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Ten geleide
Marcel De Smedt
In de twee vorige jaarboeken van het Stijn Streuvelsgenootschap stonden
respectievelijk Streuvels' autobiografische geschriften Heule en Avelghem centraal.
In het nu voorliggende achttiende jaarboek richten we de schijnwerper op Ingoyghem,
Streuvels' relaas over de jaren 1904-1940, vanaf de bouw van het Lijsternest en zijn
huwelijk tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Bij wijze van smaakmaker
geven we Ingoyghem 1904-1914 als facsimile.
Paul Thiers stelde de bibliografie van Ingoyghem samen. Schrijfster Annelies Verbeke
trof tot haar verwondering Streuvels aan in haar woonkamer en had een boeiend
gesprek met de auteur. Ze vertelde erover op de Streuvelsavond die ons genootschap
op 14 november 2012 in Kortrijk (Kulak) inrichtte, en we zijn verheugd haar relaas
in dit jaarboek te kunnen opnemen. Dirk de Geest en Pieter Verstraeten gaan na
waarom Streuvels Ingoyghem naar eigen zeggen niet voor zijn plezier schreef. In
hun lectuur van het eerste gedeelte van het boek constateren zij dat Streuvels als
verteller telkens zijn toevlucht neemt tot allerlei uitwijkmogelijkheden wanneer
intieme of persoonlijke aangelegenheden aan bod (dreigen te) komen. Het uitvoerige
portret van Hugo Verriest zien de auteurs dan ook als een verdoken zelfportret van
de verteller.
Karel Platteau bespreekt het genre reisverhaal bij Streuvels en ziet parallellen met
Cees Nooteboom en Lieve Joris. Hij behandelt daarbij achtereenvolgens het
vertelperspectief, de personages en de tijd-ruimtestructuur. Omer Vandeputte bezorgt
een lijst van persoonsnamen die voorkomen in Ingoyghem en in het dagboek dat
Streuvels tijdens de Eerste Wereldoorlog bijhield. In een uitvoerige bijdrage besteedt
Toon Breës aandacht aan de oudere Streuvels, waarbij hij kan citeren uit brieven en
documenten die
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de schrijver zelf hem heeft toevertrouwd, alsmede uit een persoonlijk gesprek dat
hij in november 1962 met de auteur heeft gevoerd.
We namen ook twee kortere bijdragen over de briefwisseling Stijn Streuvels-Joris
Vriamont op, respectievelijk uit 1919-1923 en uit 1940-1945. Ze zijn van de hand
van twee studenten die allebei de Aanmoedigingsprijs voor de beste bachelorscriptie
in het kader van de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie hebben gekregen,
Kevin Valgaeren in 2010 en Steffi Coolkens in 2011.
Karel Platteau bespreekt de drie ‘e-book’-vertalingen van Het leven en de dood
in den ast, die dankzij de inspanningen van Omer Vandeputte tot stand gekomen
zijn, en wijst er in een apart artikeltje op hoe De teleurgang van den Waterhoek nog
in de actualiteit van het ministerie van Openbare Werken kon terechtkomen. De
Streuvelskroniek en -bibliografie 2011 ten slotte worden zoals steeds verzorgd door
Jozef Vandemaele.
Een woord van dank gaat naar Isa Baert-Lateur voor de toestemming die ze gaf
een gedeelte van Ingoyghem in het jaarboek op te nemen.
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Ingoyghem
1904-1914
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Dezen 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.
Gingen Heule en Avelghem onder de kenspreuk van: ‘Pour mon Plaisir’, nu zou
‘Ingoyghem’ dienen te heeten: ‘Uit Dwang en tegen Goesting!’
De twee eerste perioden uit mijn leven gingen als een doorloopend verhaal gebeurtenissen uit de verte gezien, beschenen door het tooverlicht van het verleden
- ‘the moonlight of memory’ dat het verleden bestraalt - waarin een ander dan ik-zelf
de handelende en denkende persoon zou geweest zijn; herinneringen die ik vaststellen
wilde om ze niet verloren te zien gaan... voor me-zelf.
Dat derde deel speelt zich af in den tegenwoordigen tijd; ik sta er op iedere plaats,
in elke omstandigheid, in eigen persoon tegenover me-zelf. Het doet mij aan als een
gewetensonderzoek en 't is te voorzien dat het iets worden zal als een soort kroniek,
in vorm van dagboek, waar ik over dingen en gebeurtenissen een oordeel zal moeten
uitspreken, bekentenissen afleggen, mijn inwendig leven blootleggen. Het een lijk
het ander steekt mij geweldig tegen, is in strijd met mijn aard en gevoel...
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Waarom doet ge het dan? hoor ik vragen.
Ware er echter die voorbarige en voortvarende aankondiging niet, de belofte - iets
waar volgens men beweert, vrienden recht op hebben en naar wachten; omdat, nu
de twee eerste deelen er zijn, er het derde fataal bij behoort. ... Niettegenstaande al
die geldige beweegredenen, blijven alle uitvluchten welkom en het aanvangen er van
verdaagd. Ondertusschen doet het verzuim aan als een kwelling en niets doen verwekt
verveling; - den tijd dooden uitsluitend met lectuur, beschouw ik eigenlijk als een
luxe en voldoet achterna toch niet; er ontstaat iets als gemoedsbezwaar, schuldbesef
om den tijd in ledigheid door te brengen. Als men 't sedert vijftig jaar gewend is,
heeft het leven, zonder schrijven, geen zin. De periode van romans en novellen
voortbrengen is voorbij - anderen doen het nu beter; men voelt zich van die soort
uitgepraat en het loont de moeite niet er zich nog voor in te spannen up-to-date te
zijn. Elk zijn beurt. ‘Ich habe das Alter des Zusehens erreicht.’
Maar intusschen gaat de tijd voorbij en... ik kom daar juist te lezen: ‘Il est juste
de dire qu'il y a un temps pour tout, et, par conséquent, un temps pour faire une chose,
et que ce tempslà nous est donné une seule fois.’
De waarheid daarvan heb ik meer dan eens ondervonden: een ontwerp, eene
ingeving laten vervluchtigen, er een tijd laten over heengaan dat er iets gereedzat, is
het er nooit meer van gekomen - iets dat had kunnen iets worden, is weggebleven,
nooit geboren geworden.
Wie weet is het nu de geschikte tijd niet, de
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eenige gunstige gelegenheid die me gelaten wordt?
Er moet toch eens of anders een besluit genomen worden; zonder dat derde deel
hebben de twee vorige inderdaad geen zin, en omdat, uit den aard van het onderwerp
‘Ingoyghem’ een geschiedenis moet worden die loopt tot aan ‘het bittere eind’, - het
boek eerst volledig wordt bij het afsterven van den auteur, het dus strikt genomen,
als posthuum kan verschijnen - of in 't geheel niet verschijnen!? - vallen alle bezwaren
voor tegenzin van ‘belijdenis’ weg en kan ik er dus mede aanvangen zonder te denken
aan vorm of inhoud, of wat het ook worden zal.
***

De zinspreuk: ‘Nulla Dies sine Linea’ heb ik al vroeg en van in mijn eersten jongen
tijd in praktijk gebracht, - lang voor er bij mij aan boeken schrijven gedacht werd;
ik deed het in vorm van aanteekeningen op een zakagenda, waar elken dag
opgeschreven werd: den stand van het weer, den groei der gewassen, de bewerking
op het veld, de gelezen boeken, de ontvangen of geschreven brieven, gebeurtenissen
buiten- of binnenshuis, bezoeken, uitgangen, en ook wel: gemoedsstemmingen en
gewaarwordingen van intiemen aard. Ik deed het uit een gevoel van nood om het
gebeurde niet te laten verloren gaan, om het bij te houden - een nood die mij aanzette
om zelfs heel onbeduidende gevoelens of gebeurtenissen niet te laten in het niet
verzinken. Na verloop van ieder jaar werden de aanteekeningen nog eens herlezen,
de gewichtige
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gebeurtenissen of voorvallen op een speciaal schrijfboek vastgelegd en de zakagenda
zelf vernietigd... uit schroom dat iemand vreemds er zou in kijken of er het bestaan
van kunnen ontdekken.
Met die overgebleven aanteekeningen zal ik me nu moeten verhelpen om de
gebeurtenissen in de tijdspanne van Ingoyghem naar tijdsorde samen te stellen.
***

Waar zijn we nu gebleven met het relaas van den overgang: Avelghem-Ingoyghem?
Wanneer is voor 't eerst het verlangen ontstaan om ergens op mijn eigen te gaan
leven, in eenzaamheid, ver van de huidige omgeving? Hoe is het tot een besluit
gekomen, de mogelijkheid zich voorgedaan om het opzet uit te voeren?
Het is een lange geschiedenis.
Een heelen tijd heb ik er in mijn hoofd mede rondgeloopen, op verkenning uit
geweest om een geschikte plaats te vinden waar ik een vrij uitzicht kon hebben over
de streek, - dàt leek mij toen de eerste voorwaarde. Geleidelijk aan werd het ontwerp
bebroed tot het vasten vorm kreeg: een landelijke woning, ergens op een heuvel. Ik
heb er al dien tijd genoegen aan beleefd met plannen te teekenen om mijn droombeeld
op papier gestalte te geven. Plaatsen met mooie uitzichten waren er genoeg op de
streek, maar... de kwestie was: mogelijkheid om de uitgekozen plek gronds te kunnen
koopen!
Eindelijk had ik iets ontdekt dat aan alle
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vereischten voldeed, met 't vooruitzicht van de mogelijkheid den grond te kunnen
koopen. Het was een onnuttige klijtkop, een soort terp of tumulus, die ongebruikt
lag, waar niets op groeide tenzij wild gewas en bramen, maar voordeelig gelegen
langs de groote baan, dicht bij het dorp en van waar men een heerlijk zicht had over
de streek, van Oost naar West.
Tot dan toe had ik het opzet in mijn binnenst rondgedragen zonder er aan iemand
over te spreken, maar nu het zoover gekomen was en de uitvoering er van tot de
mogelijkheid begon te behooren, meende ik het noodig er mijn kameraad den
timmerman en vakkundige er over te moeten raadplegen. Hij leek mij de geschikte
man die mij over de uitvoering, den bouw van het huis de noodige inlichtingen zou
verschaffen. Eens er mede begonnen, was het spel op den wagen: onder ons twee
werd het 't eenige onderwerp van de conversatie; we gerochten er nooit over
uitgepraat. Door hem werd ik ingewijd in de techniek van de bouwconstructie.
Nu stond ik echter voor de onoverwinnelijke moeilijkheid: te weten hoe het over
mijn hart te krijgen thuis met mijn voornemen uit te pakken, het aan mijn moeder
bekend te maken wat ik voorhad! Aldaar het beslissend woord uit te spreken woog
op mijn gemoed als een wereldgebeurtenis, want met één slag moest dit een ander
wending geven aan ons bestaan... waar alles zoo vast en onverroerbaar in elkaar
gegroeid was om er nooit iets aan te veranderen...
Ik lees in een boek van Jean Schlumberger (‘Eveils’) ‘Cette difficulté génitale à
livrer notre vie intime, qui pèse sur moi’. Iets waaraan
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we bij ons thuis in hooge mate onderhevig waren! Die schuchterheid, die
onoverkomelijke weerin, afschrik om tegenover huisgenooten iets naar voren te
brengen, uit te spreken 't geen we in ons binnenst bebroed hebben. Wij, die in onzen
dagelijkschen omgang, van kindsbeen af gewend geworden zijn elk op zichzelf te
leven, afgezonderd, en in den huiselijken kring nooit over iets anders gesproken
wordt tenzij in 't gemeen en over dingen en onderwerpen uit het dagelijksche leven;
zoodanig dat alle uiting van wederzijdsche vriendschap ondergedoken blijft en
gevoelens van verteedering er als comedie beschouwd worden en tot de
onmogelijkheden behooren.
Bij mij was het besluit, door aanhoudende suggestie, zoodanig gerijpt en
beredeneerd, dat het niet langer kon uitgesteld worden. Ik was aan den leeftijd
gekomen en het was hoog tijd om den weg in te slaan dien ik mij voorgenomen had
en de eenige mogelijkheid scheen voor mijn toekomst. Maar mijn besluit raakte mij
niet alleen, het zou aan heel ons gezin een andere wending geven; het beteekende:
den familieband lossen, het uiteengaan van iets door de natuurwetten samengegroeid.
Maar gebeurde dit niet op een zeker tijdstip in elk ander gezin? Was het niet de
noodzakelijke gang, de gewone oplossing, eens de tijd aangebroken, om het leven
voort te zetten? Er is drang naar onafhankelijkheid bij ieder mensch aan zekere jaren
gekomen, - de roeping involgen om zijn bestaan een eigen richting te geven - een
nieuw gezin te stichten, - om uit het oude los te komen...
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Bij ons thuis was dit een bijzonder geval. Waar men op een ander in zulke
omstandigheid er ondereen los over praat, leek het voor mij een waagstuk om er aan
te beginnen. Om dit te begrijpen moet men de atmosfeer kennen waarin wij opgebracht
waren en onderling geleefd hadden. Bij mijn oom Romaan te Brugge, had de zoon
George het er op een Zondagmiddag uitgegooid, na een twist, en het was er als een
bom losgebarsten: ‘Hewel, ik zal trouwen!’
Ik bevond mij omtrent in denzelfden toestand, en meende dat een twist de eenige
en geschikte aanleiding zou bieden om het zware woord uit te spreken. Ik vroeg mij
voortdurend af: welk uitwerksel mijn mededeeling in den huiskring zou verwekken.
Hoe zou mijn voornemen onthaald worden? Een scène, ruzie, tranen, geschrei?...
Uiteenzettingen van zakelijken en finantieëlen aard? Over soortgelijke onderwerpen
was er onder ons thuis nooit gesproken geworden.
Bij mezelf had ik alle argumenten gereedzitten, het pleit overdacht om mij desnoods
in 't gelijk te stellen: volle twintig jaar had ik alleen in 't onderhoud van het gezin
voorzien door mijn werk; broer Karel was er al voor enkele jaren uitgetrokken om
beeldhouwer te worden. Hij nu was in staat om op zijn beurt in zijn eigen onderhoud
en in dat van moeder en zuster te voorzien. Het gemakkelijkst ware geweest er met
mijn broer over te spreken, maar dàt zelfs ging mijn durf te boven en het zou geen
oplossing gebracht hebben. En dan troostte ik mij nog met de uitvlucht: dat het
voorbarig zou zijn met mijn opzet uit te pakken zoolang er geen zekerheid
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bestond het bedoelde stuk grond te kunnen koopen. Daarmede moest ik beginnen en
hen voor een voldongen feit stellen - mijn voornemen gestalte geven.
Nu stond ik voor een moeilijkheid waar ik al even tegen opzag: dien eigenaar gaan
spreken over den aankoop van dat stuk grond. Ik had nooit in 't openbaar moeten
optreden, nooit op eigen hand zaken afgehandeld. Er was iets als
minderwaardigheidsgevoel in mij overgebleven uit mijn eerste jeugd, waarvan ik
me later niet kon ontdoen: de overtuiging dat ik bij groote menschen niet au sérieux
aangezien werd - een schroom en weerzin voor alles wat buiten den gewonen
dagelijkschen gang van zaken lag. Dien vreemden eigenaar te gaan aanspreken en
hoe het hem voor te leggen, - het gaf mij den schrik op het lijf er aan te denken: hoe
daar op het hof te verschijnen en er misschien bedremmeld te moeten vertrekken!
God-weet hoelang het zou uitgesteld gebleven zijn, maar ik had er met een woord
over gerept aan mijn vrienden uit de kunstgilde van Kortrijk, en die namen het op
als het gewoonste ding van de wereld. Zij ook hadden elk voor zichzelf reeds
gebouwd. Zij wilden dadelijk de plaats bezichtigen die ik mij uitgekozen had en
waren er om 't even verrukt over de ligging en het uitzicht. Zij deden mij inzien dat
het zonde-gods ware de gelegenheid te laten ontglippen. Er werd al dadelijk een glas
gedronken op den goeden uitslag. Zij overpraatten mij zoodanig tot ik meende dat
het gebeurd was en niet meer achteruit kon. Er werden al verder schikkingen genomen:
Jozef Viérin, de architect, zou het
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plan opmaken van een eenvoudige landelijke woning, naar oud-Vlaamschen stijl en
traditie; Victor Acke, Jozef De Coene, Arthur Deleu voor de bemeubeling zorgen;
de schilder Emmanuël Viérin, Jozef Laigneil, Karel Noppe voor de binnenversiering,
stoffeering en decoratie - heel de jonge artistenbent zou het zich aantrekken om er
iets fatsoenlijks van te maken - elk wilde er 't zijn toe bijbrengen.
Wanneer ik den avond na die bijeenkomst weer met me-zelf alleen stond, was alle
schuchterheid van mij verdwenen - ze hadden het schroomvallige er uit weggepraat
en ik was besloten er manmoedig op uit te trekken - mijn weerzin overwonnen. Het
spel was op den wagen, en nu stookte mij de onrust om niet te laat te komen, de kans
te laten ontsnappen. Wie weet, was er geen ander op geluimd? En wat was er aan
gelegen over den aankoop van een ongebruikten en onbruikbaren klijtkop te gaan
spreken? De eigenaar zou mij wellicht als een zonderling beschouwen - iemand die
hem voor zoo iets geld wilde aanbieden! Een hooge prijs zou hij er zeker niet voor
vragen. Maar, de reden? Ik zag er tegen op den eigenaar mijn plan voor te leggen,
en had er eindelijk iets op gevonden om de zaak een ander aanzicht te geven: ik zou
het voorstellen als een opdracht voor een ander - iemand die zocht naar een geschikte
plaats om er een atelier op te bouwen... Alzoo, als het op een mislukking moest
uitloopen, bleef ik er buiten.
De eigenaar was een boer gelijk velen van zijn soort: weinig van zegs. Ik trof hem
aan op zijn akker aan 't ploegen en hij scheen niet veel
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lust te hebben zijn werk te onderbreken. Om te beginnen mocht ik hem in de ploegvoor
achterna loopen, tot hij gewaar werd dat het van belang was om zijn getrek stil te
houden. Kordaat en op den stond een ja-woord of bescheid bekomen van een
landschen mensch, moet ge niet verwachten. Als het geen kategoriek ‘neen’ is, moogt
ge al tevreden zijn; dat wil zeggen dat hij het de moeite waard acht er over na te
denken en er kans bestaat op overeenkomst. Ik gaf hem in overweging dat het een
verloren brok lands was, dat niets opbracht, de pachter er niets bij verliezen zou, er
geen partij door geschonden werd; dat het voor den liefhebber (ongenoemd) slechts
om de ligging te doen was... Mijn argumenten schenen indruk gemaakt te hebben.
Hij zou er over nadenken; de volgende week mocht ik om bescheid komen. Over
mijn lot was beslist!
Ik vond het geraadzaam den eigenaar op een Zondag te gaan spreken, om zonder
stoornis de zaak af te handelen. In den loop dier week kreeg ik toevallig te vernemen
dat de eigenaar een verre bloedverwant was en dus als kozijn kon aangesproken
worden, - dàt vergemakkelijkte de zaak vrij goed.
Ik trof het heele gezin aan de koffietafel en nadat we een geruimen tijd over onze
familieverwantschap gesproken hadden, de dochters naar de vespers vertrokken
waren, kregen wij de gelegenheid schoon om onze zaak af te handelen. De oppervlakte
werd bepaald, eene koopsom vastgesteld - die mij schappelijk voorkwam - en in de
weerdij van geen tijd was de zaak beklonken. Voor de globale som van 2.700 franken
zou ik eigenaar worden van 3.000 vierkante
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meter grond, hemelsche breedte. In dien zin zou de notaris den koopakt opmaken.
Op gestelden datum zouden wij ten zijnen huize ten kantoore verschijnen en het stuk
onderteekenen. We waren beiden in de overtuiging een voordeelige zaak te hebben
gedaan!
Het duurde niet lang of het werd bekend dat ik een stuk grond had gekocht en er
een huis ging op bouwen. Makkers hadden er bij mij thuis onbevangen over
gesproken, in bijzijn van moeder; ondernemers, metsersbazen en timmerlieden
kwamen aanbiedingen doen...
Op die manier ben ik er van ontslagen geweest persoonlijk de ‘bekentenis’ af te
leggen waartegen ik zoo had opgezien. Dit bleek ten ander de beste uitkomst: het
nieuws laten doorsijpelen om rechtstreeks de gewichtige resolutie en alle
twistgesprekken te vermijden. Tot mijn groote voldoening was het verloopen zonder
stuik of stoot - als een brief in de bus. Mijn opzet had vorm en gestalte gekregen en
werd als een redelijke oplossing aanveerd. Moeder en zuster hadden er zich in geschikt
als in iets dat sedert lang te voorzien was en eerst of laatst gebeuren moest. Met nu
en dan een geringschattende opmerking over mijn aankoop van dien ‘oolijken klijtkop’
waar, volgens moeder hooren zeggen had, nooit een boom zou kunnen op groeien,
late varen er een huis zou blijven op rechtstaan, werd in den huiskring niet verder
over de gebeurtenis gerept. Het leven verliep als naar gewoonte.
Ik moet er nog aan denken: onder welke impulsie en tegen alle moeilijkheden in,
het is kunnen tot stand komen? Is het van mij zelf uitgegaan, of hebben de
omstandigheden het
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veroorzaakt. Toentertijde heeft het op mij den indruk gemaakt als iets dat uit het ver
verleden zoo beslist was en gebeuren moest - alsof er met een klop op de deur over
de toekomst van ons gezin beslist werd - de lijn voorgetrokken was die elk van ons
te volgen had - de lijn die in een vergezicht onze toekomst uitwees; - alsof ik de
handelende persoon was die voor ieder van ons de bestemming had uitgestippeld ieder van ons de ontknooping ondergaan moest, waarvan ik, op het aangeduide
moment het signaal had gegeven - het moment waarop het tijd werd dat we zouden
uiteengaan en elk zijn weg volgen.
Naar 't geen de ‘anderen’ van zin waren uit te voeren na mijn heengaan, had ik
niet gevraagd. Er bestonden verschillende mogelijkheden. Over hun besluiten moest
er geredekaveld worden in mijn afwezigheid. Van vreemden en buitenshuis heb ik
moeten vernemen dat er besloten werd de bakkerij over te laten; moeder en zuster
zouden broer Karel gaan vervoegen in Brugge, waar hij ondertusschen als
beeldhouwer gevestigd was.
Eens dat er naar een huurder uitgezien werd die de bakkerij zou overnemen, moest
het openlijk bekend gemaakt worden, en dan werd er voortaan ook zakelijk in den
huiskring over gesproken. Moeder bleek er mede opgezet en in haar schik om in haar
geboortestad terug te keeren.
Alzoo was alles in orde en iedereen scheen tevreden met de oplossing.
Ik moest nu alleen nog mijn eigen zaken bedisselen. Met mijn koopakt op zak
kwam ik me
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voor alsof er een gewichtige zaak ten goeden eind was gebracht: mijn toekomst
verzekerd was. Ik moest er aan denken dat een deeltje van den aardbol mijn eigendom
was en dat gaf me een gevoel van voldaanheid dat me man maakte.
Zonderling: ik herinner mij geenszins toen ooit het roekelooze van mijn voornemen
te hebben ingezien of aan den materieelen kant van mijn toekomst te hebben gedacht
of getwijfeld. Oorzaak daarvan zal wel geweest zijn dat ik mij voorstelde en besloten
was het leven tot zijn uitersten eenvoud te herleiden. Wie had er ten ander, in dien
gezegenden tijd, kunnen vermoeden wat er ons tien jaar later zou te wachten staan?
We voelden ons op stevigen bodem, alle weerden stonden vast, voor eeuwig. En
ginder in de eenzaamheid, te lande, met eene huisvrouw uit den boerenstand, zouden
wij het goedkoop afstoven. Zonderling ook dat er mij toen niemand voor het gewaagde
van mijn onderneming heeft gewaarschuwd of het heeft afgeraden. Eén enkele: toen
ik bij een oom van mijn aanstaande bruid, mijn huwelijk ging aankondigen, vroeg
deze mij: of ik niet bang was? Waarop ik dadelijk, en zonder de minste aarzeling,
met een duchtig ‘neen’ heb geantwoord, want die oom die me de vraag stelde was
een bejaarde jonggezel van in de zeventig, die nooit naar vrouwen had omgezien of
er van had willen weten, en zijn bezorgdheid doelde dan ook niet op het materieel
of finantieel gewaagde van mijn onderneming, maar op het gewaagde van het trouwen
zelf; - hij die het nooit had durven aangaan, meende er mij voor te moeten
waarschuwen. Noch voor 't een noch voor 't
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ander had ik eenige vrees of twijfel en als het verkeerd moest loopen bleef er me nog
altijd de uitkomst naar de bakkerij terug te keeren en er 't ambacht opnieuw aan te
vatten.
Neen, ik was zonder zorg, dacht maar aan het nieuwe, gesteld en verlangend om
mijn vrijen 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 schrijven!
Dit alleen had ik op 't oog - de toekomst zag ik voor mij open in onafzienbare verte
van tijd en ruimte. Ginder op mijn heuvel zou ik ongestoord mijn eigen wegen gaan,
mij ontslagen voelen van drukkende contrôle en lastige bemoeiing, verlost van
kleinzielige opmerkingen over mijn dagelijksch doen en laten - dààr zou ik de
geschiktste gelegenheid en plaats gevonden hebben om mijn wezen ten volle te
ontplooien.
Mijn klijtkop dat werd iets als de berg Sion, waar ik leven en heerschen zou als
een koning in zijn rijk. Van hier op de hoogte kon ik den blik laten gaan over de vier
windstreken en overschouwde ik de wereld!
Telkens ik met de fiets den weg opreed, wekte in mij het gevoel van de
mogelijkheid daar eerlang het silhouet van een woning te zien afgeteekend tegen den
blooten hemel - het droombeeld werkelijkheid geworden! Tot nu nog was het niets
anders dan de kale kop - ‘die Öde’ - gelijk het in den Bijbel te lezen staat: het visioen
van voor de schepping, ‘In den beginnen was er niets!’
Niets inderdaad tenzij wild kruidgewas; de
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wind schoer er vrij over heen met de drift der wolken hoog in de lucht.
Het bracht me echter telkens weer in verrukking. Van hier uit kreeg de streek een
bijzonder uitzicht: hofsteden en landelijke woningen, verspreid over de verte - het
heele tafereel, met boomen en gewassen, - deed heel anders aan dan 't geen ik kende
om er platvloers doorgeloopen te hebben.
Nu zou mijn leven eerst beteekenis krijgen: een overvloed van bezigheden lagen
in het verschiet: alles moest hier uit den chaos geschapen worden, gestalte krijgen:
den hof aanleggen en de ligging van het huis bepalen. Intusschen had ik het plan,
door architekt Viérin opgemaakt, in bezit gekregen, en nu moest er naar een
ondernemer uitgezien worden. Met mijn vriend en kameraad, den timmerman, werden
de technische bijzonderheden besproken. De plaats werd uitgemeten waar het huis
zou komen te staan, en wel met den voorkant naar het Zuid-Oosten gekeerd, gelijk
de landsche menschen, met hun gezond verstand en praktischen zin, en naar
overlevering van uit oude tijden gedaan hadden, 't geen nu nog over heel de streek
kan nagegaan worden. Bij ondervinding wisten zij dat zon en licht en warmte langs
voren moet binnen kunnen; regen, koude en wind langs achter moet afgeweerd
worden, waar het afdak den achtergevel tot bijna tegen den grond voor vocht en
koude beschermt; het liet hen dan ook onverschillig of hun woning al dan niet met
den voorkant van den straatweg was afgekeerd. Ik was volop van oordeel hun goede
voorbeeld te vol-
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gen. Langs het Zuid-Oosten had ik ten ander het open uitzicht over de streek.
De hovenier had er nu zijn mannen aangezet om putten te graven voor het
aanplanten van boomen en struikgewas. In mijn verbeelding zag ik het reeds in vollen
groei: het hofplein langs achter volgeplant met tronken van els en hazelaars, waar
zilverberken zouden blekkeren tegen den donkeren wand; de middelruimte voorzien
met alle mogelijke boomsoorten, twee exemplaren van elk, op hoogstam, die er het
bosch zouden vormen, gelijk in het aardsch paradijs... Langs den voorkant zou het
zicht openblijven, aangelegd met gras- en bloemperken, afgezoomd door vlier- en
jasmijnstruiken. Beneden was beschikt voor ooftboomen en groententuin,
Eens er aan begonnen, was er ongeduld mede gemoeid; ik zou het geheel, gelijk
het in mijn hoofd stond, bij tooverslag hebben willen uit den grond opgeschoten zien
en in vollen groei. Ik dacht er toen niet aan dat er ongeveer vijftig jaar zouden over
heengaan eer dat ideale ‘bosch’ zijn volwassen vorm zou gekregen hebben. Er stonden
mij nog meer moeilijkheden te wachten waar ik niet op gerekend had!
Zou het dan toch waar zijn 't geen moeder smalend als haar meening over dien
‘oolijken klijtkop’ had geuit? Over den aard van den bodem, of 't geen er met klei
bedoeld werd, had ik nooit argwaan gekregen. Maar nu de hovenier én de ondernemer,
elk van hun standpunt, den bodem onderzocht hadden, spraken ze beiden als hun
meening uit: dat het groote onkosten zou meebrengen om op dien heuvel iets
deugdelijks uit te richten. De een verklaarde dat er
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onmogelijk eenig gewas zou steiten als er in ieder boomput geen vruchtbare grond
werd aangebracht; en de ander beweerde dat er voor het gebouw heel diepe en stevige
grondvesten zouden noodig zijn om er muren te doen op rechthouden. Klei, beweerde
hij, is een verraderlijk element, onderhevig aan krimpen en zwellen, - grond die
‘roert’ naargelang van droogte of vochtigheid. En nu bleef er nog te zien tot welke
diepte men zou moeten graven om op zulke hoogte aan bronwater te geraken! Een
kapitale kwestie! Onverwachte moeilijkheden, hoofdbrekerij voor al wie aan 't bouwen
gaat.
Ik begon mij af te vragen: of ik in mijn voortvarendheid en onkunde, geen
dwaasheid had begaan, mij belachelijk gemaakt voor heel de streek? Er werd reeds
gepraat over die zonderlinge onderneming... van dien aardigaard. In dien tijd immers
gold het bouwen van een huis als een merkwaardige gebeurtenis, iets waar ieder zijn
zeg en zijn meening wilde over strijken. En hier zooveel te meer: op een onbehoorlijke
plaats, iets dat op een kasteel zou gelijken... ‘Die aan den weg bouwt krijgt veel
bekijks’, dat moest ik nu aan den lijve ondervinden. Aan goeden raad van alle kanten
ontbrak het mij niet. Ik was ingescheept en moest varen.
***
Naar de manier waarop er in dien tijd een huis gebouwd werd, moest het drie jaar
duren eer het bewoonbaar was en de eigenaar het betrekken kon. In den loop van
den zomer ving men aan met 't graven van steenput en kelder
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en de grondvesten. Daarna bleef het werk den heelen winter rusten, zoogenaamd om
uit te vriezen. Den volgenden zomer, eens dat alle gevaar voor vorst geweken was,
werd het gebouw - het metselwerk - opgetrokken en den mei op het dak gesteken;
daarna moesten de muren te weer en te winde blootstaan om de kalkmoortel te laten
opdrogen en versteenen. (Cement was toen nog niet in gebruik). Den derden zomer
eerst begon men met het plakwerk, vloeren leggen, ramen en deuren plaatsen, en zoo
gerocht het huis eindelijk klaar om bewoond te worden, - de wijsheidsspreuk indachtig
en bekend onder het volk: ‘Een nieuw huis, steek er 't eerste jaar uw vijand in, het
tweede jaar uw vriend en 't derde jaar betrek het zelf.’
Deze drie jaren heb ik er mijn proeftijd aan besteed en aan alle ambachten
medegeholpen, echt uit liefhebberij vooreerst en omdat ik het niet betamelijk vond
en niet behoorde er met de handen in de zakken te staan op kijken, waar menschen
slag om slinger hun lijf afbeulen. Ik heb steenen gelost, eerde gevoerd, moortel
gestampt, materiaal aangegeven, op de ladder of boven op de kepers geklauterd. In
mijn omgang met werklieden heb ik inzicht gekregen en ondervinding kunnen opdoen
over hun leven en bestaan, hun uithoudingsvermogen en werklust bewonderd - 't
geen voor mij een echte openbaring heeten mocht. Elken morgen kwamen die kerels
van een uur ver, en te zes uur aan op het werk, en toen hadden ze meestal een paar
uur op hun eigen akker bezig geweest. Ze wrochten zonder verpoozen tot den middag
en van één uur tot 's avonds acht. Dan hadden ze weer den
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langen weg af te leggen naar huis, waar ze altijd nog een of ander karwei te kalefateren
hadden bij menschen uit de gebuurte; werk ten ontijde, zooals ze dat noemden. Als
dagloon verdienden metsers toen 30 centiemen per uur en de dienders 25 centiemen.
Daarmede moesten zij hun gezin onderhouden. Niettemin heb ik al dien tijd in hun
gesprekken nooit of nooit een uitlating van wrok of misnoegdheid gehoord, - geen
verdrietigheid of weerzin, of beschouwingen over sociale mistoestanden vernomen.
Op het werk waren ze lustig en opgewekt, taterden over 't nieuws van hun dorp of
kennissen; ze plaagden malkaar en er was altijd een dulder die bij schoftijd een poets
gebakken werd, tot jolijt van de anderen. Hun gesprekken liepen over tabak-kweek,
liefhebberij met kanarievogels, vinken, duiven, vechtershanen. Daarover gerochten
ze nooit uitgepraat. Als het af en toe stil werd, begon er een te zingen, meestal
ouderwetsche, ultra-sentimenteele liederen, waar de makkers met aandacht naar
luisterden. Er waren onder hen een paar duchtige wildstroopers, en wanneer die
kerels in hun bed gerochten of sliepen, heb ik nooit kunnen raden. Geen van allen
die ooit een dagblad of om 't even wat gelezen heeft, of kunnen lezen? Geen die ik
ooit bekommernissen heb hooren uiten over politiek; geen die ooit zijn gemoedsrust
gestoord gevoeld heeft door 't geen op de wereld gebeurde. Hun eenige oorzaak van
blijdschap of verdriet hebben ze slechts gekend in den huiselijken kring, met wijf en
kinders.
Eens dat ik hun vertrouwen gewonnen had, aanzagen ze mij als iemand van hun
weerga, en
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ze hebben mij nooit met ‘menheer’ aangesproken. Ik bewonderde niet alleen hun
neerstigheid, maar stelde er mijn behagen in te zien hoe ze bij elk getijde naar
etenbeurs en drinkpul grepen en langs den grond in 't gras uitgestrekt er met smaak
aanvielen en hun tarwebrood met spek, met volle grepen binnenspeelden - den
noenekost door 't wijf gereedgemaakt, verorberden, zoodat ik lust kreeg er aan mee
te doen.
Het lag toen in de gewoonte het werkvolk te tien uur in den voormiddag en te drie
uur van den namiddag een pint bier in te schenken. En ze verlangden naar die lafenis
en naar een welkomene verpoozing. Omdat ik er niet geregeld ter plaatse kon
aanwezig zijn, had ik een ton bier in den kelder doen leggen en aan hen het beheer
er van overgelaten. 't Gevolg echter: na enkele dagen was de ton leeggeloopen en de
mannen waren telkens stomdronken naar huis getrokken.
Voor mezelf heb ik daar de ondervinding opgedaan wat zware arbeid is. Door hun
voorbeeld aangezet, wilde ik bij hen niet onderdoen en kende ook geen vermoeienis
- jong zijn! Als ik, vroeg opgestaan, met ter haast het werk in de bakkerij had
klaargekregen en alles te kante gezet, den namiddag vrij had, trok ik naar mijn heuvel
en werkte er met de spade in de klei. Als ik er mijn dienaar gedaan had en met
gekraakte lenden thuiskwam, bleef ik een deel van den nacht in mijn kamer en viel
er aan 't schrijven - een ander soort werklust. Toen zat ik tot over de ooren verdiept
in Minnehandel, met er tusschen in, kleine stukken die voorkomen
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in den bundel: ‘Stille Avonden’ en ‘Openlucht’.
Daar ik heel dien zomer in den vollen buiten had geleefd, was mij de gelegenheid
gegund het werk van de boeren op den akker na te gaan. In 't bijzonder had de dricht,
de groei en den bloei van het vlas mijn belangstelling gewekt. Den kouter had ik zien
beploegen, bemesten, den zaaier zien opstappen, de wiedsters hun liedjes hooren
zingen, de slijters hun doening afgekeken, aan spel en dans op de vlasfooie meegedaan
en er mij terdege aan verlustigd. Het een en het ander is dan in mij aan 't broeden
gegaan, gekeerd en gewenteld, tot het geleidelijk vorm en gestalte begon te krijgen
- de handelende figuren, elk in eigen aard en karakter uitgebeeld stonden, en daar
midden in, Horieneke, uitgegroeid te voorschijn is gekomen onder de gedaante van
Schellebelle.
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.
Zekeren morgen was ik er van voor 't hazegrauwen uitgetrokken om van op mijn
tumulus het mirakel van den dageraad, het ontstaan van het daglicht over de streek
te aanschouwen. Iets dat ik voor 't eerst zou bijwonen, met 't bewustzijn het voortaan
elken morgen te kunnen bewonderen en medeleven.
Dien eersten keer heeft het dan ook een gewel-
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digen indruk op mij gemaakt, en ter plaats zelf heb ik het tafereel beschreven met al
de bijzonderheden gelijk ze zich effen aan voordeden. Dat is dan later geworden de
schets die onder den titel: ‘Ingoyghem’ in den bundel ‘Stille Avonden’ voorkomt.
Dien eersten en tweeden zomer was het met mijn nieuwaangeplante boompjes en
struikgewas maar deerlijk gesteld - ze leden van hitte en droogte. Men kon er de
bladeren tellen en van lommer of koelte tusschen de stammen was er vooralsnog
niets te bespeuren. Maar boomen en struiken hadden, evenals ik zelf, de oneindigheid
in de toekomst. Die toekomst stelde ik me voor in 't zicht eener heerlijke warande:
alles dichtgegroeid met velerlei soorten sierheesters en tronken, waar de stammen
der zilverberken tegen den donkeren achterwand van groen zouden blekkeren, en
over het middelplein hoogstammige waaiboomen het ruischend bladergewelf zouden
vormen en de woning gedoken en gescholen zitten als een nest in 't groen. Mij dacht
reeds de vogels er te hooren kermis vieren en nesten bouwen in de hooge kruinen...
En meteen was de naam gevonden waarmede de nieuwe woning zou gedoopt worden:
‘HET LIJSTERNEST’
Hoe had ik heel dien tijd in drukte en beslommering geleefd, nieuwe indrukken
opgedaan - in- en uitwendig mij een ander mensch voelen worden. Al mijn
belangstelling was er op gericht
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geweest het huis uit den grond te zien oprijzen, de aanleg van den hof - het een en
het ander zien vorm en gestalte krijgen, mijn droom verwezenlijkt worden. Met dat
alles had ik Avelghem en alles wat ik er achtergelaten had, uit het oog verloren, met
mijn hartsaangelegenheden er bij - zoodanig verwaarloosd alsof niets van al ooit
bestaan had, en nog wel zonder het vermoeden bij mij was opgekomen welke
desastreuze gevolgen het had kunnen veroorzaken in mijn verdere levensrichting. Ik
moest nu ondervinden dat ik mij te veel en te uitsluitend gehouden had aan de
wijsheidsspreuk:
‘Eerst het nest
en dan de rest!’

en in 't gevaar geloopen: de rest te verliezen en met het nest te blijven zitten!
***

Eens de bouw opgetrokken, de werkzaamheden geëindigd, metsers, plakkers,
timmerlieden vertrokken, was het er opeens verlaten en eenzaam geworden op den
klijtkop. Ik bevond er mij alleen en met de voeten weer op beganen grond, met de
vraag: wat nu, beste man?
Intusschen was er bij mij thuis een en ander gebeurd: een liefhebber opdaagd die
de bakkerij wilde overnemen - een koppel jonggehuwden die naar eene gelegenheid
zochten. Broer Karel had een woning gehuurd in Brugge waar hij met moeder en
zuster zijn intrek zou nemen en een soort winkel van kunstvoorwerpen openen.
Schikkingen moesten genomen worden voor het verhuizen. Er werd onder ons
overeengekomen
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dat moeder alles kon meenemen wat haar in de nieuwe woning dienstig was, en het
overige aan mij zou blijven.
Ik herinner mij nog heel duidelijk hoe er die dagen een vreemde, drukkende
atmosfeer woog in huis - de stemming alsof er een lijk over eerde had gelegen. Ik
zelf was er 't meest aan onderhevig: weemoed om iets dat voorbij is - het
uiteenscheiden... Ik voelde mij hier te Avelghem niet meer thuis en Ingoyghem was
mij nog vreemd. Ik hing in 't ijle tusschen die twee plaatsen. Het kamertje waar ik
afgezonderd geleefd, liggen droomen had, toekomstplannen opgebouwd, waar mijn
schrijverij ontstaan was, - elk ding aan de wanden mij eigen geworden was en
vertrouwelijk, als deelen van mezelf, - dat alles moest ik hier verlaten, zou hier
achterblijven. Het was het vaarwel zeggen aan mijn jeugdleven, vol kostelijke
herinneringen - of die mij nu voor 't eerst kostelijk schenen - om ginder een nieuw
bestaan te beginnen dat mij nu onwennig voorkwam en vreemd.
Weken lang heb ik in die stemming rondgeloopen, moedeloos, ingekeerd,
gemijmerd over al 't geen waarvan ik hier achteloos genoten had: de wandelingen
door de velden, wegen en bekoorlijke minnesletsen, in de wijde scheldemeerschen,
onder de verschillende stemming eigen aan elk seizoen. Het dorp zelf, de bevolking,
kennissen en geburen, om wie ik nooit gegeven had, maar mij toch aangingen om er
mede geleefd te hebben en waar ik me nu uitgegroeid voelde. Sommige plaatsen
waren me dierbaar, bijzondere uitzichten van het landschap waar ik inspiratie had
opgedaan, novellen gelo-
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caliseerd waren, die daardoor in mijn verbeelding een eigen aspekt hadden gekregen
en dierbaar geworden waren.
Dat heeft geduurd tot aan het scheiden, - moeder en zuster met den verhuis naar
Brugge vertrokken waren, de nieuwe huurder in de bakkerij mijn plaats had
ingenomen. Dan, opeens waren al de vertrouwde dingen mij vreemd geworden en
de belangstelling gericht op mijn nieuw verblijf. Nu had ik mijn volle bezigheid om
aldaar mijn boeltje in orde te brengen. Daarmede was de stemming ineens omgeslagen:
met ijver en lust ben ik er aan 't werk gevallen en het gaf mij een heel bijzonder en
nieuw genot te zien hoe bij de schikking der meubelen, het binnenhuis nu zijn
aanschijn had gekregen en bewoonbaar geworden was - het genot om er als heer en
meester mijn intrek te nemen.
Ik heb er toen drie volle zomermaanden in eenzaamheid doorgebracht - en dat zijn
wel de aangenaamste van mijn heel leven geweest. Ik voelde het als de inleiding, de
voorsmaak van 't geen het worden moest en mij was weggelegd: de blijheid van het
nieuwe. Het rook er naar kalkmortel, versch dennenhout; ik wandelde er door de
kamers boven en onder als op een ontdekkingstocht; ik hoorde er vreemde geruchten
en kreeg er voor 't eerst het onbekende gevoel dat het alles en voor altijd van mij was
- iets dat ik zelf uit het niet had opgewekt en verwezenlijkt - de aanvang van een
nieuw bestaan - de eerste, blanke bladzijde van een onbeschreven boek.
Die vereenzaming was vooreerst maar betrekkelijk en geen nood dat ik mij zou
verveeld heb-

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

30
ben. Schilders en behangers waren er aan 't werk en dat waren er van de plezierige
soort - kameraden met wie ik verkeerd had in de fanfare en in het liefhebberstooneel
en alle mogelijke avonturen had beleefd in onzen jongen tijd. Aan 't werk voelden
zij zich op hun gemak; niemand die hen storen kwam en niemand die zij storen
konden; ze mochten er den dag door hun hart ophalen met zingen, tiraden voordragen
uit den heldentijd van de rhetoriek, geschiedenissen en voorvallen aanhalen van
guitenstreken - heel het repertorium van ons jeugdleven kwam er bij te pas. Den dag
door galmde het blij geluid door de open vensters tot op straat.
Van mijn eenzaamheid kreeg ik dan te genieten 's morgens vroeg en 's avonds, als
ik er te mijmeren liep of uit te kijken over het landschap, de vaart van de wolken te
volgen... met 't bewustzijn van eigenweerde - een gevoel dat mij nog vreemd aandeed.
Elken morgen bracht mij de openbaring van dat groot geluk: 't vooruitzicht en de
zekerheid altijd opnieuw, elken dag die God verleent, van uit het venster waar ik
geslapen heb en dat op 't Oosten uitkijkt, het licht in een vloedstroom naar binnen
valt, de zon en den nieuwen dag te kunnen groeten.
Het was inderdaad een verrukkelijk tafereel: de blik scheert over den einder van
Oost naar West, afgelijnd aan de kim door de heuveling van den Kluisberg, met de
Scheldevallei, de meerschen, de bontgeschakeerde uitgestrektheid der vruchtvelden,
waar de bekende dorpen in verspreid liggen onder den hoogen hemelkoepel, - de
wereld voor mij te zien openliggen! 't Bewust-
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zijn en 't vooruitzicht daar in 't vervolg elken morgen de zon te zien opstaan, van dit
heerlijk visioen te kunnen genieten, heeft mij toen vervuld met een gevoel van wellust
en weelde niet alleen, maar van waardigheid - een rijkdom, een schat van hoogere
orde, met de overtuiging dat er met zulk breed uitzicht over de wereld, van uit zulke
hoogte overschouwd, geen mogelijkheid kon bestaan voor kleine, geniepige gevoelens
of gedachten. Van uit dezen uitkijkpost zou ik nu het wisselend spel der seizoenen
kunnen nagaan en er de menschen die er in leefden aan 't werk zien.
Ginder in de laagte zag ik Avelghem, de streek die ik verlaten had, en meteen gaf
dit mij den indruk dat een tijdstip uit mijn bestaan ginder afgesloten was, hier mijn
leven eerst beginnen zou.
Van die stille avondstonden in de eenzaamheid van mijn nieuw verblijf heb ik die
‘douce souvenance’ bewaard. Heeft het nu gelegen aan de wonderzachte atmosfeer
met warmen zonneglans over de wereld en de weelderige rust van die late zomerdagen
in den gouden herfst, of was het 't gevoel dat van mezelf is uitgegaan en mij alles
deed voorkomen in eene ‘irréalité des mirages’ die een gesublimeerden schijn over
de omgeving spreidde?
Ik herinner mij de wandelingen in den laten avond door de velden, op ontdekking
in de mij nog minder bekende streek om en om het dorp, door kronkelende wegeltjes,
best geschikt om er te minnekoozen; die buitengewoon zachte atmosfeer in de
amelooze lucht, waar uit elke landelijke woning de rook als een pluimpje uit den
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schoorsteen opsteeg, zonder te verwaaien - het teeken dat men overal den avondkost
aan 't bereiden was. De lucht vervuld met welriekende geuren van rijpende vruchten.
Over de velden zweefde de rookwasem van vunzende aardappelgroeze. Uit de
meerschen steeg de aardsmoor in blauwendige sluiers. Hier en daar was er lustigheid
en spel bedreven in de boomgaarden; ik ontmoette lachende deernen met korven vol
appelen die ze naar huis droegen. In de verte ging de weemoedige schreeuw der
uiltjes en de schorre kreet van een vlucht patrijzen. Op den kerktoren klepte 't
avondklokje het angelus en traagzaam vergleed de klaarte van de ondergaande zon
naar de deemstering - de gedaanten verdoezelden en verloren hun lijnen.
Wanneer ik moe en voldaan weer thuis kwam, overviel mij de gewaarwording om
als eenzame bewoner van een nieuw huis en een nieuwe streek, in een nieuwe kamer,
met een nieuw bed te liggen uitstaren en de gedachten te laten gaan in 't oneindige,
- na te denken over 't geen in den laatsten tijd gebeurd was en te gebeuren stond...
Heel het onmiddellijk verleden kwam me nu voor, verwaasd als in een droom: het
gemijmer in de afzondering van mijn kamertje te Avelghem als iets onwezenlijks,
in 't ijle verleefd, alsof het met een ander gebeurd was.
Van die late zomermaanden is mij de indruk bijgebleven als van een geestelijke
afzondering in serene gemoedsrust, met een gevoel van ingekeerdheid en den wellust
van het alleen zijn, ver buiten alle gemeenschap met de buitenwereld, ongestoord,
als op een eiland - de verpoozing bij den overgang van het beschouwend leven
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naar een toekomst vol onbekende mogelijkheden. Inderdaad: nu zou mijn schip
rechtstreeks toestevenen op de gebeurtenissen die mij in de naaste toekomst te wachten
stonden. Die toekomst heb ik dan ingezien, onbezorgd, vertrouwvol, met opgewekt
gemoed - het leven in al zijn eenvoud - maar het volle leven! Een ding is toen in mij
opgekomen dat mijn gemoed bezwaarde met een vraagteeken: nooit meer alleen zijn!
Om in mijn benoodigdheden en levensbehoeften te voorzien ben ik in dien tijd
geleidelijk in betrekking gekomen en kennis gemaakt met menschen van het dorp winkeliers en ambachten. Mijn noenmaal nam ik in 't gemeentehuis, waar ik in een
salonnetje bediend werd door juffrouw Irma, de deftige, bedaagde dochter van
Frederik en Pelagie, de waard en de waardin van de treffelijke en degelijke herberg
en afspanning, gelijk er in dien tijd op ieder dorp te vinden waren. Als tafelgezel
kreeg ik er soms den controleur der belastingen die er zitting houden kwam, of ook
al een opziener van de gemeenteschool of een verdwaalden handelsreiziger. Anders
verliepen de middagen er in stilte, als in de spreekkamer van een klooster.
Als naaste gebuur was er de boerderij waar ik door de omstandigheden gauw een
voet in huis kreeg en door de twee zonen en een paar flinke, levensblije dochters in
't vertrouwen genomen werd, en alles wat ik nodig had ten mijnen dienste stond.
Met pastoor Verriest als parochieherder was het voor mij een uitzonderlijk geval
- en gelukkig toeval! Hij voelde zich opgezet met zijn nieuwen parochiaan en ik niet
minder om hem
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als dorpsgenoot en gebuur in mijn nabijheid te krijgen. Af en toe had hij mij reeds
bij hem thuis genood en was mij in mijn nieuwe woning komen bezoeken. Van
weerzijden beloofde het een kostelijk gezelschap te worden.
Wat de andere dorpelingen van hun nieuwen ingenoot dachten? Een rare kwast
moest het zijn, die meewerkte met metsters en hoveniers, besmeurd gekleed liep om
korts daarop te voorschijn te komen onder de gedaante van een netten menheer; die
op dien onmogelijken klijtkop iets had laten bouwen dat op niets trok - aan geen
boerderij of kasteel geleek, - die er - met wie of hoe zou komen wonen, wat uitrichten
of waarvan leven? Over dit en dat werd er gepraat, waar niemand den eind aan vinden
kon. Landsche mensen zijn geplaagd met de ziekte der nieuwsgierigheid en ze zoeken
maar tot ze er een zin of uitleg voor vinden. Een schrijver, wie had daar benul van?
Boeken schrijven en boeken drukken was voor hen één en hetzelfde. Dichter of
drukker dus en alle twee. Zoo is het mij in dien eersten tijd voorgevallen bestellingen
te krijgen om doodprentjes te drukken. Van anderen kant zijn ze mij komen
aanspreken voor huwelijksgedichten, jaar- en jubileum- en andere gelegenheidsverzen.
Ik heb mij daar kunnen van afmaken met aan die menschen uiteen te doen dat ik
enkel met volle reken werkte; dat zij voor gedichten met korte reken en met rijmen
aan het eind, bij pastoor Verriest moesten zijn.
Alzoo ben ik geleidelijk op het dorp ingeburgerd gerocht en heb er mij woonvast
gevoeld.
In die eerste lente had ik de partij die voor groententuin bestemd was laten
volplanten met
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zonnebloemen; in den zomer waren zij hoogstammig opgeschoten, dicht tegen malkaar
een bosch gevormd, hun reusachtige bloemen als zwarte plateelen met gouden
vlimmen omrand, al in dezelfde richting naar den zonnekant gekeerd, staken ze hoog
boven de omheining uit, en stonden er als een pralende glorie ten aanschouwe en
bewonderd door al wie langs den steenweg voorbij kwam. In 't najaar waren ze rijp
geworden, hun hoofden, zwaar van 't zaad, hingen scheef gebogen aan de wakelende
stammen. Weken en dagen waren voorbijgegaan en de zomer ongemerkt naar den
herfst gegleden - het veld der zonnebloemen herinnerde er mij aan dat er iets
onherroepelijk voorbij was. De dagen krompen, 't gelucht hing zwaar en dofgrijs
over de velden; het regende af en toe - alles wees er op dat 't schoone seizoen naar
zijn eind liep, en er iets anders op volgen moest.
De tijd was aangebroken...
Het was immers nooit mijn bedoeling geweest hier als eenzaat mijn bestaan te
slijten; ik wilde 't leven aangaan in zijn volledigen vorm: een gezin stichten, 't geen
het doel en de bestemming is van alle levend wezen hier op aarde, waartoe de
Schepper alle schepselen geschapen heeft. Ik was de spreuk indachtig van
God-den-Vader toen hij Adam in 't aardsch paradijs eene gezellin schonk: ‘Het is
niet goed dat de mensch alleen zij!’
Nu het nest gereed was, moest de gezellin er binnengehaald worden. Met de keus
der ‘uitverkorene’ was het reeds lang in orde, er hoefde nog slechts den datum
vastgesteld te worden en de schikkingen genomen voor het trouwfeest.
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Wilden we met ons tweeën nog van de laatste schoone najaarsdagen der
wittebroodsweken genieten, dan mocht er niet meer gedraald worden. Van de zakelijke
schikkingen, familiebezoeken, aankondigingen, inkoopen doen - heel de sleur die
vastzit aan een huwelijk, en niet het minst voor de plechtigheid zelf, had ik een
schromelijken weerzin en 'k verlangde maar tot heel het spektakel zou voorbij zijn
en wij als gedaagde gehuwden, in ons domein konden huizenieren, den dag door elk
aan den eigen bezigheid en in den zoelen avond een luchtje scheppen op wandel door
de velden... aan ons zelf overgelaten en door niemand gestoord. Dat scheen mij de
voltooiing van het gedroomde geluk, het levensideaal waar ik altijd naar verlangd
had.
***

Laat ik nu denken hoe dit van stapel geloopen is en hoe die gewichtige gebeurtenis
doorworsteld werd.
De avond voor den grooten dag is er een geweest van vroolijkheid en jolijt: ik
kreeg de mannelijke genoodigden voor het trouwfeest bij mij thuis om er te
vernachten; het waren toevallig allen jonge jonggezellen: mijn broer Karel en de
kozijns uit Brugge en elders, waaronder de zoogenaamde trouwknechten. In het huis
van een jonggezel, zonder vrouwelijk toezicht, mocht ieder er zijn duivels ontbinden
en het zou dan ook het afscheidsfeest worden van mijn eigen jonggezellen-leven.
Voor het geïmproviseerd avondmaal hadden de meisjes van de boerenhofstede
gezorgd en alles bijgebracht wat in het huis van iemand die er op z'n eentje geleefd
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heeft, ontbreekt. Het is er ‘en famille’ toegegaan; ik geloof dat er gedienstige
trouwknechten de meisjes geholpen hebben de koeien te melken in de weide naast
het huis, - dat er biefstuk gegeten werd met lepels in plaats van met vorken. De
schotelwasch is blijven staan - dat was van later zorg. Na allerhande verlustiging
met zang en spel, zijn we heel de bende in den laten avond opgestapt om van de zoele
buitenlucht te genieten, - door den maanschijn te Tieghem terecht gekomen, en in 't
gemeentehuis binnengevallen, er geschikt gezelschap van vrienden gevonden en er
de joligheid voortgezet onder 't drinken van menigen pot Audenaardsch. We zijn
heel laat teruggekeerd en aanstonds gaan slapen... om morgen gezond en frisch voor
den dag te komen.
- Als 't morgen verkeerd loopt, hebben we er 't plezier al van gehad! riep er een
van in zijn bed. En inderdaad, het had kunnen misloopen.
Er was afgesproken dat men ons, wel op tijd, met de koetsen zou komen afhalen
uit Avelghem. We stonden dan ook al vroeg slagveerdig, te wachten en uit te kijken
in de richting van waar de vigilanten zouden opdagen. Maar... de tijd verliep naar
het fatale uur toe en er kwam niemand. Hadden ze ons ginder vergeten? Was er met
de bruid iets voorgevallen? - er werden de gekste onderstellingen gemaakt; alle
mogelijkheden overwogen. Wat denkt men al niet in zulke omstandigheid! Goed als ze niet komen wordt er niet getrouwd: we blijven hier.
- Land in 't zicht! werd er geroepen van een die op den uitzichtpost zat. De koetsen
kwamen
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aan. Er zou dan toch getrouwd worden! Alles in een schoffel nu en gejaagd om op
tijd te komen.
Ik herinner mij: het was een prachtige zonnige morgen, met goudglans en iets
feestelijks in de lucht. Aan 't gemeentehuis en aan de kerk was er veel bekijks, een
massa nieuwsgierigen omdat er geruchten rondgestrooid waren over de ongewone
kleedij van de trouwers - de bruid in 't zwart, zonder sleep of sluier, de bruidegom
in stadskleedij, met slappen hoed.
Enfin, we zijn er zonder ongevalllen of letsel doorgerocht, en eens de plechtigheid
afgeloopen, buiten schot der nieuwsgierigen, aan den disch vergaderd, is het een
gewoon, gemoedelijk, lustig en gezellig familiefeest geworden, met goede sier,
zonder plichtpleging, met zang en spel in plaats van toosten en toespraken, met een
macht heilwenschen van ver en bij, bloemen en geschenken. Alles in de beste orde
verloopen, waar iedere aanzitter voldaan en vergenoegd zijn hart had opgehaald en
tevreden is geweest.
Bruid en bruidegom hebben het gezelschap aan 't verzet gelaten, omdat het
gebruikelijk is op een huwelijksfeest dat het jonge echtpaar onopgemerkt van tafel
verdwijnt, om alle aandoenlijkheid te vermijden. Zoo zijn we er stil uitgemuisd en
met de koets naar 't station gereden, waar de trein op ons wachtte voor de
huwelijksreis. Aan ons zelf overgelaten, voelden wij ons als vogels op de vlucht. We
hebben dien avond en een deel van den nacht in Brussel rondgetoerd, onverschillig
aan hoe of wat, hier en daar neergestreken, tot we er genoeg van hadden en van alles
voldaan, naar niets anders meer verlangden dan naar de rust.
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Dat was de Dinsdag, 19 September van 't gezegend jaar O.H. 1905.
De zware dag was voorbij. We waren getrouwd.
Die versche uchtend is me voorgekomen als de eerste dag der schepping: Adam
en Eva die hun intrede doen in de wereld!
We waren ondereen akkoord om op de huwelijksreis aan niemand te laten merken
dat we op huwelijksreis waren. Het is geworden: de klassieke tocht door Holland,
de voornaamste steden met 't geen er beziensweerdigs was; bezoek bij de vele vrienden
en kennissen, waar men ons uitgenoodigd had; verder de mooiste plaatsen:
Scheveningen, wandeling door de boschjes, Marken, Volendam, gevaren op de
Friesche meren, Laren bezocht, Drenthe, - al dingen en plaatsen mij van vroeger
bekend, met 't genoegen het te kunnen laten zien en bewonderen voor wie het aandeed
als zoovele verrassingen.
Daarna zijn we naar België teruggekeerd, de wereldtentoonstelling te Luik bezocht,
door de Ardennen gedwaald, en onder meer een avontuurlijken tocht gemaakt door
nacht en donker en bosschen om een bezoek te brengen bij familie, op een onbekende
plaats in de omstreken van Luik. Een beetje avontuur hoort er wel bij als het zonder
ongevallen verloopt.
Regen en slecht weer hebben er ons dan toe aangezet om maar zoo gauw mogelijk
veilig en droog thuis te komen en er ter lege uit te rusten, met 't verlangen ook om
nu, als man en vrouw, het huwelijksleven aan te vangen in zijn gewonen doen.
Met 't inzicht onzen eersten avond in stilte en
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gemoedelijk door te brengen, hadden we nergens dag of uur van aankomst vermeld,
niemand verwittigd om ons te komen afhalen, maar bij 't binnentreden wachtte ons
eene verrassing: de kameraden van Avelghem, de zonen en dochters van de
boerenhofstede, met nichtjes en kozijntjes, vonden wij er voltallig vergaderd en op
ons te wachten. En of we reden hadden vreemd op te kijken! Het huis - alle kamers
boven en beneden lagen vol zonnebloemen, zoodat we er geen voet verzetten konden.
Het bleek nu dat heel dit vroolijk gezelschap tijdens onze afwezigheid hier hadden
huisgehouden - bij dage af en toe in den hof gewerkt - de zonnebloemen afgesneden
en te drogen gelegd, en 's avonds bijeen gebleven en leute gemaakt, met opzet en
afwachting de trouwers bij hunne aankomst te verrassen en te verwelkomen. Er moest
dan ook natuurlijk een feestpartij van gemaakt worden, met traktaat van alles wat er
in huis voorradig was. Op die wijze zijn we ‘ingevierd’ geworden, naar al de regels
en geplogenheden en den eisch der landelijke gebruiken.
Er wachtte ons dien avond nog een andere verrassing: met plechtig vertoon,
bloemen en heilwenschen, met feestelijke toespraken werden ons de officieele stukken
voorgelegd en afgelezen waarbij de vijfjaarlijksche prijs van Nederlandsche
Letterkunde mij werd toegekend. Dat bericht was hier tijdens onze reis aangekomen,
- een echte gelukssmete bij den inzet van ons huwelijksleven en iets dat als een
heilbrengend voorteeken mocht heeten voor de toekomst.
***
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Ik had altijd hooren beweren dat de eerste drie maanden de beste, de schoonste, de
zaligste termijn is van het huwelijksleven, daarom de wittebroodsweken of ‘lune de
miel’ genoemd. Doch hier en daar had ik er de bedenking hooren bijvoegen dat het
eveneens de gevaarlijkste periode is waar het geluk van het samenleven der
jonggehuwden van afhangt en zijn vorm neemt voor de toekomst, - de periode van
het wederzijds kennis maken, het aanpassen, de eerste wrijvingen of conflicten
voorkomen, 't geen men de crisis noemt die elk jong koppel te wachten staat en moet
doorgemaakt worden.
Voor heel andere redenen had ik altijd verlangd om over die eerste drie maanden
heen te zijn, namelijk om de periode der verliefdheid achter den rug te hebben en als
gedaagde lieden het gewone leven aan te vatten. Van aanpassen, wrijvingen of
conflicten kon er bij mij, naar ik meende, geen spraak zijn - we kenden malkaar van
kindsbeen af, wisten alles de een van den ander, en tot mijn eigen verwondering is
het mij van eersten af voorgekomen en heeft het mij aangedaan alsof we reeds heel
ons leven samen gewoond hadden en sedert jaren getrouwd waren. Het leven stelde
toen voor mij geen problemen, ik zag de toekomst in klaar en duidelijk en zonder
den minsten schroom: alles tot den uitersten eenvoud herleid. We hadden het immers
beiden aangegaan, waren van wal gestoken in de vaste meening om de een voor den
ander te leven - elkaar, gelukkig te maken, en dat zonder plechtige beloften of
onnoozelheden, bewust dat het niet te doen is met uitwendig vertoon maar alleen
met wederzijdsch vertrouwen, goeden wil en de

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

42
vrijheid van handelen ieder op zijn eigen domein... en dat het alzoo voor de toekomst
in orde was - iets in den aard gelijk Tolstoï het zoo schoon uiteenzet en voorhoudt
in zijn Huwelijksroman, dien ik toen reeds vertaald had.
Het is met ons dan ook vergaan gelijk in alle goede gezinnen: de tijd heeft er
geleidelijk den normalen vorm aan gegeven. Toestanden, voorvallen, werk en
bezigheden - dit alles brengt het mee dat men van wederzijds de eenzelvigheid
terugkrijgt, - persoonlijke aard en karakter weer bovenkomen, - de natuur haar recht
opeischt, men zich naast elkander voelt leven in de beste overeenkomst, doch als
afzonderlijke persoon; elk zijn gewonen plooi weer aanneemt, met over en weer
geven en nemen, al naar de gebeurtenissen zich voordoen en de noodwendigheden
het vereischen. Later eerst doen zich ook al eens meeningverschillen voor - beide
partijen zijn overtuigd gelijk te hebben, vinden het onredelijk toe te geven, elk van
zijn kant voelt zich beleedigd, om plotseling tot de ontdekking te komen dat men
vijandig tegenover elkander staat, - de een den ander bekijkt met verwonderden blik...
tot het weer op een verzoening uitdraait. Dat zijn de wetten van het samenleven.
Van eersten af heb ik geweten hoe mijn dagtaak in te richten: 's voormiddags
bezigheid buiten, in den hof, in den boomgaard; verder aan alle huiselijke karweitjes,
waar iets op te knappen valt, een nagel te slaan, eene vracht te verporren, eene breuk
te herstellen. Voor al dergelijke dingen was ik de man van 't vak en werd er bij
geroepen waar 't nood deed. Kippen, duiven, hond en kat mieken deel uit van het
gezin
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en bleven aan mijn zorgen toevertrouwd. Te Avelghem was ik nooit in de gelegenheid
geweest in den voormiddag aan mijn schrijftafel te gaan zitten, - ik had dien plooi
aangenomen en zoo is het er bij gebleven dat ik voortaan in den namiddag en den
avond aan de schrijverij zou besteden.
Het werk heb ik toen aangevat in allen ernst, met hartstocht en voldoening, - met
den ijver en stiptheid van een daghuurarbeider: van 8 tot 12 buitenwerk en tuinieren;
van 2 tot 4 en van 5 tot 7 en van 8 tot 12 veelal lezen en schrijven. Daartusschen
kwam er in den eersten tijd ook al eens stoornis en afleiding door bezoek - den eersten
tijd meer dan gewenscht werd! Als ik het nu overdenk is dit een periode geweest van
gewetensvolle en vruchtbare productie.
Hier staan me ook - met geur en kleur - de avonden uit dien eersten gelukszomer
als een wonderheid voor den geest - ‘ces soirs avec leur magie!’ ... dat we na het
werk samen wandelen gingen, door de velden, langs geheimzinnige minnesletsen
die we nog moesten verkennen, zonder te weten waar we zouden uitkomen. De
landenaars die van achter hun gordijntjes het zonderlinge koppel achterna keken en
ons zagen voorbijgaan, wisten niet wat ze er van denken moesten: wandelen op het
dorp was onbekend - wandelaars moesten vreemdelingen zijn; wie was er zoo gek
weg af te leggen zonder doel of reden, voor zijn plezier?
***
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Hier wordt een gewichtig hoofdstuk afgesloten en 't geen volgt kan min of meer in
kroniekvorm geschieden - aanteekeningen van gebeurtenissen in chronologische
volgorde met aanduiding van jaartal.
1906. Eerst als men een nieuw huis bewoont wordt men gewaar wat er aan
ontbreekt. Mijn schrijfplaats had ik ingericht in de groote ontvangkamer, doch van
eersten af voelde ik er mij niet afgezonderd om er rustig te kunnen werken, te veel
gestoord door den gaanden-en-komendenman en de geruchten in de keuken. Ik was
er niet veilig voor ongelegen bezoekers, kon er elk oogenblik door om 't even wie
en om een prul overvallen worden. Ik was ten ander te zeer verwend door volkomene
stilte zoodat het minste geluid mij hinderde. Ik moest een afgezonderde schrijfcel
hebben.
Gelukkig, met een woning die aan de vier kanten vrij uitzicht heeft en ruimte rond
en rond, kan men om 't even laten bijbouwen zonder den stijl van het geheel te schaden
of te misvormen.
Er werd dan maar besloten een nieuwen vleugel aan te leggen, en wel langs den
Oostkant. Het bedrag van den vijfjaarlijkschen prijs zou in mortel en steenen
opgebruikt worden! Daarmede is er dan die verrassende en gelukkige vondst gedaan
geweest met het breede raam, waar ik, aan mijn schrijftafel gezeten, het heerlijke
vergezicht over het landschap zou zien openliggen, er de schakeeringen en
lichtspelingen eigen aan den wissel van morgen, middag en avond, door den loop
der jaargetijden - lente, zomer, herfst en winter, zou kunnen nagaan, er bestendig
van genieten als van een levend tafe-
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reel en er de werkzaamheden volgen van het landelijk bedrijf, in de volle natuur!
Een ongehoorde weelde waar men nooit genoeg van krijgt.
Afgezonderd van de andere woonplaatsen zou ik me hier veilig voelen, door geen
sterveling gestoord worden, in de beste gelegenheid om er te werken, rijk als de
koning in zijn domein, met 't vooruitzicht eener eeuwigheid in 't verschiet.
Dit jaar is de productie dan ook opgeloopen in een tempo en met een gemak, gelijk
broodjes in den oven: de eene novelle verbeidde de andere niet. Het Uitzicht der
Dingen; de bewerking van Reinaert de Vos; allerhande vertalingen, ... en dan ben ik
dan ook gewaar geworden dat die Vlaschaard gereed zat en rijp geworden was om
geschreven te worden. In één vleug werden de twee eerste hoofdstukken voltooid.
Het een gelijk het ander werd dadelijk opgenomen in Nederlandsche tijdschriften De Nieuwe Gids, Tweemaandelijksch Tijdschrift, De Gids, De Beweging e.a.
***

1906. Den 17 April.
Het was op derden Paaschdag. We hadden de hoogdagen in het ouderlijke huis
doorgebracht, waar we nog beschouwd werden als de nieuwgehuwden, en in bijzonder
feestelijke stemming omdat we er het nieuws hadden vermeld van de blijde
verwachting - het eerste kleinkind op komst in de familie! We hadden er ieder, en
in 't bijzonder de schoonouders welvarend en opgewekt gevonden, er ons goed verzet,
en den
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Maandagavond laat hadden ze ons van ginder met de koets thuisgebracht, - voldaan
door het hartelijk onthaal.
Den Dinsdagmorgen stapte ik al vroeg naar den tuin, welgezind omdat het weer
beloofde een prachtige lentedag te worden, - met 't genot de gezonde lucht in te
ademen. Toen ontwaarde ik op den straatweg een kennis uit Avelghem die er
besluiteloos scheen te staan dralen of op iemand te wachten. Hij deed teeken naar
mij en op den stond zag ik op de uitdrukking van zijn wezen dat er iets haperde. De
jongen had er inderdaad blijven uitzien met een boodschap die hem opgelegd was
aan mij persoonlijk mede te deelen. Slecht nieuws - met vader Staelens ging het niet
goed. Dat was de voorzichtige inleiding om mij niet te doen schrikken, niet noodig
echter er verder omwegen aan te maken en zoo kreeg ik de rampmare te vernemen.
Vader Staelens was in den morgen frisch en gezond te voet uitgezet, bij 't inkomen
van 't dorp, plotseling neergevallen en dood opgeraapt! Nu was het aan mij dat
verschrikkelijk ongeval aan mijn vrouw bekend te maken, of liever haar met
omzichtigheid op het ergste voor te bereiden. Intusschen was het rijtuig aangekomen
en stond vóór de poort op ons te wachten. Heel den weg hebben we zwijgend naast
elkaar gezeten: ik, die wist, en zij, die er 't ergste van vermoedde, in bange
verwachting. Bij mezelf zat ik er aan te denken welk een slag het moest geweest zijn
als ze daar het lijk hadden binnengebracht! Maar ik dacht vooral - en met schrik aan de gevolgen, den nieuwen toestand door het ongeval veroorzaakt, - en hoe de
slag hier zooveel zwaar-
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der moest vallen omdat de persoon die getroffen werd, zulk een gewichtige plaats
innam - hij samen met moeder de vrouw, de kern en de eenheid uitmiek van het
gezin,- zonen en dochters opgevoed en grootgebracht waren in dien engen familiegeest
- allen om 't even op elkaar aangewezen, de ouders in kinderlijke genegenheid,
ontzien, geëerd, maar bovenal oprecht bemind werden.
Waar een gezin zoo aaneengesloten - ouders en kinders met elkander vergroeid
zijn, een geheel uitmaken, - nooit door rampen of sterfgevallen getroffen werd,
verkeert men achterna in den waan en vast overtuigd dat het samenleven er bestendigd
blijven moet en scheiden er tot de onmogelijkheden behoort...
Het akelige schouwtooneel van de ramp is ons beiden bespaard gebleven; toen we
in het sterfhuis aankwamen was het lijk reeds afgelegd, alsof vader op zijn bed
gestorven was - met de handen om het kruisbeeld gevouwen en de kalme uitdrukking
op het gelaat van iemand die in opperste rust ontslapen is. Doch ik zag op het wezen
van degenen die er rond geschaard stonden, dat geen van allen het aanvaarden of
gelooven kon dat er iets onherroepelijks gebeurd was: dat vader gestorven was,
verdwijnen zou uit den huiselijken kring! - iemand waarmede wij allen zoo vertrouwd
waren - iemand die ons te naar ging. Dat eerste sterfgeval in de familie was als een
onverwachte ramp hier neergevallen; het beteekende tevens voor ons beiden de eerste
breuk in het idyllisch huwelijksgeluk.
Op den stond zelf en korts daarna is men te
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zeer begaan met de zorg om het verdriet weg te praten bij degenen die er te zeer door
getroffen zijn - te troosten, de ontsteltenis te milderen, de wanhoop en 't gekerm te
stillen - de zorg om moeder die er smartelijk onder leed. Het geloop en de drukte
van geburen en kennissen brengt verstrooiing en belet te denken aan het
ondoorgrondelijk mysterie van leven en dood. Later eerst, als de stilte ingetreden is
en ieder afgezonderd tot rust is gekomen, beseft men wat het beteekent 't geen hier
zoo pas gebeurd is: een bekend en naastbestaand persoon die wegvalt, verdwenen
in de eeuwigheid... en in de naaste toekomst, de verwachting van een nieuw wezen
dat uit diezelfde onbekende eeuwigheid staat zijn intrede in het leven te doen en te
voorschijn te komen: een schepsel gelijk aan ons zelf, met eene toekomst die den
eigensten levensloop zal volgen, - zijn termijn zal uitdoen van de wieg tot het graf...
Het geweldige van beide gebeurtenissen ontgaat ons omdat we er gewend aan
geworden zijn, - we het rond ons zien gebeuren, - er niemand nog veel acht op geeft
- het gevoel afgestompt door het gebeuren zelf. Trouwen, kinders krijgen, oud worden
en sterven is immers de natuurlijke kringloop van al het bestaande - de wet van
oorzaak en gevolg; evenals niemand nog opkijkt naar het mirakel van de zon - dat
ander mysterie - omdat men het elken dag opnieuw ziet gebeuren.
Hier ook is de tijd de beste genezer moeten zijn. Een jaar en zes weken in rouw;
tijd van inkeer; herinneringen ophalen van 't geen geweest is; den afgestorvene
herdenken. Er blijft de ledige plek in huis; er wordt niet meer

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

49
gelachen of luid gepraat; de geest van den afwezige waart er nog rond. Alle geluid
doet schennend aan.
Dat duurt zoolang tot het werk en de bezigheden van den dagelijkschen gang, de
gewone gebeurtenissen afleiding brengen - het leven zijn gang herneemt.
Nu ik dit hier neerschrijf zijn er 45 jaren over heengegaan; degenen die den aflijvige
gekend hebben zijn hem reeds vergeten, of zelf heengegaan. In het ouderlijke huis
is intusschen veel veranderd: zonen en dochters - de jeugd uitgevlogen, het nest
verlaten - elk op zijn eigen een nieuw gezin gesticht, - zelf kinders gekregen... Het
is er stil geworden. Moeder ook is op haar beurt gestorven... Bij feestelijke
gelegenheden komen broers en zusters op familiebezoek bijeen. Zij zijn op hun beurt
gedaagde, bejaarde lieden geworden. Men haalt herinneringen aan uit den jongen
tijd; ieder heeft er zijn verheugen in de joligheid en het verzet uit dat verre verleden
te herdenken - gebeurtenissen uit dien schoonen tijd, toen we nog jong waren - knapen
en meisjes ondereen - met vader en moeder, en aan niets anders dan aan lustigheid
en plezier te denken hadden.
Van hier uit gezien lijkt het wel op een sprookje in onwezenlijke verte afgespeeld.
***

Eens als wij met ons tweeën weerom in de stilte van ons huis teruggekeerd waren,
was onze aandacht en bezorgdheid gericht op de gewichtige gebeurtenis die wij te
verwachten
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hadden, en dàt bracht ons de afleiding: de geboorte deed het sterfgeval vergeten.
In datzelfde jaar waren de werkzaamheden aan het rechttrekken van het Scheldebed
voltrokken. Den Zondag van de kermis te Avelghem werd de nieuwe brug, die Oostmet West-Vlaanderen moest verbinden, met allen luister en officieële plechtigheid
ingehuldigd. Het feestprogramma (dat ik bewaard heb, en N.B. uitsluitend in het
fransch was opgesteld! - teeken van den tijd) vermeldt: de aanwezigheid der
gouverneurs der beide provincies en de opsomming van den stoet: ruiterij,
muziekmaatschappijen, groepen van duivenmelkers, boogschutters, kasseileggers;
de scheldereus met de dwergen, de visschers van Rugge, de verheerlijking van den
landbouw, de nijverheden, uitgebeeld op praalwagens; edellieden en edeldamen te
peerd en als slot: de Maagd van West-Vlaanderen die op de verhevenheid van den
hemelwagen, over een denkbeeldige brug, de hand reikt aan de Maagd van
Oost-Vlaanderen, omgeven door meisjes met bloemen en palmtakken. In den avond
was er muziekconcert, verlichting van de nieuwe brug, venetiaansch feest op het
water der Schelde en luisterrijk vuurwerk. Dat gebeurde op 6 September van 't jaar
1906.
Af en toe en uit bloote nieuwsgierigheid, had ik de werken aan de Schelde
gadegeslagen - de arbeiders bezig gezien om het nieuwe bedde te graven en de brug
stuk voor stuk weten optrekken. En nu, dien eigensten Zondag, dat ik de mannen
van den Waterhoek daar met de armen gekruist, aan den kant de feestviering blijkbaar
onverschillig, zag staan toekijken, is
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het bij mij opgekomen dien teleurgang van den Waterhoek uit te beelden onder vorm
van roman. Daar zou echter nog 20 jaren over heengaan. Het boek is eerst in 1927
klaar gekomen.
1906. Op 26 September, tegen den middag, de groote gebeurtenis: een dochter ter
wereld gekomen! Van bevallingen was mij slechts iets bekend door hooren vertellen
of de beschrijving in een roman; nu had ik het aan den lijve medegemaakt en de
overweldigende ontroering ondergaan: uren lang in spannenden angst doorgebracht,
opstandig, radeloos van ongeduld, in de onzekerheid van de uitkomst, tot eindelijk
de verlossing die opgewekte, blijde voldoening heeft gebracht - het gevoel dat het
voorbij is, goed verloopen! Alles in orde! De geboorte, het ter wereld verschijnen
van een nieuw wezen, daarvan beseft men op den stond de volle beteekenis niet iets dat ons geschonken wordt uit het onbekende en toch van ons-zelf is - gebeurtenis
waarover men zou dienen in vervoering te geraken, met ontzag en eerbied voor het
mysterie.
Ik moet nog denken hoe ik geslagen werd met afschrik toen dat pasgeboren
schepsel, in zijn bundsel gewikkeld, mij te aanschouwen werd gegeven. Dat verrunseld
gelaat, met de toegeknepen oogen, gesloten mondplooi, met de ernstig, kwade
uitdrukking op het wezen, - ik meende er mijn eigen evenbeeld in te herkennen, maar
het beeld van den ouden man dien ik later worden zou! Die gelijkenis heb ik slechts
op dit eene moment bemerkt - ze is heel voorbijgaand geweest, maar hetgeen ik op
dien enkelen stond gezien heb, heeft mij zoo gewel-
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dig getroffen dat het beeld mij jaren lang is bijgebleven, met een gevoel van afschrik,
als iets uit een kwaden droom.
Het ‘Vaderschap’ zelf heeft toen voor mij geen bijzondere beteekenis gekregen;
men wordt te zeer afgeleid om er aan te denken - bezig en overdaan door de
noodwendige zorgen van moeder en kind, en omdat men gewaar wordt dat het feit
zelf, na een goed verloop - in de omgeving beschouwd wordt als een gewone
gebeurtenis.
De eerste dagen ten ander, voelt men zich als vreemdeling in eigen huis - overal
te veel en ten onpas, in den weg te loopen. De achterwaarster voert er het hooge
woord en er is drukte en geloop van buurvrouwen. Men wordt er den dag door
overvoerd door bakerpraat; elk komt er zijn eigen gevaarten vertellen en goeden raad
uitdeelen. De achterwaarster zelf beschikt over een onuitputtelijken voorraad van
bevindingen die zij in hare halve eeuw praktijk heeft opgedaan. In de huizen over
de heele streek heeft ze kinders gedragen en van overal weet ze buitengewone gevallen
en zonderlinge gebeurtenissen te vertellen - dingen die van niemand gekend zijn en
best verzwegen blijven. Daarbij wordt de in-en-uit blootgelegd van verhoudingen
en scheeve toestanden onder echtelingen, die met kinders of geboorten niets te maken
hebben, - dingen waar men, als buitenstaander, voor 't eerst met een zekere
benieuwdheid naar luistert, maar gauw genoeg van krijgt en verlangt naar stilte en
om het huis weer alleen te hebben.
Onze dochter heeft in het doopsel den naam
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gekregen van Paula, met de namen er bij der twee grootmoeders. Bij de plechtigheid
is er gefeest geworden, en daarna hebben we ons eigenlijk weer thuis gevoeld.
De aanwezigheid van een eerste kind brengt een heele verandering teweeg, ook
in de betrekking tusschen de jonggehuwden zelf. Nu eerst voelt men zich getrouwd.
Er is een derde persoon bijgekomen die afleiding brengt en den toestand weer normaal
maakt in het leven: al het belang is op dat nieuwe wezen gericht, dat voortdurend
zorg en oppas vereischt.
Bij een vriend in Holland had ik op de kinderkamer een wieg zien staan met er
boven een opschrift in sierletters:
Als ik me niet bedrieg
Ligt de baas van 't huis hier in de wieg!

Dit was me toen voorgekomen als een aardigheid, maar nu leek het dat ik er zou
moeten aan gelooven. Voortaan is de dagorde van het gezin druk gevuld; buiten de
zorg voor het wicht, wordt al het andere als bijzaak beschouwd. Om het paar uur,
vallen alle werkzaamheden stil, omdat de boreling moet gevoed worden; op vaste
tijden gebeurt het ververschen; als het kind slaapt moet alles stil blijven - alle gerucht
vermeden; als het krijt is het moeder alleen en niemand anders die het uit de wieg
nemen mag of het paaien kan. Vader mag er op een afstand staan op kijken...
Men went achterna aan den nieuwen toestand: het wordt iets gelijk overal - het
gewone verloop der levensdingen: gehuwde menschen krijgen kinders. Het
tegenovergestelde zou op
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zien verwekken en als een ongeluk beschouwd worden.
Zoo heb ik eindelijk mijn werk kunnen hervatten aan de schrijftafel.
De twee eerste hoofdstukken van de Vlaschaard zijn toen klaargekomen. Albert
Verwey heeft ze uit Noordwijk- aan-Zee bij mij thuis komen afhalen voor zijn
nieuwgesticht ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’.
Ditzelfde jaar is ‘Het Uitzicht der Dingen’ in boekvorm verschenen - de novellen
die er in voorkomen waren reeds gesitueerd in de nieuwe omgeving en op het dorp.
Ter verpoozing heb ik mij toen gezet aan de bewerking van Reinaert de Vos, op
uitnoodiging van Leo Simons voor zijn pasgestichte ‘Wereld-Bibliotheek’.
***

De jonge spruit is zienderoogen opgegroeid - ontloken als een bloem - tot groote
vreugd en voldoening der ouders. Met den dag kwam er al meer leven in en we
herkenden reeds gelijkenis in de uitdrukking van het wezentje met den een en den
ander uit de familie.
Voor mij werd die kleine meid soms eene uitvlucht en een welkomene gelegenheid
om de schrijftafel te verlaten, eens kwansuis door de keuken te loopen om te zien of
alles nog in orde was in de wieg.
De toekomst stak toen vol heerlijke beloften: de genoegens die wij beleven zouden
eens het wicht kon beginnen loopen en praten. Naarmate de groei en de ontwikkeling
er een mensch van maken ging, zou er altijd iets nieuws aan te
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bespeuren vallen. Ik was er namelijk op gesteld en maakte mij gereed die evolutie
van dichtbij na te gaan; in 't bijzonder voor 't geen de spraak betrof, was mijn opzet
dit mirakel te volgen en met dagelijksche aanteekeningen vast te stellen. Ik heb mij
toen vakboeken aangeschaft over kinder-psychologie en opvoedkunde - overtuigd
dat men daarmede veelal te laat begint en ik ergens meende gelezen te hebben: dat
het karakter gevormd wordt de eerste maanden van het leven, - dat men na 't eerste
jaar een wezen zal gevormd hebben dat zich aan de tucht zal onderwerpen, of er
nooit eene zal aanveerden. Ik voelde mij bijzonder aangetrokken door de
Montessori-methode, die het kind in een kindermilieu opvoedt. Er lag een nieuw
studieveld voor mij open, waar ik mij met alle zorg wilde mede bezighouden.
Daarom is er dit eerste jaar na de geboorte van het eerste kind niet minder gewerkt
geworden in den tuin en schrijfcel. Ik voelde mij nu terdege ingericht aan mijn tafel,
als de kapitein op zijn schip, vanwaar ik de breede ruimte beheerschte als in volle
zee.
De Vlaschaard was ten goeden eind gebracht, naast andere kleine stukken, o.a.
De Jacht, Najaar, vertalingen van Tolstoï en Björnson, de bewerking van Reinaert
de Vos.
Ondertusschen had ik mij al meer ingeleefd op het dorp en nader kennis gemaakt
met de bevolking; de ommegang, de feestelijkheden van de kermis van nabij gevolgd
en er aan meegedaan, waaruit nadien De Veeprijskamp, De Ommegang, Vrede en
ander novellen ontstaan
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zijn, waarvan de handeling op het dorp zelf gesitueerd is.
Datzelfde jaar werd ik tot lid van de Kon. Vlaamsche Academie benoemd, waar
ik, door pastoor Verriest ingeleid, schuchter en onwennig mijn intrede gedaan heb
in dit geleerd gezelschap en voortaan elke derde Woensdag van de maand met den
pastoor-van-te-lande naar Gent zou optrekken.
Daarop is mijn eerste decoratie gevolgd als ridder in de Leopoldsorde.
Gebeurtenissen van dien aard gingen op het dorp onopgemerkt voorbij - werden
niet eens vermeld, - het verliep er alsof het in een afgelegen oord en in het luchtledige,
of in een wildvreemde streek gebeurd zou zijn, - niemand had daar inzicht over en
voor de dorpsmenschen bleef ik, als nieuwe ingenoot - half heer half werkman,
eenigszins buiten de circulatie.
Het volgend jaar heb ik De Blijde Dag geschreven, De Aanslag, Het Vlaamsche
Lust-, oord - een beschrijving der bedevaartplaats te Tieghem, en Brentano's Vertelsel
van Gokkel en Hinkel vertaald uit het Duitsch.
Aan de woning moest weeral een en ander verbouwd worden: keuken, veranda en
waschhuis vermeerderd, met het oog op toekomstigen aangroei der familie.
1909. - Een jaar vol gewichtige gebeurtenissen: 4 Januari geboorte van een zoon!
't Geen men noemt een koningswensch. Alles in de beste voorwaarden verloopen.
We voelden ons inderdaad den koning te rijk en overgelukkig. Maar het kan verkeeren.
Vreugd in huis, druk aan de deur. We zouden weer eens af te rekenen heb-
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ben met de levenswet: de tegenstelling van leven en dood - komen en gaan.
Amper een maand na de geboorte van den zoon - den 13 Februari kreeg ik
spoedbericht uit Brugge om in der haast over te komen, dat er met Moeder iets
voorgevallen was. Ik heb me toen op reis begeven in de angstige verwachting en
gesteld op het ergste, - met de vraag of ik Moeder nog levend zou weerzien? Om mij
niet te doen schrikken hadden ze het geval bewimpeld: een hartaderbreuk had de
plotselinge dood veroorzaakt. Moeder lag op haar bed, met een ongewoon ernstig,
gesloten uitdrukking op het gelaat, alsof zij in iets heel gewichtigs verdiept was - in
kwaadheid. Die ongewone uitdrukking die ik van haar niet gewend was, zou mij
door het heele leven bijblijven, als een raadsel.
Het is een treurige begrafenis geweest op dat banale Steenbrugge, de lijkdienst in
een sombere kerk en de rouwstoet met miezerig koud weer door grijze natte straten
en aankomst op een uitgestrekt onbekend kerkhof, dat den indruk gaf van eindelooze
desolatie. In het rijtuig waarmede wij den stoet gevolgd hadden, is er tusschen ons
vier geen woord gesproken geworden - elk staarde voor zich uit in het ijle en bij de
eigen gedachten: het leven en bestaan te overdenken van 't geen Moeder voor ons
geweest was en gedaan had: alles samen een leven zwaar aan kommer en zorg, doch
arm aan vreugde en genoegen. Zij heeft echter de voldoening gekend er zich met
kracht doorheen geworsteld te hebben om onzen stand op te houden en hare kinderen
een behoorlijke opvoeding te bezorgen en goed geplaatst te weten.
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Men ondergaat de dood van Moeder als het verlies van een bezit waar men te weinig
heeft aan gedacht, de weerde niet genoeg beseft is geworden, - iets van ons-zelf dat
weggevallen is, men nu eerst te weten komt dat men het missen moet: een toevlucht,
een steun, met de deernis daarbij onze erkentelijkheid en kinderlijke toewijding niet
genoeg veruitwendigd te hebben, terwijl de tijd ons gegeven werd.
In het terugkeeren van de begrafenis hing er iets als een lente-atmosfeer in de
lucht, een zoele namiddag. Te voet van de statie naar huis, liep ik met de gedachte
ginder in Brugge iets achtergelaten te hebben - eene reden die weggevallen was om
er nog ooit in dezelfde gesteltenis op bezoek te mogen gaan... Ik heb toen dien heel
bijzonderen indruk gekregen door den welriekenden geur van vochtig gras die uit
de weide naast den steenweg opsteeg en mij de vreemde gewaarwording ingaf der
tegenstelling: dat gewone veldgewassen bij het vergaan een balsemgeur verspreiden,
waar 't edelste der schepping integendeel aan verrotting onderhevig is en in den grond
moet gestopt worden om den stank te vermijden.
De eerste dagen heb ik dan maar troost en afleiding gezocht in het werk. Ik heb
het stuk geschreven De Boomen, een artikel over Berten Rodenbach, een over De
Saedeleer, een over Vlaamsche Beweging, Het Kerstekind en novellen van Björnson
vertaald uit het Noorsch.
Denzelfden zomer ben ik met Cesar Gezelle en Emile Lauwers op reis geweest in
Frankrijk: steden en landschappen bezocht in Normandië en Bretanje, den
Mont-saint-Michel, eenige dagen doorgebracht op het eiland Jersey, en ein-

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

59
delijk het Zuiden in, over Pau, Toulouse, Tarbes, voor 't eerst de Pyreneeën gezien
en Lourdes.
1910. Met Dr. Emile Lauwers mijn eerste reis naar Londen, waar een merkweerdige
Japansche tentoonstelling te bezichtigen viel, 't geen mij toen volledig bekend gemaakt
heeft met land en volk van het verre Oosten. Op diezelfde reis heb ik Shakespeare
zien opvoeren door Engelsche acteurs, en dan nog wel met den vermaarden
Bierbaum-Tree in de hoofdrollen.
Het een zoowel als het ander een revelatie waarvan de indruk mij voor altijd is
bijgebleven.
Ditzelfde jaar heb ik ‘De Mourlons’ van Ferdinand Bouché uit het Fransch vertaald.
Verder geschreven: Mijn Rijwiel, Morgenstond, Vlaanderen door de Eeuwen Heen
en Hoe men Schrijver wordt. Dit laatste: mijn eerste voordracht.
1911. - De warmste en droogste zomer die ooit over de wereld geheerscht heeft:
geen wolkje aan den hemel, geen onweer, altijd maar straffe zon en van Mei tot
Oktober geen druppel regen! En toch is dit een voordeelig boerenjaar geweest: de
koorngewassen wogen zwaar van het graan, doch de stoppel van vlaschaards en
tarwe is niet kunnen omgeploegd worden. De akkers lagen hard gedroogd als een
dorschvloer en van heel het najaar is geen loof kunnen gezaaid worden.
Verdere gebeurtenissen: den 18 Januari werd ik tot werkend lid der Vl. Akademie
verkozen. Den 11 April werd mij de Nieuwe-Gids prijs toegekend, de keus mij gelaten
tusschen een zilveren lauwerkroon ofwel 200 gulden. Ik heb de guldens verkozen
boven de lauwerkroon, en met die som een nieuw fototoestel gekocht. Den 23
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Mei heb ik den Vijfjaarlijkschen prijs voor letterkunde gekregen: 5000 frs. Met het
geld werd een nieuwe vleugel aan het huis gebouwd en een reis met de vrouw naar
't Zuiden van Frankrijk ondernomen. In hetzelfde najaar ben ik nog op reis getrokken
met den schilder Modest Huys en enkele vrienden: een tocht door de Ardennen en
het Hertogdom Luxemburg.
Met dit alles is 1911 toch een vruchtbaar jaar geweest. Geschreven: Het Glorierijke
Licht; Een Beroerde Maandag; De Werkman en verder Björnson vertaald.
1912 - Heb ik het boekje: De Landsche Woning in Vlaanderen geschreven en
Dorpslucht ontworpen. Hard gewerkt dus.
1913 - Heb ik het waagstuk aangegaan en volbracht: om de maand een hoofdstuk
te schrijven aan Dorpslucht en effenaan naar De Tijspiegel gezonden.
Buiten- en bovendien is heel die zomer bij mij in beslag genomen geweest door
de voorbereidselen der Verriest-feesten, de grootschte huldebetooging die ooit in
Vlaanderen is te zien geweest. Als secretaris en schatbewaarder van het comité - de
eenige man ter plaatse - kreeg ik al het werk op mijn nek, maar heb er mij dan ook
met jongen ijver en dulle wilskracht aangezet en alles ten goeden eind gebracht.
Het was een prachtige zonnedag, stikheet; heel het dorp in feest, alle wegen en
huizen bevlagd en versierd; een stoet van Vichte tot Ingoyghem - heel het volk van
Vlaanderen toegestroomd: studenten, meisjes, muziekmaatschappijen, banket voor
1600 personen, met toespraken, gezang en jolijt tot laat in den avond, met vuurwerk
als slot.
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Bij de toebereidselen de laatste dagen voor dien heugelijken 17den Augustus, terwijl
allen die er zich voor aangespannen hadden tot over de ooren druk in de weer zaten
en niet wisten waaruit of waarin en de pastoor, als man van de situatie, zich had
moeten verscholen houden, kon hij onmogelijk in huis blijven: hij moest er van
genieten nog voor de plechtigheid begonnen was, en 's avonds laat, na dien overzwaren
jubeldag van roes en gerucht en opwinding, had hij er nog niet genoeg van: nadat
het vuurwerk was afgeschoten, de laatste klaarpot in 't donker gedoofd, als iedereen
naar huis was teruggekeerd en de stilte ingevallen, doolde pastoor Verriest aan den
arm van zijn broer nog langs de huizen... om tot het laatste druppeltje te genieten
van zijn glorieuzen jubileumdag.
Het feest mocht over heel de lijn ‘geslaagd’ heeten: prachtig, heerlijk! Het ontwerp
van het comité om onder vorm van feest-album, een blijvend aandenken van die
luisterrijke gebeurtenis te bewaren, is jammerlijk mislukt. Alle documenten:
persartikelen, gedichten, teksten van redevoeringen, jaarschriften en heilwenschen,
de menigvuldige foto-opnamen der versiering aan de huizen, triomfbogen, feeststoet
en optocht, banket-tent, massabetooging met koorzangers op de bergweide - heel het
feest-archief was toevertrouwd aan een uitgeversfirma om er het feest-album van te
laten maken, als die firma echter korts nadien is opgedoekt geworden, de bundel
documentatie en illustratiemateriaal zoek geraakt en nooit meer teruggevonden!
Niemand van ons die er toen aan dacht dat er in de toekomst nooit meer
mogelijkheid zou bestaan om een feest van dien aard in te rich-
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ten of te doen gelukken. De omstandigheden...
De aanleiding om pastoor Verriest te huldigen had eensdeels als reden en oorzaak
zijn vijftigjarig priester-jubileum, maar dat was uitgebreid tot een algemeene
manifestatie van Vlaamsche levenskracht waarvan de figuur van Verriest het sprekend
en representatief symbool geworden was - een spontane en welkomene gelegenheid
om uiting te geven aan de Vlaamsche geestdrift der jeugd, ter eere van den heraut in
wie het volk zijn ideaal vertegenwoordigd zag, - het feest der Vlaamsche fierheid en
levensbewustzijn, waar allen, om 't even van welke gezindheid ook, eendrachtig
konden toetreden en aan meedoen, - iets dat vroeger nooit in zulke omstandigheden
had kunnen verwezenlijkt worden. Er was ten slotte ook nog wel een greintje
leedvermaak mede gemoeid om den geestelijke nu eens in de bloemen te zetten en
de openlijke eer te bewijzen die hem van hoogerhand altijd onthouden werd, - zoodat
de gentleman-priester, de hoogbegaafde persoonlijkheid, de ver en bij beroemde
redenaar zichzelf de pastoor-van-te-lande had genoemd en er zijn eeretitel van
gemaakt.
Men beweert wel eens dat een jubilaris die zich laat vieren, zijn eigen begrafenis
bijwoont, zich daarna niet meer vertoonen mag, best doet uit de circulatie te blijven
en vergeten wordt. Met Verriest is dit inderdaad het geval geweest. Denzelfden nacht
na die eenige, luisterrijke triomfviering had men hem moeten op zijn bed dood
aantreffen. Dan ware zijne uitvaart een onvergetelijke apotheose geweest en zijn
aandenken in glorie en schoonheid bewaard gebleven voor het nageslacht. Later is
het met Ver-
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riest's roem achteruitgegaan; de rest van zijn jaren heeft hij nog uitsluitend geleefd
en kunnen genieten van de herinnering aan dien heugelijken dag; te pas en te onpas
bijzonderheden er van aangehaald en de hulde-geschenken lauwerkransen, verslenste
bloemtuilen, waarmede zijn kamer bleef opgetooid, blijven en laten bewonderen
door al wie op bezoek kwam. Meer dan eens heb ik hem vóór zijn beeltenis door
Toorop geteekend, zien staan waarvan hij echter beweerde er tien jaar te oud uit te
zien. Met zijn uitgangen en voordrachten was het ook gedaan. De ‘schoone oude
dag’ waarop hij altijd gehoopt had is door omstandigheden jammerlijk in den treure
verloopen.
De oorlog!
Vier jaar bezetting, berooide toestanden, dorpen soms huis-arrest; nood aan licht,
aan vuurmaaksel, aan levensmiddelen, aan gemak. De gentleman-priester op
vormelijkheid en confort, gemanierdheid en fatsoen gesteld, man van de gentry in
zijn omgang, heeft zich al die jaren verplicht gezien samen met zijn meid in een eng
keukentje bij de kookkachel te leven - uit bezuiniging; zonder afleiding, bezighouding,
zonder uitgang of bezoek of conversatie en dat uit noodzakelijkheid des middels. ‘Als ik over iets wil spreken, moet ik naar hier komen!’ zegde hij, om een reden te
geven aan zijn bezoek. En dan, bij de beschieting van '18, geholpen door een
gedienstigen gebuur, is hij naast een stootkarretje waar zijn inboedel opgeladen was,
te voet naar Kortrijk gedompeld om aan de granaten te ontsnappen en aan het stikgas.
Na den wapenstilstand teruggekeerd in een halfverwoes-
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te woning om er zijn laatste levensjaren te slijten als een behoeftige, verontrust dan
nog door de vrees der ‘twaalf kogels’ waarmede een dwazerik hem van uit Londen
bedreigd had - vrees die de gemoedelijk-geaarde pastoor nooit is kunnen te boven
komen, hem is blijven benauwen, zoodanig dat hij, al wie met hem in betrekking
kwam of raad kwam vragen, meende te moeten aanmanen voorzichtig te zijn. Hetgeen
het jonge geslacht van Verriest heeft afgekeerd en teleurgesteld en de vroegere leider
en aanstoker der ‘Ruitenbrekers’, de laatste jaren van zijn bestaan in een soort vereerde
afzondering en eenzaamheid heeft doorgebracht en in feite, 't geen men noemt, zich
heeft ‘overleefd’.
Pastoor Verriest heb ik voor 't eerst ‘gezien’ in 1877 te Heule, bij de kloosterzusters
in de bewaarschool. In 1895 heb ik zijn installatie bijgewoond te Ingoyghem waar
hij tot pastoor benoemd werd. Toen ik ben beginnen schrijven is hij bij ons te
Avelghem geregeld op bezoek gekomen en bij mijn moeder de geëerde gast geweest.
Van toen af heb ik dikwijls den weg te voet afgelegd naar de pastorie te Ingoyghem
en er menigvuldige vrienden binnengebracht. Van 1905 tot 1912 ben ik zijn
parochiaan geweest en tot aan zijn afsterven in 1922 zijn we steeds in nauwe en
vriendelijke betrekkingen gebleven.
Vooreerst kan ik van Verriest getuigen dat hij een voorbeeldige en ijvervolle
geestelijke herder is geweest voor zijn parochianen; dat er van hem, als pastoor, meer
geestelijke strooming over het dorp is uitgegaan, dan van al de pastoors samen die
hem hebben opgevolgd.

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

65
Zijn diensten in de kerk deed hij met stiptheid, plechtstatig, zonder haast of schoffeling
en met eerbied. In zijn kerk was hij gesteld op orde en netheid en oefende er gezag
uit met zachte doch met vaste hand. Zijn sermoenen waren toespraken tot de
parochianen, praktische onderrichtingen voor landsche lieden, voor hun geestelijken
en materieelen nood. Hij zegde mij eens dat er één ondeugd was waarover hij nooit
had moeten prediken en dat was over: verkwisting. De menschen hier te lande,
beweerde hij, droegen de herinnering in hun hoofd aan driehonderd jaar armoede en
gebrek. Zelfs degenen die nu welstellend waren, leefden als behoeftigen, spaarzaam,
zuinig; er ging niets verloren tenzij de rook uit de schouw.
- Toen ik hier op 't dorp kwam, zegde hij, waren er slechts drie huizen waar men
op eene matras sliep, de rest was navenant.
Hij heeft er dan ook zijn deugd van mildheid kunnen oefenen.
In zake godsdienst had de pastoor heel persoonlijke opvattingen. Hij hield van
‘wezen’, niet van ‘schijn’, was allerminst gesteld op uitwendig vertoon en
vormelijkheid. Hij beweerde dat godsvrucht die niet doorstraalt in het werkelijk leven
van alle dagen, in den huiskring, zonder baat of verdienste is en geen zin heeft. Zijn
ambt van dorpsherder oefende hij voornamelijk buiten de kerk - in zijn omgang met
de menschen zijner parochie.
Vroeg in den morgen nam hij zijn stok en zette er op uit, na den middag van 't
zelfde, zoogezegd ‘op wandel’. Hij sprak iedereen aan die hij langs de wegen
ontmoette, hield zich op
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met de kinders, liep overal de huizen binnen en wist er zijn woord te plaatsen, raad
of hulp te geven. In zijn bezoeken kende hij geen bevoorrechte gezinnen, hield zich
niet op bij de groote boeren of de rijken, maar praatte bij voorkeur met 't klein volk.
Hij wist waar in een gezin iets haperde of verkeerd liep, kende het om met
gedoezigheid den vrede te herstellen of oneenigheid te voorkomen. Zijn verschijning
en optreden wekte overal een stil gezag, doch meer nog: eerbied en vertrouwen.
Iedereen dorst aan den pastoor zijn nood klagen, zijn toestand blootleggen, voor de
delicaatste dingen raad vragen. Zijn voornaamheid kon hij gedoken houden achter
gemoedelijke deelneming en toegevendheid. Zijn verfijnde manieren hinderden in
niets zijn natuurlijken omgang met geringe lieden. Alle gebrek, ongeluk, rampen of
ellende verwekten onmiddellijk zijn medelijden; hij deed niets liever dan troosten,
dienst bewijzen, voorspreken, moeite doen. In zake mildheid liet hij zich meestal
gaan door spontane en voortvarende bevliegingen om iemand uit den nood te helpen,
't geen hem meer dan eens in moeilijkheden bracht met zijn finanties. Veel anecdoten
deden op het dorp den omloop over ‘buitensporigheden’ van dien aard. Hij was
bijzonder gevoelig voor verdoken armoede en kon niet nalaten tusschen te komen
zelfs waar het hem niet gevraagd werd.
Verriest, met zijn superieuren en verfijnden geest, heb ik nooit weten klagen over
zijn ‘positie’ midden verachterde dorpelingen; heb hem nooit verveeld of ontmoedigd
gezien. Hij jonde zich met zijn menschen, haalde er het beste uit - schoon volk! - en
bleef altijd opgewekt,
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in goede stemming en in den juisten toon. Bij plechtige omstandigheden - als de
fanfare hem met nieuwjaar of zijn naamdag een serenade bracht, haalde hij op zijn
gewoon gemoedelijken toon een zedeles uit, een vermaning, met geestigheden
gemengd en liet nooit na zijn eigen levensregel te vertellen - hoe het kwam dat hij
gezond bleef en opgewekt: met bij elken maaltijd een beetje honger in zijn bord te
laten en elken avond voor het slapengaan een borrel te drinken uit de flesch waarvan
de likeur hiet: welgezindheid.
De menschen van Ingoyghem wisten dat hun pastoor er geen was van effen op;
ze zagen vreemde en voorname heeren in de pastorie op bezoek komen. Zij wisten
dat hij veel uitging en in den vreemde bekend stond als een vermaard man. Daarom
zagen zij hoog naar hem op en waren preusch zulk een pastoor te hebben.
Op de pastorie was Verriest de grand seigneur; in zijn ontvangsten en omgang met
voorname bezoekers, met gasten en vrienden van zijn stand, trok hij zijn echt wezen
aan. Hij bewoog zich met evenveel gemak en natuurlijkheid in gezelschap van
kasteelheeren en edeldamen als met de geringe landsche lieden van zijn dorp; dan
verscheen hij in zijn ware gedaante: beschaafde menheer, hoofdsch, voorkomend,
vriendelijk, een tikje ijdel, geaffecteerd, maar gul, hartelijk, ruim van geest.
Ik heb er menige middagen mogen beleven van hoog spiritueel genot en
sprankelende conversatie, in gezelschap met de bent van den ‘Zwijgenden Eede’, al
om 't even ideale lui-
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aards, talentvolle genieters, zonder ambitie om iets voort te brengen van 't geen ze
binnen aan kostelijkheden zitten hadden, - er zich mede tevreden stelden om de beurt
bij malkaar op bezoek te komen en er de geestigheden uit te halen van hun jongen
tijd, met humor en spotziek de huidige toestanden te bespreken, en de wereld te
bekijken van uit hun verheven standpunt.
Ik weet niet in hoever iemand het zichzelf kan opleggen, zich geweld aandoen comedie te spelen? - om tegen zijn natuurlijken aard en gemoed in, altijd met dezelfde
welgezindheid op het gelaat, stralend van geluk, voor den dag te komen - te doen
alsof; - nooit een glimp van onmoed, verveling of droefgeestigheid door te laten,
waarbij het blijken zou dat men zich in een verachterd milieu misplaatst voelt. Want
Verriest zijn aard was niet om zich in afzondering en eenzaamheid te vermeien of
op te houden; iemand die met zichzelf genoeg heeft. Hij voelde nood aan gezelschap,
moest kunnen praten, aanhoord worden, zich aan anderen voordoen. Ik heb er hem
meermalen op betrapt dat hij in zijn hof liep, luidop aan 't praten, gelijk iemand die
een rol aan 't leeren is, opgewekt neuriënd - in verrukking voor de schoonheid der
natuur of het gezang der vogelen. Het is mij altijd een raadsel gebleven: hoe iemand
het tegenover zichzelf klaarspeelt om zijn natuurlijke geaardheid geweld aan te doen
of zichzelf weet te paaien.
Ik heb soms met huiver een pastorie bekeken, ergens ver afgelegen van de
bewoonde wereld, waar de pastoor als eenzaat leven moet, waar
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de huizen en straten van het dorp de verveling uitzweeten, de dagen in eentonige
reeks voorbijschuiven; - en gedacht hoe het met zoo 'n pastoor gesteld is die 's morgens
na acht uur zijn bezigheid geëindigd ziet en in welke stemming hij naar zijn pastorie
trekt, die hem voorkomen moet als een gevangenis, er in rondloopt, grommend als
een beer in zijn hok, niet wetend hoe er den dag te zullen dooddoen; en dat altijd
weer opnieuw, zonder uitkomst, tot aan het bitter eind van den ouderdom. Om er in
wanhoop en geestelijk ten onder te gaan voor wie geen afleiding en troost vinden
kan in werk of studie of niet bezeten is door een of andere liefhebberij. Niet te
verwonderen dat menigeen van die vroegere idealisten en vurige geestelijken er na
een tijd ambtelijk misvormd geraken, tot aardigaards uitgroeien, ontevreden, lastig,
versteend en hier op de wereld hun vagevuur onderstaan.
Verriest kwam geregeld een of tweemaal in de week bij mij op bezoek - en ook
den Zondagnamiddag, als hij wist dat er op 't Lijsternest geen vreemde overkomst
was. Nooit heeft hij het gewaagd op een ongelegen uur van den dag bij mij binnen
te vallen, en nooit zonder een reden aan te geven, al was er die reden meestal met de
haren bijgesleurd. Hij was gediend met een pot koffie, liefst nog met een dun
boterhammetje er bij en daarna een sigaar. Dan bleef hij een uurtje gemoedelijk
praten. Aan de conversatie van Verriest heb ik veel genoegen beleefd; hij kon
aangenaam vertellen, wist veel - meestal herinneringen als student en leeraar, uit de
bloeiperiode der blauwvoeterie. Zijn opvattingen over heerschende toestanden, zijn
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eigenaardige inzichten over 't geen er in de wereld gebeurde, zijn levenswijsheid,
zijn oordeel over bekende lieden - al die dingen waren even merkweerdig.
Op de pastorie ben ik altijd de welkomene gast geweest. Hij had geern gezelschap
aan tafel en als 't gebeurde dat hij zich eenzaam gevoelde of iets bijzonders te vertellen
had, kwam er tegen den middag een boodschap om mij te nooden met hem te komen
aanzitten. Dat was gewoonlijk als Pauliene varkenspootjes au gratin had
gereedgemaakt. Verriest was een fijnproever; hij genoot van de goede dingen, gelijk
hij genoot van alles wat schoon was. ‘Goed maar niet veel’ was zijn spreuk. Hij was
liefst met klein gezelschap aan tafel en hij haalde er als reden voor aan dat Pauliene
beter kookte voor drie personen dan voor vijf en twintig, omdat naar hij beweerde,
zij in evenredigheid meer boter gebruikte en meer koffie voor drie porties dan voor
vijf en twintig. Aan dat tafelgenot wist hij altijd een voornamen en verfijnden vorm
te geven, er kunst van te maken. ‘Ik eet meer met mijn oogen dan met mijn mond’
beweerde hij. Zijn conversatie aan tafel was sprankelend, spiritueel.
Verriest was uitnemend gevoelig voor vriendschap; een dienstbetuiging kon hem
kinderlijk dankbaar stemmen en dit voor om 't even welke kleinigheid. Dit is met
mij meermalen het geval geweest. Eens ging ik hem bezoeken dat hij met jicht
gekweld lag. Het was een stikheete namiddag en ik vond hem te bed met niets dan
een slaaplaken gedekt, omdat niets de gevoelige ledematen mocht beroeren of
aanraken. ‘Ze kunnen mij hooren schreeuwen tot aan de kerk,
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zoo vreeselijk doet het zeer’ zegde hij. Hij had nood aan lafenis en mocht niet drinken.
Hij zinspeelde op sinaasappelen die echter op 't dorp niet te krijgen waren en waar
hij zoo 'n schromelijke goesting naar had.
Ik nam afscheid zonder van iets te gebaren, sprong op mijn fiets, reed naar
Avelghem en een klein uur nadien stond ik weer bij Verriest zijn bed en bracht hem
een half dozijn sinaasappelen. Hij keek verrast op, kon het niet gelooven, op zulken
korten tijd; met de tranen in de oogen bleef hij mij aankijken alsof ik een wonder
had verricht. Jaren lang heeft hij dien krachttoer van mij, dat ‘exploot’ gelijk hij het
noemde, te pas en te onpas aan vrienden en kennissen verteld en niet geweten hoe
zijn dankbaarheid te betuigen.
Verriest heeft nooit vijandschap met iemand gewild, zelfs als hij misdaan werd.
En daarin is hij soms tot verre toegevendheid gegaan. Op zijn vriendschap mocht
men staat maken en hij ontzag zich geen moeite om iemand van dienst te zijn, naar
Brussel te gaan voorspreken om iemand een plaats te bezorgen of uit nood en
verlegenheid te helpen.
In al zijn voornaamheid had de pastoor van die kinderachtige grillen en ijdelheden.
Ge kon hem geen grooter plezier doen dan met zijn portret te maken. Hij zelf deed
aan fotografie, maar er is weinig van terecht gekomen - hij beefde te veel. Om te
poseeren was hij altijd te vinden. Het is meermalen gebeurd dat hij een nieuwe pose
had uitgedacht en mij vroeg hem te komen ‘trekken’. Hij stond tot over de ooren in
zijn sjerp gewikkeld met een vellen muts op, zoodat
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er van zijn wezen niets meer te zien was. Toen kwam Pauliene voorbij, keek den
pastoor misprijzend aan en monkelde: ‘Ge zult u nog laten trekken op uw gat!’
Verriest is gelijk zooveel ander groote mannen, slachtoffer geworden van zijn
pose. De sjerp die de nonnen in hun overdreven ijver te breed en te lang gemaakt
hadden, hinderde hem; hij had er last van, wist er geen weg mee, hij sleepte soms
achter hem aan, doch hij mocht hem niet meer laten, zonder sjerp meende hij Verriest
niet te zijn, - hij behoorde tot zijn figuur. Zelfs in 't heetste van den zomer, meende
hij zich met een lichten doek te moeten drapeeren, om zijn fatsoen te behouden.
Verriest had een bibliotheek, maar die bestond meestal uit geërfde stukken. Bij
mijn weten miek hij weinig gebruik van zijn boeken. Hij was geen lezer. In zake
moderne letterkunde was hij van een verregaande onwetendheid - hij stelde geen
belang in nieuwe producten. Hij had genoeg aan Gezelle en enkele oude bekenden.
Ik had alle moeite hem een boek van een Hollandsch auteur te doen lezen. Hij is er
nadien nader mede in betrek gekomen door aanknoping met personen die hij ontmoette
op zijn voordrachten in Holland.
Alzoo heb ik met een van die Hollanders bij Verriest een grappig geval beleefd.
Het was een drenzige wintersche namiddag - ik liep op mijn klompen een brief naar
de bus dragen toen ik onverwachts en met groote verrassing Albert Verwey ontmoette.
Ik bracht hem bij mij thuis en als wij uitgepraat waren stelde ik voor een bezoek te
brengen bij Hugo Verriest. Wij trok-

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

73
ken naar de pastorie en de pastoor zelf opende de deur. Bij 't uitspreken van den
naam Verwey, schrok hij, deed ineens heel plechtig, maar eenigszins verlegen. Hij
verontschuldigde zich omdat er nergens vuur aangemaakt was - hij kwam zoo even
thuis van wandeling - en bracht ons in een kleine spreekplaats, in afwachting dat
Pauliene de kachel zou doen branden in het salon. Verriest was er altijd op gesteld
voorname gasten met alle vormelijkheid te ontvangen en eer aan te doen. Er werd
over en weer geloopen, maar we bleven wachten; eindelijk kwam het uit: de
vochtigheid belette den trek in de schouw en heel het salon zag zwart van den rook.
Een zelfde poging werd gedaan met de kachel in de studeerkamer, doch met hetzelfde
erbarmelijk resultaat; er werd beproefd vuur te maken in de spreekplaats, doch het
leek wel of al de schouwen van het huis betooverd waren. Het was een totaal mislukte
ontvangst, waar Verriest alle mogelijk decorum had willen aan geven om effect te
maken bij zijn voornamen bezoeker. We waren letterlijk buitengerookt en van armoede
was ik verplicht Verwey naar het Lijsternest terug te brengen, waar de kachel heerlijk
brandde. Het is de eenige keer geweest dat ik Verriest in verlegenheid en ontgoocheld
gezien heb, spijtig de honneurs van den gastheer niet te kunnen waarnemen.
Dat was in de periode dat de pastoor-van-telande in zijn volle glorie en beroemdheid
rayonneerde: de gegeerde causeur die overal gevraagd werd en als een wonderheid
onthaald en gevierd; voordrachten gaf in alle steden van Holland, die hem ver en bij
vermaard mieken, - de periode
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dat hij op een voordracht in het feestpaleis te Gent, den koning en de koningin toesprak
met: Koning en Koningin!
Later, door de tijdsomstandigheden, de oorlog en de hooge leeftijd is het met
Verriest zijn beroemdheid achteruit gegaan. Zijn laatste jaren heeft hij in eenzaamheid
doorgebracht. Hij stelde in niets meer belang, verwijlde nog enkel in het verleden.
In gezelschap werd dit zelfs hinderlijk: zijn geest was totaal egocentrisch geworden.
Bij onderwerpen waar 't niet ging over zijn persoon, bleef hij afwezig, zwijgend, om
met de eerste gelegenheid het gesprek weer op zichzelf te brengen.
Verriest heeft altijd in weelde geleefd, als vermogend man en aristocraat in de
ziel, maar nooit welstand gekend, altijd in de schuld gezeten, eensdeels uit oorzaak
van zijn buitensporige milddadigheid en ook omdat hij de weerde van het geld niet
kende of negeeren wilde. Op 't laatst van zijn leven heeft hij dan ook ongemak en
behoefte gekend, terwijl zijn huis vol met kostbaar porselein, zilverwerk en stapels
fijn linnen en merkweerdige kunststukken voorzien was. Toen zijn meid eens bij ons
op bedekte wijze zinspeelde op 's pastoors geldnood en berooide toestand, sprak ik
er mijn verwondering over uit hoe hij niet eenige van die nuttelooze pronkstukken
te gelde zou maken, doch daartegen kwam Pauliene dadelijk met verontweerdiging
in opstand: wat denkt ge wel! Het waren familiestukken, erfgoed uit het vaderlijke
huis en daar mocht niet aan geroerd worden; het moest op zijn geheel bewaard blijven
voor de nakomelingen als familiebezit. Liever ongemak
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en ontbering uitstaan dan armoede bekennen - de familietrots te kort doen. In de
mentaliteit der Verriesten stak iets van ouden adeldom.
Het komt wel meer voor dat superieure personen duistere punten nalaten in hun
leven. Met Hugo Verriest is dit ook het geval geweest: om 't even waar hij ‘gestaan’
heeft, is er gepraat geworden, zijn er legenden opgedoken.
Over het leven van pastoor Verriest zijn drie boeken geschreven: een door André
De Ridder, een door Filip De Pillecyn en een door André Demedts.
André De Ridder was een nuchtere student toen hij dat boek schreef en hij zal het
onderwerp aangevat hebben om er belangstelling mede te bekomen. Het is geschreven
in een geaffecteerden stijl en krielt van onnauwkeurigheden. Verriest zal zich wel
een beetje laten gaan hebben, geposeerd tegenover dien jongen bewonderaar, en een
loopje genomen in 't vertellen van anecdoten. Het geval van het ‘mysterieuze kastje
vol brieven uit den Gezelletijd’ is achteraf gebleken op niets te berusten. Hoe zou
Verriest daar nooit tegen mij iets over gezegd hebben? De pastoor zal wel in 't stille
en inwendig gemonkeld hebben toen hij het boek van De Ridder te lezen kreeg.
- Die gazettenschrijvers, zegde hij mij, vertellen niet 't geen ze zien of opmerken
kunnen, maar 't geen vooropgezet in hun hoofd en verbeelding steekt - ze gaan uit
van: des idées préconçues. Die knaap vertelt van mijn sermoenen - hoe is het mogelijk
mij de parochianen te doen aanspreken met: ‘Weerde Broeders!’ Hij stelt mij voor
als kaalhoofdig en ik heb nog
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al mijn haren, ze zijn bovendien tamelijk lang!
Dàt was zijn kritiek over het boek en hij voelde er zich allerminst door gevleid.
Het boek van De Pillecijn heeft Verriest niet kunnen lezen; het is veel degelijker
opgevat, volledig gedocumenteerd en vlot geschreven.
‘Hugo Verriest, de Levenwekker’ van André Demedts is meer bedoeld als
volksboek, om de nagedachtenis aan den pastoor-van-te-lande bij de bevolking der
streek in eere te houden en te bewaren.
Doch geen van de drie schrijvers hebben de duistere punten die in Verriest's leven
voorkomen, aangeraakt. Er zijn dingen in 's menschen leven die niet kunnen, niet
mogen of niet moeten geschreven worden. Wie zal het uitmaken wat er in deze laster
is of waarheid? Hoe ontstaan legenden rond een persoon? En wie gaat het aan?
Het figuur van Verriest kan er wel aanleiding toe gegeven hebben. Statig en sierlijke
persoon, indrukwekkende verschijning, hoofsch, lieftallig voorkomen, welbespraakt,
een beetje ijdel, gesteld op wellevendheid en behaagziek in groot gezelschap,
innemend van manieren, moest hij vooral bij de dames succes bekomen en gegeerd
worden. Te oordeelen naar de portretten uit zijn fleur, moet hij een charmante,
bekoorlijke jonge leviet geweest zijn. Aan mijn moeder heeft hij eens verteld dat
toen hij als seminarist den Dinsdag door de straten van Brugge op wandel ging, de
meisjes naar buiten kwamen en den schoonen abbé bleven nakijken. Verriest is heel
zijn leven een charmeur geweest, die er zich op toelegde aan te staan, goed figuur te
maken, zich gedistingeerd voor te doen. Hij beschouwde dit als
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een plicht eigen aan de priesterlijke weerdigheid. Ik heb hem dikwijls zijn
misnoegdheid hooren uitspreken over slordige priesters, met een rosse soutane vol
vlekken en een ongeschoren baard. - ‘Er loopen te veel lomperiks in priesterkleeren,
en dat maakt de menschen afkeerig van ons’, beweerde hij. Met genoegen haalde hij
de anecdoot aan van bisschop Faict die zijn broer, kapitein bij 't leger, op een
priesterwijding ontboden had en hem daarna gevraagd had: ‘Que dites vous de mes
seminaristes’. Waarop de kapitein had geantwoord: ‘Il leur manque un cours de
danse!’
Wat er nu verkeerd of laakbaar geweest is in zijn doen of handeling, of wàt hem
eigenlijk ten laste is gelegd geworden? In mijn jarenlangen omgang met Verriest heb
ik persoonlijk nooit iets verdachts of af te keuren aan hem ondervonden of kunnen
opmerken. Zonderling genoeg: op het dorp, waar hij zo geëerd en geacht werd, doken
op 't laatst ook van die lasterpraatjes op, werd er hier en daar iets rondgefluisterd,
bedekt en allesbehalve betrouwbaar. Ik heb nooit trek gevoeld om schandaaltjes uit
te pluizen, heb altijd vermeden menschen uit te vragen die over het geval van Verriest
iets weten konden en ik zal me wel zwichten bijzonderheden neer te pennen waarvan
de pastoor beschuldigd werd of belasterd. Ik achtte het ook te kiesch hem zelf er over
in te lichten, in de onderstelling dat het beter was als hij er niets van wist.
Het vuurtje vunsde voort, maar uit een ander richting: het liep over nalatigheden,
verzuimenissen in zijn dienst als pastoor. Hij stichtte geen confrerieën, geen
genootschappen, geen
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bonden, geen bedevaarten; hij kreeg bezoek van ongeloovigen en verkeerde met
verdacht gezelschap, ook met liberalen; hij was de helft van de week op reis en
verwaarloosde zijn ambt.
Dat moet zoo rond 1911 of '12 geweest zijn. Toen kregen we een nieuwen
onderpastoor op de parochie. En die spande er zich van stonden aan om den
verachterden geestelijken toestand te doen opfleuren. Den eersten keer dat ik den
jongen kapelaan thuis op bezoek kreeg, en zonder hij nog weten kon hoe mijne
verhouding was tegenover Verriest, viel hij minachtend op hem uit, verklaarde
boudweg dat de reputatie van Verriest overroepen was - een klein lichtje in een groote
lanteern! Ik zegde toen bij me-zelf: onderpastoor, gij zijt een dwazerik, of ge komt
hier met verdoken doel, met de opdracht of met geniepig inzicht om kwaad te stoken
en den pastoor te couleren.
Die onderpastoor was inderdaad bezield met buitengewonen ijver... Il se démenait
- stichtte bonden en genootschappen, deed sermoenen in den aard van Redemptoristen
die een zending prediken. En hij behaalde op korten tijd succes bij het volk. Dàt was
er me nu een! Maar intusschen lag het er dik op dat hij den pastoor wilde in de
schaduw stellen en overvleugelen. Verriest liet maar begaan, gemoedelijk, monkelend.
Rond dien tijd doken de lasterpraatjes al meer op en dezen keer met aanduiding
van bepaalde gevallen, dingen van gewaagde en erge soort.
Den Zondag van den Ommegang, bij grooten toeloop van bedevaarders, deed de
onderpastoor het sermoen in de hoogmis, niet de gewone gele-
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genheidspreek over het leven van den patroonheilige Antonius, maar over ‘witgekalkte
graven die van binnen zijn vol verrotting...’ Ik was voorzeker de eenige toehoorder
in de kerk die vatten kon waarover het liep of wie er bedoeld werd. Want er werd
over dit sermoen niet gesproken. Verriest ook heeft er tegen mij met geen woord
over gezinspeeld. Ik moest dan ook maar doen alsof er niets gebeurd was.
Daar zijn enkele maanden over heengegaan. Zekeren dag vroeg Verriest om mij
alleen te spreken. Hij zag er verslagen, teneergedrukt uit, gelijk ik hem nooit gezien
had. Hij zegde: ik moet u een spijtig nieuws vertellen - ik sta voor de keus: een
hulppriester nemen of mijn demissie. Een coadjutor kan ik niet bekostigen, ik zal
dus verplicht zijn en moeten aftreden. Er zijn klachten gegaan naar 't bisdom. Dien
dag heeft hij daar verder niets over losgelaten, geen commentaar, geen toespeling
op oorzaken of reden of wie het hem had aangedaan. Hij vroeg mij enkel het nieuws
voorloopig verzwegen te houden, en vertrok.
Het nieuws gerockt echter al gauw bekend - de onderpastoor was er wel van op
de hoogte en zal het uitgestrooid hebben. Toen is er reactie ontstaan onder het volk:
men voelde dat er den ouden pastoor onrecht was aangedaan en nu raadde ieder wie
er schuld in had.
Nu kwam de oude liefde weer boven. Er ontstond rumoer, er werd gedreigd, er
zouden wanordelijkheden ontstaan; men zou niet toelaten dat er aan den pastoor
onrecht werd aangedaan; men wachtte dat iemand het teeken geven zou.
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Het is in dien tusschentijd gebeurd dat de moeder van den onderpastoor gestorven
is en op een afgelegen gemeente zou begraven worden. En pastoor Verriest is me
dan komen vragen of ik met hem mee zou gaan naar die begrafenis. Ik heb den pastoor
toen vreemd aangekeken, eenigszins onthutst bij zulke verregaande toegevendheid.
En Verriest is alleen uitgezet om die begrafenis bij te wonen.
Korts daarop is er een nieuwe pastoor benoemd geworden. Toen was Verriest de
verslagenheid reeds te boven gekomen; hij kwam mij met opgelucht gemoed vertellen
dat zijn broer Gustaaf het huis van den notaris had kunnen koopen, dat hij daar zijn
intrek wilde nemen, op 't dorp blijven rentenieren. Dàt noemde hij: zijn zoete wraak.
Doch de ramulte onder 't volk was intusschen aangegroeid en dreigde tot
wanordelijkheden over te slaan.
Toen is het zonderlinge gebeurd dat iedereen van de wijs heeft gebracht. Het werd
bekend dat de pastoor den avond van Witten-Donderdag het laatste passie-sermoen
zou prediken en afscheid nemen. De kerk zat stampvol, ook menschen van 't
omliggend waren opgekomen, met 't inzicht een manifestatie bij te wonen. Dien
avond moest het losbreken. Ieder zat in spannende verwachting. Verriest verscheen
op den preekstoel, vervolgde het verhaal van het Bitter-Lijden en op het eind,
plotseling op anderen toon en bevende stem, zegde hij:
- Mijne dierbare parochianen, wat hoor ik? Wat roert er onder u? Als ik iemand
mocht misdaan hebben, vraag ik hier openlijk vergif-
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fenis, en wie mij mocht misdaan hebben, vergeef ik uit ter harten. En nu wil ik, eer
van u allen afscheid te nemen, vragen mij een laatste gunst toe te staan: wees stil,
bedaard en keer in rust en vrede huiswaarts. Ik heb met u als parochianen altijd in
vrede geleefd, laat mij in vrede, van u als pastoor afscheid nemen. Dat zal mijn troost
zijn.
De menschen zaten verbluft, ze verlieten in stilte de kerk - het teeken werd niet
gegeven; er gebeurde dien avond niets.
De Ingoyghemnaren keken nog vreemder op toen ze op Paasch-Zondag, na de
vespers, pastoor Verriest, in 't zicht van een ieder, bij den onderpastoor zagen
binnentrekken, zoogezegd om er koffie te drinken, met koekeboterhammen.
Bij het eerste bezoek van den nieuwen pastoor op de parochie is er iets grappigs
gebeurd. Door een misverstand van den koetsier die den nieuwbenoemden pastoor
naar de ‘oude pastorie’ moest voeren, zette hij hem af aan de deur van den ‘ouden
pastoor’. 't Geen Verriest in gemoedelijkheid en met zijn aangeboren tact terstond
opgenomen en beschouwd heeft als een beleefdheidsbezoek en zijn opvolger te
verwelkomen wist met een beker wijn. De nieuwe zal er wel 't meest door op zijn
ongemak geweest zijn.
Dan hebben de parochianen gemeend iets te moeten doen om hun ouden pastoor
hun erkentelijkheid te betoonen. We zijn met eenige vooraanstaanden bijeengekomen
en beraadslaagd wat er kon gedaan worden. Mij en den dokter werd opdracht gegeven
een rondgang te doen in al de huizen om aan ieder - arm en rijk - de gelegen-
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heid te jonnen zijn bijdrage te storten. Zonder een enkele uitzondering zijn we overal
goed onthaald geworden en op enkele dagen had onze rondegang de som van boven
de tienduizend (goud)- franken opgebracht.
Op aanraden van Verriest zelf, hebben we besloten met het opgehaalde bedrag
geen beter geschenk te kunnen doen dan een kelk te koopen, die dan, in naam van
al de parochianen, plechtig pastoor Verriest is overhandigd geworden - met den
wensch dat hij dien kelk nog lange jaren had mogen gebruiken.
Die kelk blijft tot heden toe, als aandenken aan pastoor Verriest, in de brandkast
van de sacristie in de kerk van Ingoyghem bewaard.
Verriest is op Ingoyghem blijven wonen en zijn houding tegenover het Witte Huis,
waar hij uit verbannen was, alsook tegenover zijn opvolger die er zijn plaats had
ingenomen, is altijd uiterst correct geweest. Hij heeft in alles stipt de hem
voorgeschreven richtlijnen gevolgd. Om alle manifestatie in de kerk te vermijden en
om te beletten dat er 's Zondags geloovigen een speciale Verriest-mis zouden
bijwonen, was hem opgelegd zijn mis te lezen tijdens de vroegmis van den
onderpastoor. Ik heb hem al die jaren elken Zondag uit de sacristie zien komen en
naar het zijaltaar trekken, precies als de onderpastoor van den preekstoel gekomen
was.
Die onderpastoor is dan ook al gauw verplaatst geworden. Zijn rol was uitgespeeld.
Verriest is nog tien jaar als rustend priester op Ingoyghem verbleven.
In 1913 is hij koninklijk gevierd geworden. Daarna heeft hij de miserie van den
oorlog en
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den ellendigen nasleep er van meegemaakt. Hij heeft zijn leed gedragen in
geduldigheid en is troost blijven zoeken in zijn borrel uit de flesch met
‘welgezindheid’.
Hij was een schoon figuur, een schoon mensch; zijn leven lang heeft hij de
schoonheid en de goedheid beoefend als een eeredienst.
Ik heb hem bezocht op zijn sterfbed. Hij heeft mij aangekeken, de hand gedrukt
en gezegd: ‘Ik ga dood, en 't spijt mij!’
Op zijn uitvaart regende, sneeuwde en stormde het. Ik heb nooit zulk een menigte
volks zich stoïsch zien laten natregenen. Herman Teirlinck heeft de lijkrede
uitgesproken onder een paraplu.
Vlaanderens Zonnekind werd in regen en storm ten grave gebracht.
Dit is het relaas van 't geen ik over pastoor Hugo Verriest weet en meende over
hem hier te moeten getuigen.
***

Hiermede wordt het eerste decennium van Ingoyghem afgesloten.
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Bibliografie van Ingoyghem I & II
Paul Thiers
Ingoyghem I
I. Inhoud
1.

Ingoyghem I 1904-1914

II. In voordruk verschenen: nihil
III. In boekvorm verschenen
1.1.0

Ingoyghem 1904-1914
[Eerste uitgave], [1951]
z. pl.: 't Leieschip/Desclée de Brouwer.
83 + [I] p., 20,0 x 13,3 cm.

1.1.1

1.1.0 Boekbeschrijving: gebrocheerd.
Omslag met fotocollage in zwart-wit.
Titelpagina met uitgeversvignet.

1.1.2

1.1.1 Variant met enkelvoudig
uitgeversadres 't Leieschip en stempel
‘Desclée de Brouwer’ op het voorplat en
op de Franse titel.

1.2.0

Ingooigem I
[Tweede uitgave], [1973]
In: Volledig Werk. Deel IV, p. 1271-1332.
Brugge-Utrecht: Orion-Desclée de
Brouwer.

1.3.0

Ingooigem
[Derde, vermeerderde uitgave], [1973]
Ingooigem I 1904-1914, p. 5-66.
Brugge-Nijmegen: Orion/B. Gottmer.
237 + [III] p., 23,5 x 15,5 cm.

1.3.1

1.3.0 Boekbeschrijving: gebrocheerd.
Omslag met foto van fractie van de
achterzijde van het Lijsternest in groen.
Titelpagina met uitgeversvignet.
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Ingoyghem II
I. Inhoud
1.

Ingoyghenn II 1914-1940

II. In voordruk verschenen
1.

Fragment (p. 157-162): de tekst van de
lezing - gehouden te Leuven op 7
november 1937 bij gelegenheid van
Streuvels' benoeming tot doctor honoris
causa van de universiteit van Leuven werd eerder opgenomen in het
studentenblad Ons Leven van 17
november 1937 p. 75-77 en onder de titel
‘Wat ik in mijn werk heb uitgebeeld’ in
Nieuw Vlaanderen, nr. 49 van 4 december
1937, p. 9-10.

2

Fragment (p. 181-188): onder de titel
‘Pastorale’1 en gedateerd ‘November
1952’, opgenomen in Dietsche Warande
en Belfort, nr. 1, januari 1953, p. 14-18.

3.

Fragment (p. 200-207): onder de titel ‘De
gevaren van Djooske Dekkers’, met
enigszins herwerkte begin- en slotfase
opgenomen in Dietsche Warande en
Belfort, nr. 2, februari 1957, p. 65-68.

III. In boekvorm verschenen
2.1.0

1

Ingoyghem II 1914-1940
[Eerste uitgave], [1957]
z. pl.: Desclée de Brouwer.
207 + [I] p., 20,0 x 13,3 cm.

Onder dezelfde titel ‘Pastorale’ verscheen in de huldebrochure Stijn Streuvels, 3 oktober
1871-1956 (in facsimile) een herzien fragment uit het dagboek In oorlogstijd, [17] augustus
1914. Dit stuk was eerder gepubliceerd onder de titel ‘Voor den oorlog’ in Herinneringen
uit het verleden (1924, p. 215-224) en later onder de subtitel ‘Herinneringen’ opgenomen in
Stijn Streuvels' Volledige Werken, deel IX (1955, p. 136-144). Onder de titel ‘Vóór den
oorlog’ dan weer, ook in de anthologie Zoo verhalen de Vlamingen (1931) en in Dietsche
Warande en Belfort (1931, p. 415-420). Let wel, de hier bedoelde ‘Pastorale’ mag niet
verward worden met deze opgenomen in Ingoyghem II.
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2.1.0 Boekbeschrijving: gebrocheerd.
Omslag met foto van fractie van de
achterzijde van het Lijsternest in groen.
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2.1.2

2.1.0 Boekbeschrijving: gebonden. Grijze
heellinnen band met facsimile van
handtekening van de auteur in gouddruk.
Stofomslag met foto van fractie van de
achterzijde van het Lijsternest in groen.

2.2.0

Ingooigem II 1914-1940
[Tweede uitgave], [1973]
In: Volledig Werk. Deel IV, p. 1335-1503.
Brugge-Utrecht: Orion-Desclée de
Brouwer.

2.3.0

1.3.0 Ingooigem
[Derde, vermeerderde uitgave], [1973]
Ingooigem II 1914-1940, p. 69-237.
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Ver van Ingooigem
Annelies Verbeke
Toen ik op een bewolkte herfstwoensdag met een gesneden waldkornbrood onder
de arm en een kraakvers verhaal in het hoofd de voordeur opende, hoorde ik dat de
televisie aan stond. Op zich was dat niet zorgwekkend. Als de afstandsbediening de
vorige avond in de sofa was blijven rondslingeren, gebeurde het wel vaker dat de
hond tijdens zijn zoektocht naar de meest geschikte slaappose op de aan-knop trapte,
om daarna met roodomrande ogen naar een natuurdocumentaire, of, zoals dit keer
blijkbaar het geval was, naar het journaal te kijken. ‘Meer burgerdoelwitten in
Damascus.’ De stem van de nieuwslezer klonk loeihard, misschien was de hond op
de volumeknop gaan liggen.
Ik heb een vreemd huis. Nadat je een garageachtige gang bent doorgewandeld, kom
je in een veranda-achtige eetkamer, die met ramen, onderbroken muren en glazen
deuren van de smalle, in een keuken uitlopende woonkamer wordt gescheiden. Het
tafereel in die woonkamer snoerde me de adem. In mijn sofa zat een man naar mijn
televisie te kijken. Hij had me niet horen binnenkomen, wist niet dat ik daar stond.
Enkele meters bij hem vandaan, drukte mijn hond zijn rillende lichaam tegen een
tafelpoot. Hond en ik wisselden een angstige blik, waarop hij één keer schril en
getormenteerd blafte en ik bedacht dat ik moest vluchten maar me niet verroerde.
De man kreeg me in de gaten en ging geschrokken staan.
Eigenlijk wist ik meteen wie hij was, maar omdat ik zijn verschijning niet voor
mogelijk hield, wilde ik dat niet aan mezelf toegeven. Ik spande mijn vingers om het
brood, nam me voor het uit alle macht naar het hoofd met de borstelige snor en de
rechtopstaande haren te gooien, mocht de man mijn kant op komen.
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Hij bleef echter staan waar hij stond. Het was duidelijk dat hij zich ook ongemakkelijk
voelde bij de situatie, besluiteloos trommelde hij wat langs de zijkanten van zijn
witte broek. Uiteindelijk riep hij iets wat ik niet kon verstaan. Ik gebaarde dat hij de
televisie uit moest zetten, en nadat hij zenuwachtig enkele verkeerde knopjes had
ingedrukt, slaagde hij daarin.
De plotse stilte werd onmiddellijk opgeheven door mijn hond, die zich nu sterk
maakte met een aanzwellend gegrom.
‘Niet bang zijn!’ riep de man met overslaande stem.
Met herwonnen moed liep ik de woonkamer in. Onmiddellijk ging de hond, die
zich zelfzekerder voelde als ik vlakbij was, razend te keer. Ik maande het beest aan
naar de eetkamer te gaan en sloot de glazen deur achter hem. Aan de andere kant
sprong hij er woest tegenaan. Zelf bleef ik bij de deur staan, zodat ik tijdig weg kon
rennen, mocht het nodig zijn.
‘Het spijt mij dat ik u zo overval’, begon de man. ‘Ik heb niet altijd de controle
over mijn verschijningen, ziet u. Ik ben een geest. Ik zeg het maar meteen, zodat daar
geen onduidelijkheid over bestaat.’ Geen onduidelijkheid - dat vond ik toch wat
voorbarig. Al wist ik nu wel zeker wie hij was. Hoe moest ik hem aanspreken?
‘Meneer Streuvels?’
Hij knikte. Stijn Streuvels, Frank Lateur, die drieënveertig jaar geleden, zeven jaar
voor mijn geboorte, overleed, knikte. Er zat haar van mijn hond op zijn kleren. Hij
droeg de witte broek, trui en schoenen die ik kende van een foto van hem uit 1935,
zittend op de reling van een boot in de Middellandse Zee, op weg naar Palestina. Die
foto had ik gezien in de uitgave van Streuvels' autobiografische Ingooigem, dat ik
kort geleden uit het magazijn van de Gentse Stadsbibliotheek had laten opdiepen,
ter voorbereiding van een lezing die ik zou houden voor het Stijn
Streuvelsgenootschap. Het boek had me op verschillende bladzijden, zoals die van
het reisverslag, aangenaam verrast. Had dat onverwachte enthousiasme ervoor gezorgd
dat ik oog in oog stond met de overledene? Werkte het zo? Streuvels. Ik vond het
toch vreemd. Als ik had geweten dat ik door een dode Vlaamse schrijver zou worden
be-
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zocht, dan had ik eerder op Elsschot gewed, van hem had ik twee jaar geleden nog
vrijwel alles gretig herlezen, of Boon, dit was uiteindelijk zijn jaar, Gerard Walschap
desnoods, met wie ik een dorp, een afkomst deelde. Met Streuvels had ik op het
eerste gezicht weinig te maken - ik was niet eens christelijk opgevoed, laat staan
Vlaamsgezind - en van zijn werk had ik niet veel gelezen. ‘Het leven en de dood in
de ast’ - of waren het fragmenten eruit? - in de middelbare school, een roman die ik
wel goed vond in de universiteit, maar welke? En Ingooigem dus. Deel I en II, in een
versie van 1980, de jongste die ik had kunnen vinden. Volstond dat om hem naar
mijn woonkamer te toveren?
‘Bent u in orde?’ vroeg Stijn Streuvels.
Ik besefte dat ik hem al een tijdje knipperend stond aan te gapen, knikte en hoefde
mijn glimlach niet eens te forceren. Er was een overledene bij me op bezoek, een
schrijver dan nog! Ik kon maar beter een gesprek op gang brengen.
‘Eet u graag een boterhammetje mee?’ vroeg ik. ‘Ik bedoel...’ - ik wist niet hoe
ik het moest aanbrengen - ‘Eet u nog?’
‘Dat is meer iets optioneels geworden’, zei Streuvels. ‘Maar als het u niet stoort:
graag. Brood is een interesse van mij gebleven.’
Pas toen ik even later de koffie stond op te gieten, herinnerde ik me dat de man aan
mijn keukentafel, vlak voor zijn verhuis naar Ingooigem, zijn bakkerij had verkocht
om zich voltijds aan het schrijven te kunnen wijden. Hij had tot dusver echter niet
de minste interesse voor de boeken in mijn kasten getoond. Wel zat hij met een
getroffen uitdrukking op zijn gezicht een snee brood te besnuffelen. Hij nam er een
profijtig hapje uit, waar hij lang op kauwde.
Ik schonk de koffie in en liet de hond weer binnen, die zich met rechtopstaande
rugharen zuchtend voorbij Streuvels haastte.
‘Krijgt hij een korstje?’ vroeg Streuvels.
Ik zei dat het mocht en keek toe hoe de aangeboden waldkornkorst het oordeel
van mijn hond deed omslaan. Hij gaf de schrijver zelfs een poot, zonder dat die erom
had gevraagd.
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Stijn Streuvels bleek net als ik gek op roquefort. We lieten al het andere beleg
onaangeroerd en aten de kaas, die ik net uit de verpakking had gehaald, helemaal op.
Dat brak het ijs.
‘Al geweest?’ vroeg hij. ‘Roquefort-sur-Soulzon? In de Aveyron?’ Ik schudde
mijn hoofd en vroeg: ‘U?’
Hij knikte kort.
Uit zijn boek had ik kunnen afleiden dat hij meer van Frankrijk had gezien dan
ik. Niet alleen van Frankrijk, overigens.
‘Ik las onlangs uw Ingooigem’, begon ik.
‘Oh ja. Lastig boek om te schrijven.’
‘Ja, maar dat levert wel meteen een goede openingszin op. ‘Deze keer is het niet
voor mijn plezier.’
Hij grinnikte even met me mee.
‘A quoi bon, dacht ik dikwijls. Dagboeken. Allemaal ijdelheid en pretentie.’
‘Toch vond ik het net zo mooi dat het momentopnamen zijn’, bracht ik daartegen
in. ‘Literatuur die weigert een verhaal te zijn. Ik denk daar tegenwoordig veel over
na, voel de behoefte mij los te wrikken van vooropgestelde genres, van narratieve
dwang. En tegelijk is wat in een boek terechtkomt dat op een manier toch altijd: een
verhaal. In dit geval een dat mij meer met u verbond.’ Streuvels duwde zijn vinger
in enkele restjes roquefort die op zijn bord waren achtergebleven en bracht hem
nadenkend naar zijn mond. ‘Misschien. Maar de autobiografische auteur vertelt nog
altijd enkel wat hij wil, natuurlijk.’
‘Ja, die bedenking maakte ik me onlangs nog, toen ik Karl Ove Knausgård aan
het lezen was. Kent u die Noor? Hij is een biografie aan het schrijven in zes vuistdikke
delen, noemt die “mijn strijd” - “min kamp”. Mocht u nog leven, u had hem misschien
vertaald. Omdat u uit het Noors vertaalde, bedoel ik.’ Dat laatste voegde ik er gehaast
aan toe. Ik wilde niet dat Streuvels dacht dat ik met het noemen van die verwijzing
naar Mein Kampf enig oordeel over zijn verleden wilde vellen.
Dat er een vermoeden van ergernis in Streuvels' kleine blauwe ogen glom, bleek
echter een andere oorzaak te hebben. ‘Een zes-
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delige biografie?’ snoof hij. ‘Heeft die zoveel over zichzelf te vertellen? Ik vond drie
delen van een pink dik al wat te veel. En ik ben achtennegentig geworden!’
Ik besloot zijn oorlogsmemoires niet ter sprake te brengen. ‘Ik denk dat ik het
autobiografische schrijven alleen zou zien zitten als ik mezelf kan opvoeren in een
absurdistisch verhaal’, bedacht ik hardop.
‘Het leven ís dikwijls absurd’, zei hij. Voor het eerst zag ik hem glimlachen, wat
een komische dimensie aan zijn anders zo strenge gelaat verleende.
‘Ja, daar heeft u wel ervaring mee. Ik las over de dagen dat u tijdens de Eerste
Wereldoorlog als gijzelaar werd vastgehouden. In Ingooigem noemde u het een
operetteachtige gevangenis, die u vrij mocht meubileren, en waar iedereen binnen
mocht van de gemoedelijke Feldsturmer.’
Streuvels had duidelijk geen zin het over de oorlog te hebben. Ik was bang dat mijn
gesprekspartner samen met zijn goede humeur zou verdwijnen, en besloot het roer
om te gooien.
‘Maar ik had vooral meer van uw reisverslagen willen lezen’, zei ik. ‘De reizen
die u in Ingooigem beschreef, deden mij echt versteld staan. Dat had ik helemaal niet
van u verwacht.’
‘Waarom niet?’
Streuvels had het snel gezegd. Ik merkte dat mijn opmerking hem achterdochtig
had gemaakt. Veronderstellingen. Vooroordelen. Vooronderstellingen. Ik had er een
verhalenbundel aan gewijd, maar was er zelf niet vrij van. Het laatste wat ik wilde
doen was deze geest verjagen met zijn imago. Ik besloot het voor me te houden dat
ik geen reisverslagen had verwacht van een man die in zijn memoires zo veel gewicht
geeft aan een verhuis van het ene West-Vlaamse dorp naar het andere.
‘Zo'n reis naar Palestina’, begon ik diplomatisch. ‘Dat moet toch wat geweest zijn,
in die tijd.’
Zoals ik had verwacht, had ik de juiste herinneringen opgeroepen. Enthousiast
begon Stijn Streuvels de meest avontuurlijke maand
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van zijn leven uit de doeken te doen. Veel van wat hij vertelde, wist ik al uit
Ingooigem, waarin hij tachtig bladzijden van de tweehonderdzevenendertig aan deze
bootreis naar het Heilig Land had besteed. Toch wees ik hem geen enkele keer op
wat ik al wist; het was een plezier hem zo bezig te horen, hem terug te zien keren
naar de steden die hij in 1935 had bezocht, een en al glimlach en verwondering.
Luchtig vermeldde hij de fransiscaner pater die hem als gids op de zenuwen werkte,
de weerzin die de tics van het gezelschap zelf, vooral aan het einde van de reis, bij
hem opwekten, de communautaire spanningen tussen Vlaamse en Waalse toeristen.
Het was duidelijk dat hij die ergernissen enkel als ludieke intermezzo's beschouwde,
niet in staat de overweldigende indrukken te matigen die de ‘verrijking voor het
leven’ op hem had achtergelaten. Het viel me op dat hij, nu hij over de reis praatte,
het niet langer had over ‘kerels van verdacht allooi, waaronder negers en Chinezen’.
Misschien was hij op zijn beurt voorzichtig, was hij ervan op de hoogte dat ik een
Afrikaanse man had en dat de terminologie een evolutie had doorgemaakt. Wat wist
hij eigenlijk van mij? Ik stelde de vraag uit en hield voor mezelf dat ik had gegniffeld
om de passage waarin een vriendelijk en reusachtig Afrikaans bemanningslid de door
zeeziekte gevelde Streuvels ‘tracht te troosten met raad’. Ik wilde naar zijn betoog
luisteren, waarin de superlatieven en steeds exotischer plaatsnamen elkaar snel
opvolgden. Athene: ‘een tafereel om nooit te vergeten, - een indruk die sidderen doet
van aandoening. (...) Ik voel me rijker geworden... en deemoediger sedert ik
Griekenland van aangezicht tot aangezicht heb aanschouwd’. Istanbul: ‘(...) de
hevigste indruk van schoonheid die ik ooit ondergaan heb’. Damascus: ‘(...) - een
indrukwekkende stad, vol leven en beweging - helemaal oosters, maar met nette,
brede straten en rijkvoorziene winkels.’ Tel Aviv: ‘Een gloednieuwe stad die op geen
enkel bekende stad gelijkt: breed aangelegd, open, luchtig, alles in moderne bouwtrant
en een prachtige zeekust, met drukke bevolking. Er was een algemene tentoonstelling
in opbouw die beloofde iets buitengewoons te zullen worden. (...) de prachtigste
zonsonder-
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gang (...)’. Caïro: ‘Eén droomstad, badend in neonlicht, die een toverachtige indruk
maakt.’ Aan de oevers van de Jordaan: ‘We zouden hier lang nog willen blijven
liggen aan de oever van die “snellen vliet”, in 't lommer der bomen en mijmeren.
Het kost moeite om ons weer in de wagen te krijgen en de plaats te verlaten. Ik kan
het, op zijn zachtst gezegd, slechts als een dichterlijke vrijheid beschouwen, als
Gezelle die vuile, onwelriekende Leie aanroept als: Jordane van mijn hert.’
De kritiek op zijn oom bracht Streuvels weer naar het heden. Hij ging verzitten,
keek om zich heen, scheen zich wat betrapt te voelen.
‘Ik kon me heel vaak in uw belevingswereld vinden’, zei ik, om hem op zijn gemak
te stellen, en omdat het waar was. ‘De directheid waarmee het nieuwe op u af komt,
de tegenwoordige tijd die u gebruikt om die indrukken te trachten te vangen, terwijl
het daarvoor allemaal te snel blijft voorbijgaan. En dat u zo veel geluk vindt in dat
voorbijgaan, in dat stromen. Dat u zo vaak vermeldt hoe wijd de straten zijn, hoe
groot de gebouwen. Uw eerste indrukken wanneer u weer in België bent: het gemis
aan stijl, hoe banaal de bomen en de huizen u voorkomen, dat er geen vreemde rassen
meer zijn, geen heterokliete bevolking, zoals u dat noemt.’ Ik citeerde hem: ‘Op de
gemeente is alles bij 't oude, maar kleintjes, samengedrongen, eng...’
Ik merkte pas dat ik hem in verlegenheid bracht, toen hij begon te blozen.
‘Maar ik hield wel van mijn dorp. Van mijn vrouw, mijn gezin.’
‘Dat weet ik wel.’ Ik vroeg me plots af of de behoefte om grenzen over te steken
hem met zijn familie en dorpsgenoten had doen botsen. Na zijn terugkeer uit Palestina
toonde hij zich, volgens Ingooigem, gewillig, begerig bijna, om te reizen. Op
uitnodiging van PEN bezocht hij Tsjechië en Slovakije. Meer dan eens vielen de
mooie meisjes hem op. In maart 1937 schreef hij: ‘(...) heb ik om redenen van
verschillende aard de behoefte gevoeld om er eens uit te zijn - dat komt voor in een
mens zijn leven.’ Hoewel ik heel benieuwd was naar meer toelichtingen omtrent de
redenen die
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hem naar een hotelkamer in Malmedy dreven, durfde ik er door Streuvels' blos niet
naar te vragen. Wellicht was reislust op zich een afdoende verklaring. Bewegen. Ik
kende de noodzaak zelf zo goed, alsook de bevrijding, het ‘verfrissende bad’ dat de
reizen en het hotelleven hem volgens zijn geschriften gaven, waarna hij ‘met nieuwe
inzichten en besluiten’ naar het gewone leven terugkeerde.
Omdat ik me wat geremd voelde hem verder over deze behoefte, die blijkbaar toch
wat gevoelig lag, te interpelleren, viel er een stilte, die uiteindelijk door Streuvels
werd doorbroken. Ik vroeg me af of hij besefte dat hij de mooiste regels uit Ingooigem
citeerde, of dat de gedachte ter plekke op exact dezelfde manier bij hem opkwam,
toen hij zei: ‘Het is noodzakelijk eens de dingen van het werkelijk bestaan en de
gesteltenis waarin men leeft en gevangen zit, in perspectief en van uit de verte, van
uit een ander standpunt te beschouwen, alsof het van een vreemde gold, en men er
uit de hoogte op neerkijkt.’
Ik knikte driftig. ‘Voor mij is dat zowat de definitie van reizen én van schrijven’,
vertelde ik hem, maar ik zag dat hij alweer door een andere, meer sombere
gemoedsstemming was getroffen.
‘Scheelt er iets?’ vroeg ik.
‘Ach, al die prachtige steden, als ik ze nu bekijk...’ Hij maakte een wegwerpgebaar
in de richting van de televisie. ‘Het Syntagmaplein in Athene... Damascus!’
Ik kon me voorstellen dat Streuvels de wereld van vandaag niet als een verbetering
beschouwde. Het was duidelijk dat ook hij niet had kunnen voorspellen wat de
toekomst brengen zou. Wat Joden en Palestijnen betrof, had zijn voorkeur in 1935
bij die eersten gelegen, de Arabieren lieten volgens hem ‘alles op hun beloop’. Toch
had hij zich gestoord aan ‘het propagandamateriaal voor de nederzettingen der
Siamisten’ dat hij op zijn hotelkamer in Jeruzalem vond en had hij de mohammedanen
herhaaldelijk geprezen om hun stijl, in het bijzonder die van hun prachtige moskeeën,
waarbij de christelijke bouwsels goedkoop afstaken. In een betere toekomst voor
Joden en Palestijnen samen, had hij in 1935 nog
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alle vertrouwen. ‘Een probleem dat in de toekomst zal opgelost worden’, had hij
halverwege zijn reisverslag berustend besloten.
‘Tja’, zei ik. ‘Ups-and-downs.’
Mijn dooddoener scheen hem niet te bereiken.
‘Wat denkt u? Zou ik mijn huis verbouwen?’ vroeg ik hem dan maar. Zoals ik had
verwacht, haalde dit onderwerp hem uit zijn overpeinzingen. Vermoedelijk bestaat
er geen werk in de Nederlandstalige literatuur waarin zoveel gewag wordt gemaakt
van verbouwingen als Ingooigem. Bij elke gezinsuitbreiding en elke oorlogsvernieling
moest dat Lijsternest van de familie Lateur eraan geloven, en blijkbaar had de schrijver
het belangrijk gevonden die veranderingen nauwkeurig te registreren.
Aandachtig volgde Streuvels mijn vinger die aangaf hoe een deel van woonkamer,
veranda en gang volgens mij op termijn in elkaar zouden moeten lopen. Hij bracht
enkele technische bezwaren in die ik, eerder uit beperkte kennis over het onderwerp
dan uit onwil, onmiddellijk vergat. Deze verbouwing was trouwens niet voor meteen,
ik had een ander project dat voorging, zo vertrouwde ik hem toe, en ik nam hem mee
naar mijn tuin, waar mijn man was begonnen met het omzetten van een vervallen
gebouwtje dat ooit als zagerij had gediend, tot mijn eigen schrijfpaleis. De overleden
auteur klom heen en weer over het puin en de onlangs gemetste binnenmuurtjes, liet
zijn blik langs het te vervangen dak glijden en sprak over een goed initiatief, waar
weliswaar nog veel werk aan was, iets wat ik enkel kon beamen.
Weer in de tuin geneerde ik me over hoe verwaarloosd die erbij lag en verdacht
ik Stijn Streuvels ervan uitdrukkelijk niet naar de rommel te kijken. Hij stond onder
zijn hand naar de wolken te turen, waar een flauwe zon van achter tevoorschijn kroop.
‘Het vlammenwiel’, zei hij, met een donderende stem en een dramatische
armbeweging, en voor ik me ervan kon vergewissen dat hij zichzelf zonet had
geparodieerd, begon hij hard te lachen. Blijkbaar vond hij die benaming voor de zon,
die hij in zijn bundel Stille avonden met de grootste ernst had neergeschreven, intus-
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sen ook wat te bombastisch. Bevreemd lachte ik met hem mee. De hond blafte er
uitgelaten tussendoor. Daarna wandelden we allen mijn huis weer in.
Nu de sfeer wat losser was, waagde ik het erop een triviale opmerking te maken.
‘Uw kapsel’, zei ik. ‘Daarin heeft u navolging gekregen van Christophe Vekeman,
wist u dat? Christophe Vekeman?’
‘Jaja, ik ken hem’, zei Streuvels. ‘Maar ik vind zijn haar toch iets heel anders dan
dat van mij. Hij heeft ook geen snor.’
‘Nee, dat is waar.’ Ik had er spijt van dat ik zo'n banale draai aan de conversatie
had gegeven, er viel zo weinig aan toe te voegen.
‘Leest u wel eens hedendaagse auteurs?’ Ik hoopte maar dat Streuvels niet dacht
dat ik naar een compliment viste.
‘Nee, Annelies’, zei hij. Het was gek hem mijn naam te horen uitspreken. ‘Ik heb
niets van jou gelezen en niets van alle boeken die na mijn dood zijn verschenen om
de simpele reden dat een geest in de regel analfabeet is.’
Zijn onthulling deed me duizelen. Blijkbaar kon Streuvels mijn gedachten wel
nog lezen, want hij suste: ‘De hel zou ik dat niet noemen.’
‘Maar mist u de literatuur dan niet?’ Ik wist dat ik panisch klonk. Een hiernamaals
zonder boeken, dergelijke gruwel was nog niet eens bij me opgekomen.
‘Soms’, gaf Streuvels toe. ‘Soms wel ja.’
Hoe vaak het me ook al is overkomen dat de juiste woorden mij pas na het juiste
moment te binnen schoten, toen ik merkte dat de geest van Stijn Streuvels, gezeten
op een van mijn keukenstoelen, ergens op wachtte, twijfelde ik tot mijn grote vreugde
geen moment aan het voorstel dat ik hem moest doen.
‘Wilt u graag dat ik iets voorlees?’ vroeg ik.
De blauwe ogen stonden zacht toen ze de mijne zochten.
En zo is het gegaan. We hebben de agenda's naast elkaar gelegd en zijn het eens
geworden over een regelmaat. Elke woensdag van elf
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tot één verschijnt Stijn Streuvels in mijn woonkamer. Ik had aanvankelijk verwacht
dat hij iets van Tolstoj of Zola had willen horen, maar dat bleek niet het geval, hun
werk was hij naar eigen zeggen niet vergeten. Hij stond open voor de gekste dingen,
leek zo snel mogelijk vijftig jaar literatuurgeschiedenis te willen inhalen. Ernstig,
met gekruiste armen, nam hij Georges Perec en Lydia Davis in zich op. Het is
mogelijk dat de humor hem enigszins ontging, maar hij wist beide auteurs te
appreciëren.
Ik schep zelf ook veel plezier in deze sessies, zie hem graag genietend luisteren.
Zijn grootste liefde ging tot dusver uit naar Nagieb Mahfoez, ten dele nog een
tijdgenoot. Vandaag las ik het eerste hoofdstuk uit het tweede deel van zijn
Caïro-trilogie. Stijn Streuvels en ik koesteren de hoop dat de geest van de Egyptische
auteur ons op een middag persoonlijk komt vergezellen, en ons voorleest in zijn taal,
en een boterham blijft eten.
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Deze keer is het niet voor mijn plezier
Ingooigem I als (auto)biografie
Dirk de Geest en Pieter Verstraeten1
In 1946 besluit Streuvels zijn Avelgem, het tweede deel van zijn memoires, ronduit
euforisch:
Maar met de helderheid van de nieuwe dag verscheen me alles weer in
zijn werkelijke stand - mijmering en treurnis waren verdampt: de toekomst
lachte mij tegen - de eerste levensperiode was afgelopen te Heule, de
tweede afgesloten te Avelgem, nu zou de derde aanvangen, de gewichtigste,
de glorieuze, die van het bewuste, volle leven, te Ingooigem, ginder ‘über
allen Gipfeln’, in de zon, met het brede uitzicht over de wereld! (1268)2
Dit is een typisch Streuvelscitaat. Allereerst legt de schrijver (of liever, het schrijvende
ik) expliciet een verband tussen de diverse levensfasen van de mens en zijn
woonplaatsen: dat gebeurde eerder ook al in Heule. Die ruimtelijke verplaatsing
brengt een contrast tussen verleden en toekomst met zich mee. In tegenstelling tot
wat voorafging (‘mijmering en treurnis’) dient de nieuwe ruimte zich aan als bijzonder
veelbelovend en zelfs superlatief, een verandering die zowel emotioneel (‘glorieus’)
als cognitief (‘bewust’) wordt geprezen. Tegelijk wordt het menselijke bestaan in
deze zinnen expliciet gerelateerd aan de natuur; Streuvels zou Streuvels niet zijn als
ook voor hemzelf, als centraal personage van zijn autobiografie, die band tussen
mens en omgeving niet wezenlijk was. Het beeld van de ‘nieuwe dag’, met het
verdwijnen van de nevel, wordt daarbij zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt. De
‘zon’ in de laatste zin van het citaat verbreedt daarenboven het perspectief van de
onmiddellijke landelijke omgeving tot de hele wereld; ouder worden lijkt gelijk te
staan met een toenemende verkenning (of verovering) van de (verre) ruimte.3 Die
‘natuurlijke’
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kijk op de werkelijkheid wordt echter nadrukkelijk artistiek verbeeld. Niet alleen de
personificaties getuigen van de bewust literaire stijl, er is ook de expliciete verwijzing
naar het populaire natuurgedicht van Goethe (maar echte eruditie laat die identificatie
uiteraard achterwege). Het open einde dat in dit fragment wordt geënsceneerd - de
verhuizing naar Ingooigem ligt op het ogenblik van het schrijven immers decennialang
in het verleden, en de verdere afloop is bekend, ook voor de lezer, aangezien die
episode in Avelgem al uitvoerig was beschreven - lijkt op dat van een verhaalslot,
met een hoofdpersoon die vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. The best is yet
to come!
Het kan echter verkeren. Wanneer vijf jaar later het eerste deel van Ingooigem het
licht ziet (1951, oorspronkelijk met de schrijfwijze Ingoyghem), is de toon resoluut
omgeslagen:
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. (1271)
Dat contrast hangt niet noodzakelijk samen met de lange periode tussen het vorige
en het nieuwe boek; tussen Heule en Avelgem lag ook vijf jaar (al heeft de oudere
Streuvels het steeds moeilijker om zich aan het schrijven te zetten). Ook de lotgevallen
van de ik-figuur spelen geen doorslaggevende rol, want de aanvangsbladzijden van
het nieuwe deel overlappen met het slot van het vorige boek; de ik koopt een stuk
grond om er een huis te bouwen en een gezin te vestigen. Het grootste verschil ligt
bij de vertelinstantie zelf, die, veel nadrukkelijker dan voorheen in de autobiografische
geschriften, zijn ongenoegen laat blijken over zijn eigen activiteit. Hedendaagse
lezers zouden haast denken dat het om een soort van modernistische verteller gaat,
die zijn eigen activiteit zeurderig in twijfel trekt. Precies die ‘aparte’ aanhef maakt
het boeiend om het
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eerste deel van Ingooigem nader te bekijken als een autobiografisch project en als
een literair project. Het tweede deel van Ingooigem, dat enkele jaren later verschijnt,
vraagt in feite om een aparte behandeling.
Die tegenzin om te schrijven wordt vanaf de eerste zinnen in de tekst zelf in verband
gebracht met zowel externe als interne factoren. Extern is er vooral de eerder gedane
‘belofte’ om de herinneringen voort te zetten in een vervolg. Die drang naar
volledigheid zit uiteraard vervat in het project van een volwaardige autobiografie:
‘zonder dat derde deel hebben de twee vorige inderdaad geen zin’ (1272).
Doorslaggevender is echter een innerlijke weerstand. Voor de bejaarde auteur hoeft
het allemaal niet meer zo, al verbindt hij die ontbrekende drang toch vooral met het
schrijven van creatieve literatuur: ‘De periode van romans en novellen voortbrengen
is voorbij’ (1272). Essentieel is echter de spanning tussen verleden en heden die in
de opeenvolgende delen van zijn memoires steeds is toegenomen. Schrijven over het
verleden was oorspronkelijk opgezet als een poging om dat voorbije in kaart te
brengen en te bewaren; daarbij ging het zowel om de ‘gebeurtenissen’ zelf als om
het ‘toverlicht’ dat de herinneringen onvermijdelijk kleurt (1271). De actuele ik
beschreef daardoor zijn jeugdige alter ego hoofdzakelijk als iemand anders, als een
vreemde. Literair beschouwd resulteerde die constructie van het verleden in een
‘doorlopend verhaal’ (1271).
In Ingooigem gaat het, naar eigen zeggen van de auteur, echter niet langer om zo een
introspectief project voor eigen gebruik, een geheugensteuntje of een album met
souvenirs, maar om een verkenning ‘in de tegenwoordige tijd’: ‘ik sta er op iedere
plaats, in elke omstandigheid, in eigen persoon tegenover mezelf.’ (1271) Bijgevolg
ziet de ik zich genoodzaakt om gebeurtenissen niet enkel op te roepen, maar om
tevens ‘een oordeel’ te vellen, ‘bekentenissen’ af te leggen, ‘mijn inwendig leven
bloot [te] leggen’, een ‘gewetensonderzoek’ dat als beklemmend wordt ervaren, ‘in
strijd
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met mijn aard en gevoel’. Ook structureel heeft dat gevolgen: in plaats van een
afgerond verhaal gaat het nu veeleer om ‘een soort kroniek, in vorm van dagboek’
(1271). De nodige afstand (temporeel, maar ook emotioneel en cognitief) voor een
volwaardig autobiografisch project ontbreekt immers. Ironisch stelt Streuvels dat het
verhaal van zijn leven in Ingooigem in feite pas postuum kan verschijnen. In de
praktijk heeft hij zich inderdaad beperkt tot het decennium 1904-1914, van zijn
verhuizing tot het uitbreken van de Groote Oorlog. Vijf jaar later volgt nog Ingooigem
II - waarna het initiële deel het volgnummer ‘I’ krijgt - dat de periode tot aan de
Tweede Wereldoorlog bestrijkt.
Opmerkelijk is ook hoe de auteur zijn werkwijze bondig toelicht. Naar eigen zeggen
vertrekt hij in aanzet van dagelijkse aantekeningen (Nulla Dies sine Linea, 1273),
die van heel uiteenlopende aard zijn: van korte notities over de weersomstandigheden
tot het verslag van persoonlijke gebeurtenissen (ook nu weer de combinatie van
natuur en mens, die als een ware topos het zelfportret van de auteur doordringt). Die
dagelijkse aantekeningen worden, naar verluidt, ieder jaar samengevat en geselecteerd
in ‘een speciaal schrijfboek’, waarna het originele materiaal wordt vernietigd. Bij
het uiteindelijke schrijven van de autobiografische episodes worden de ‘overgebleven
aantekeningen’ dan gerangschikt ‘naar tijdsorde’ (1273). Bij die uitleg kan men zich
echter vragen stellen. In de praktijk onderbreekt Streuvels immers zijn schetsmatige
berichtgeving regelmatig voor een in detail beschreven episode, dag voor dag en
zelfs uur per uur; het lijkt erop dat, zeker bij die digressies over belangrijke
gebeurtenissen, toch gebruik is gemaakt van de oorspronkelijke aantekeningen.
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Van hier uit gezien lijkt het wel op een sprookje
Het feit dat in Ingooigem verleden en heden nauwer met elkaar verweven zouden
zijn, brengt met zich mee dat er in het boek aandacht is voor het moment van het
‘nu’. Vooral de afstand in de tijd tussen enerzijds de gebeurtenissen die beschreven
worden en anderzijds het ogenblik waarop dat gebeurt, wordt herhaaldelijk
gethematiseerd. Dat gebeurt in de eerste plaats door te verwijzen naar het vertellen
of schrijven zelf, zoals de openingsbladzijden van Streuvels' boek al laten zien. Op
tal van plaatsen treffen wij iets gelijkaardigs aan, zij het veelal beknopter en minder
nadrukkelijk. Na de inleidende beschouwingen vatten de eigenlijke herinneringen
bijvoorbeeld aan met de vraag: ‘Waar zijn we nu gebleven met het relaas van de
overgang: Avelgem-Ingooigem? (...) Het is een lange geschiedenis.’ (1273) Dit is
een formulering die als het ware de act van het schrijven (en daaraan gekoppeld ook
die van de herinnering) in scène zet. De band met het vorige boek wordt aangegeven,
maar tegelijk wordt het begin gekoppeld aan een nieuwe fase in het eigen leven:
‘Wanneer is voor 't eerst het verlangen ontstaan om ergens op mijn eigen te gaan
leven, in eenzaamheid, ver van de huidige omgeving?’ (1273) De daaropvolgende
uitvoerige beschrijving van het bouwen van het Lijsternest en het huwelijk wordt
dan weer afgesloten met een ander begin: ‘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.’ (1302) Zo wordt de klemtoon gelegd op het relaas dat de lezer in handen
heeft. Het meest expliciet in dit verband is de formule: ‘Nu ik dit hier neerschrijf
zijn er 45 jaren over heengegaan’ (1305). Dit zijn allemaal frasen waaruit de
betrokkenheid maar tevens ook de afstand blijkt die de verteller wil innemen tegenover
zijn eigen relaas. Naar de lezer toe fungeren ze allereerst als signalen dat het hier een
authentiek levensverhaal betreft, maar tegelijk beklemtonen ze literair de rol van de
schrijver als een
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(begenadigd) verteller en versterken ze een soort van oraal effect. Men ‘hoort’ als
het ware de auteur zelf rechtstreeks aan het woord.
Die afstand in de tijd wordt over het algemeen terloops geëvoceerd. Diverse scènes
vangen aan met een inleidend zinnetje van het type ‘Ik herinner mij’ (onder meer
1292, 1297) en ‘Ik moet er nog aan denken’ (1279), of een enkele keer ook het
omgekeerde: ‘Zonderling: ik herinner mij geenszins’ (1280). Dergelijke formules
beklemtonen het proces van de individuele herinnering dat aan Ingooigem ten
grondslag ligt. Dat leidt onvermijdelijk tot een gebrekkige of op zijn minst gekleurde
weergave van wat zich ‘echt’ heeft voorgedaan, maar tegelijk is het vertelstandpunt
door die afstand in meer dan een opzicht superieur. In tegenstelling tot het toenmalige
hoofdpersonage weet de verteller immers hoe bepaalde gebeurtenissen zijn afgelopen,
wat er naderhand is gebeurd. Vanuit dat heden kijkt hij terug op het verleden dat
wordt gereconstrueerd maar ten dele ook geconstrueerd en beoordeeld. Dat resulteert
bijvoorbeeld in een uitspraak als: ‘Van hier uit gezien lijkt het wel op een sprookje
in onwezenlijke verte afgespeeld’ (1306, over de teloorgang van de oorspronkelijke
familie), of nog: ‘Als ik het nu overdenk is dit een periode geweest van gewetensvolle
en vruchtbare produktie.’ (1301) Het eerste voorbeeld belicht vooral de grote afstand,
die vertaald wordt in termen van een irreëel aandoende ervaring, het tweede
daarentegen het inzicht dat pas naderhand tot stand is gekomen. Ook het gebruik van
de werkwoordstijden op microniveau sluit bij die spanning aan. De verteller vertelt
zijn verhaal doorgaans in de onvoltooid verleden tijd, maar die verteltijd wordt
frequent afgewisseld met zinnen en passages in de voltooid tegenwoordige tijd; die
laatste tijd legt veel minder het accent op het afgeslotene van het verleden maar
belicht in feite de (blijvende) doorwerking ervan.
Dat achteraf-standpunt heeft gevolgen voor de temporele opbouw van Ingooigem.
Het boek bestaat uit een aantal chronologische gebeurtenissen, maar het ritme is erg
ongelijk. Soms worden scènes
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gedetailleerd verteld, haast van moment op moment, maar op andere plaatsen opteert
de verteller voor schetsmatige, haast telegramachtige notities. Als inventaris van het
verleden schiet het boek trouwens tekort; de historisch-biografisch geïnteresseerde
lezer blijft in ieder geval op zijn honger zitten. De datering en de concrete details
ontbreken even vaak als ze worden vermeld, personages en gebeurtenissen worden
nauwelijks geïdentificeerd voor een lezerspubliek dat niet van de concrete biografische
achtergronden op de hoogte is. Ingrijpender nog zijn de temporele ellipsen die zonder
enige verklaring in de tekst opduiken. Streuvels' boek heeft bij momenten iets weg
van een middeleeuwse kroniek, waar afzonderlijke gebeurtenissen louter worden
opgesomd zonder narratieve samenhang, zonder nadere motivatie omtrent de
gehanteerde selectiecriteria, zonder verdere duiding... Dat geldt alleszins voor de
literaire activiteiten, die doorgaans aan het eind van een jaar in enkele geïsoleerde
zinnetjes droogweg worden afgehaspeld. In dit opzicht fungeert Ingooigem blijkbaar
vooral als een soort van geheugensteun voor de ik-verteller (die meteen ook de eerste
lezer van de tekst is). Streuvels' werkwijze - zoals hij die zelf aangeeft - om te
vertrekken van korte dagelijkse aantekeningen heeft ook in de uiteindelijke versie
sporen nagelaten.
Een paar episodes zijn daarentegen bijzonder uitvoerig uitgewerkt, met zeer veel
oog voor details, gebeurtenissen en omstandigheden. Het lijkt erop dat de literator
Streuvels zich hier aan de beperkingen van het klassieke memoiregenre heeft willen
onttrekken door als het ware kleine novellen in zijn boek te integreren. Dat geldt
speciaal voor de twee ‘verhalen’ die de kroniek als het ware omkaderen. Zo vangt
Ingooigem aan met het hervertellen van het einde van Avelgem. De lezer wordt
geïnformeerd over het plan van de protagonist om zelfstandig te gaan wonen en een
gezin te stichten. In feite vormt de bouw van het Lijsternest - op een ‘onnuttige
klijtkop’, maar tegelijk met ‘een heerlijk zicht (...) over de streek, van oost naar west’
(1274) - hier de centrale focus waarrond alle personages zich bewegen. Het huis
symboliseert zo-

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

118
wel een afscheid als een nieuw begin. Aan de ene kant is er het probleem hoe die
beslissing tactisch aan de moeder meegedeeld moet worden en welke onzekerheden
die drastische verandering met zich meebrengt. Aan de andere kant is er het
vertrouwen in de toekomst, met het huwelijk en de geboorte van de kinderen. Ook
voor het schrijverschap blijkt de nieuwe woning onmiskenbaar een winstpunt. De
maanden na de verhuizing, als de ik-figuur nog alleen in het nieuwe huis verblijft,
worden zelfs in expliciet literaire termen bejubeld:
Ik heb er toen drie volle zomermaanden in eenzaamheid doorgebracht en dat zijn wel de aangenaamste van mijn heel leven geweest. Ik voelde
het als de inleiding, de voorsmaak van 't geen het worden moest en mij
was weggelegd: de blijheid van het nieuwe. Het rook er naar kalkmortel,
vers dennenhout; ik wandelde er door de kamers boven en onder als op
een ontdekkingstocht; ik hoorde er vreemde geruchten en kreeg er voor 't
eerst het onbekende gevoel dat het alles en voor altijd van mij was - iets
dat ik zelf uit het niet had opgewekt en verwezenlijkt - de aanvang van
een nieuw bestaan - de eerste, blanke bladzijde van een onbeschreven
boek. (1290)
Het ik ziet zich hier in termen van de literaire held: de pionier, de ontdekkingsreiziger,
zelfs met goddelijke trekken. Dat beeld komt meermaals voor in Ingooigem, naast
de paradoxale combinatie van de eilandbewoner en de onverschrokken kapitein op
zijn schip: ‘Inderdaad: nu zou mijn schip rechtstreeks toestevenen op de
gebeurtenissen die mij in de naaste toekomst te wachten stonden.’ (1293), of nog,
over zijn schrijftafel in het Lijsternest: ‘Ik voelde mij nu terdege ingericht aan mijn
tafel, als de kapitein op zijn schip, vanwaar ik de brede ruimte beheerste als in volle
zee.’ (1310-11)
Aan het eind van Ingooigem gaat het dan weer om een heel ander verhaal: dat van
pastoor Hugo Verriest, van wie een uitvoerig portret wordt geschetst. In deze teksten
- waarop wij verderop nog
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nader ingaan - treedt een ander centraal personage naar voren, dat het brandpunt
vormt van een fiks aantal bladzijden. Op het eerste gezicht wordt daardoor het
courante sjabloon van de autobiografie doorbroken; de ik treedt hier vrijwel uitsluitend
nog op als een toeschouwer die Verriest observeert. Men gaat dan echter voorbij aan
het feit dat in feite ‘Ingooigem’, als centrale ruimte, de focus vormt van Streuvels'
onderneming.
Het belang van deze twee excursies voor het concept van Ingooigem blijkt overigens
uit het kaft van de oorspronkelijke uitgave van het boek. Daarop staat een vrij
ingewikkelde fotomontage afgedrukt. Centraal wordt de blik van de lezer gezogen
naar een close-up van de schrijvende hand van de auteur, met pen en papier, die als
het ware de herinneringen opschrijft en zo de lezer rechtstreeks betrekt bij zijn
schrijverschap. Die grote afbeelding wordt, zowel bovenaan als onderaan, geflankeerd
door een reeks kleinere contactafdrukken. Hier komt Streuvels voor met zijn bekende
kop, maar de andere ‘hoofdpersonages’ van dit boekdeel krijgen evenveel aandacht
met diverse afbeeldingen: enerzijds het Lijsternest (zowel de buitenzijde als het
interieur), anderzijds de figuur van Hugo Verriest, in gezelschap van Streuvels of
alleen. Op die manier wordt de structuur van deze herinneringen ook typografisch
onderstreept.

De toekomst zag ik voor mij open
Vooral in die twee onderdelen van het boek wordt het verhalende karakter grondig
uitgewerkt. De loutere opsomming van afzonderlijke gebeurtenissen wordt hier
omgewerkt tot een helder verhaal, met intriges en subintriges, met herkenbare
personages die gedreven worden door hun dromen en hun obsessies, met functionele
beschrijvingen... De lezer bevindt zich meteen in het vertrouwde Streuvelsuniversum.
Structureel uit zich dat allereerst door manipulaties van de chronologie. De verteller
is immers op
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de hoogte van zowel het verleden als de toekomst. Hij laat die superieure kennis
regelmatig doorklinken, ook al blijft die informatie secundair om het verloop van
het chronologische levensverhaal zo min mogelijk te hinderen. De terugblikken zijn
vooral gericht op het verklaren van omstandigheden en het geven van noodzakelijke
achtergrondinformatie. Ze moeten daarnaast ook de brug leggen met de eerdere delen
van het autobiografische project, Heule en Avelgem; enige overlappingen zijn daarvan
het gevolg. Als de verteller bijvoorbeeld de moeilijkheden vermeldt die hij ondervindt
om zijn moeder te vertellen dat hij het ouderlijk huis wil verlaten, wordt dat relaas
onderbroken door een groot aantal retorische vragen (waardoor de lezer indirect al
bij de gebeurtenissen wordt betrokken), maar wat verderop volgt expliciet: ‘Om dit
te begrijpen moet men de atmosfeer kennen waarin wij opgebracht waren en onderling
geleefd hadden’ (1275), waarna een anekdote uit een verder verleden wordt opgedist.
Dit is een uitspraak die uiteraard enkel zin heeft als communicatie naar de lezer toe
(en er tevens op gericht is om de band met de eerdere memoires te onderstrepen).
Iets vergelijkbaars gebeurt wanneer aangegeven wordt hoe de ruwbouw van het huis
aan de natuur wordt blootgesteld om de ‘kalkmoortel’ te laten drogen en verstenen.
Die techniek uit het verleden wordt verklaard door de toevoeging: ‘Cement was toen
nog niet in gebruik’ (1284). Dit soort informatie is erop gericht om de lezer af te
stemmen op de stem (de kennis, maar ook de overtuigingen) van de verteller en zo
de hiaten tussen verleden en heden te overbruggen.
De vooruitblikken vervullen andere functies. Allereerst dragen ze bij tot de
spanningsopbouw; in die zin worden ze door de verteller soms strategisch vaag
gehouden. Een typisch voorbeeld daarvan vormen uitspraken als: ‘Wie had er ten
ander, in die gezegende tijd, kunnen vermoeden wat er ons tien jaar later zou te
wachten staan?’ (1280, na het kopen van de bouwgrond), of nog: ‘Er stonden mij
nog meer moeilijkheden te wachten waar ik niet op gerekend had!’ (1283, na
opmerkingen over de aanleg van de

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

121
tuin). Andere vooruitwijzingen zijn er vooral op gericht om kleinere verhaaldraden,
die voor het vervolg minder relevant zijn, af te werken. Dat geldt ook voor sommige
literaire activiteiten; de feesten rond de nieuwe brug in Avelgem in 1906 worden
beschreven met het dan ontstane plan om dat alles in een roman over de Waterhoek
te verwerken, maar de verteller voegt daaraan onmiddellijk toe: ‘Daar zou echter
nog 20 jaar over heengaan. Het boek is eerst in 1927 klaar gekomen.’ (1307)
Het interessantst zijn echter de vooruitblikken die met de psychologie van het
personage worden verbonden. Vooral in het eerste deel van Ingooigem wordt daaraan
veel aandacht besteed, precies omdat de ik-figuur zich in een onbekende toekomst
stort: de verhuizing, het huwelijk, de geboorte van kinderen. Hoewel de verteller
zich over het algemeen zelfs hier op de vlakte houdt, laat hij hier en daar toch even
zien welke dromen en angsten zijn vroegere ik hebben beheerst bij die bijzonder
ingrijpende gebeurtenissen. Dat gebeurt via subjectieve vooruitblikken, vaak in de
‘zou’-vorm. Ze dragen bij tot een sterkere inleving van de lezer in de hoofdpersoon.
Diverse gevoelens wisselen elkaar daarbij af. Bij het voorgenomen huwelijk of de
geboorte van de kinderen domineren onzekerheid en angst voor de toekomst, wat
zich vooral uit via vraagzinnen. Daartegenover zijn er ook bijzonder euforische en
zelfverzekerde visionaire momenten. Hier laat de literator zich stilistisch gaan. Het
meest hyperbolisch gebeurt dat bij de beschrijving van het nog te bouwen Lijsternest:
Dit alleen had ik op 't oog - de toekomst zag ik voor mij open in
onafzienbare verte van tijd en ruimte. Ginder op mijn heuvel zou ik
ongestoord mijn eigen wegen gaan, mij ontslagen voelen van drukkende
controle en lastige bemoeiing, verlost van kleinzielige opmerkingen over
mijn dagelijks doen en laten - dààr zou ik de geschiktste gelegenheid en
plaats gevonden hebben om mijn wezen ten volle te ontplooien.
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Mijn klijtkop dat werd iets als de berg Sion, waar ik leven en heersen zou
als een koning in zijn rijk. Van hier op de hoogte kon ik de blik laten gaan
over de vier windstreken en overschouwde ik de wereld!
Telkens ik met de fiets de weg opreed, wekte in mij het gevoel van de
mogelijkheid daar eerlang het silhouet van een woning te zien afgetekend
tegen de blote hemel - het droombeeld werkelijkheid geworden! Tot nu
nog was het niets anders dan de kale kop - ‘die Ode’ [sic] - gelijk het in
de Bijbel te lezen staat: het visioen van voor de schepping, ‘In den beginne
was er niets!’ (1281)
Een op zich anekdotisch gegeven (geïllustreerd door de fiets) wordt hier radicaal
uitvergroot tot mythische, zelfs goddelijke allures; de referenties aan de Bijbel en de
uitroeptekens spreken in dit verband voor zich. Het is een onmiskenbare
grootheidsfantasie waarin het personage zich ook uitzonderlijk blootgeeft en verraadt:
de waan wijst op extreme frustratie, maar ook op een groot egocentrisme, aangezien
van het voorgenomen huwelijk zelfs geen melding wordt gemaakt. Alles draait rond
het ‘ik’ dat, op een haast kinderlijke wijze, al zijn dromen voor werkelijkheid neemt
en volstrekt soeverein zijn eigen lot, en zelfs dat van de kosmisch uitvergrote wereld,
bepaalt: het lijkt wel boer Vermeulen uit De vlaschaard!

Elk zijn gewone plooi
Toch zijn dergelijke meer intieme momenten, waar de lezer daadwerkelijk een inkijk
wordt geboden in de psychologie van de ik, in Ingooigem zeldzaam. Hoewel zo een
persoonlijke toon tot de gangbare principes van het autobiografische herinneringsproza
behoort - de verteller is immers zowel de betrokkene als een geprivilegieerde getuige
- maakt Streuvels daarvan slechts spaarzaam gebruik. Als verteller weet hij zich
nochtans bij uitstek betrokken bij de gebeurtenissen die beschreven worden. In Heule
en Avelgem
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leidde dat tot persoonlijke ontboezemingen, maar in Ingooigem wordt er door de
verteller alles aan gedaan om dat uit de weg te gaan. In die zin is dit boek inderdaad
een confrontatie met het heden die met de grootste tegenzin wordt aangegaan, zoals
de auteur het zelf in de openingsbladzijden verwoordde.
Vooral op emotionele momenten weigert de verteller zijn ziel bloot te geven. Dat
heeft zowel met onvermogen als met onwil te maken. In de eerste bladzijden van
Ingooigem onderstreept de verteller zijn geringe communicatieve vaardigheden. Zo
vindt hij het al hachelijk om contact te leggen met de eigenaar van de grond waarin
hij geïnteresseerd is,4 maar nog veel meer moeite ondervindt hij om zijn moeder en
de familie in te lichten over zijn plan. Dat probleem, niet minder dan een
‘onoverwinnelijke moeilijkheid’, wordt in persoonlijke termen geformuleerd, op een
haperende, als het ware zich herhalende manier:
Nu stond ik echter voor de onoverwinnelijke moeilijkheid: te weten hoe
het over mijn hart te krijgen thuis met mijn voornemen uit te pakken, het
aan mijn moeder bekend te maken wat ik voorhad! (1274)
Wat de aanleiding had kunnen vormen tot indringende beschouwingen over een
moederbinding of een diepgaande zelfanalyse, wordt echter snel terzijde geschoven.
De verteller schakelt immers onmiddellijk over op een meer algemene verklaring:
Ik lees in een boek van Jean Schlumberger (‘Eveils’) ‘Cette difficulté
génitale à livrer notre vie intime, qui pèse sur moi’. 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
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gesproken wordt tenzij in 't gemeen en overdingen 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. (1275)
Dit fragment is in meer dan een opzicht symptomatisch. Het persoonlijke spreken
wordt onderbroken door een citaat, een uitspraak van iemand anders die ook nog in
een andere taal wordt weergegeven. Dat bevreemdende, haast officiële effect wordt
versterkt door het overschakelen op de tegenwoordige tijd (‘ik lees’), waardoor de
historische illusie van de tekst wordt doorbroken. Daarop volgt een soort van sociale
en biologische verklaring - het zit in de familiegenen - maar hier schakelt de verteller
over op een collectief ‘wij’ en opnieuw op een tegenwoordige tijd. De herhalingen
en de haperingen illustreren evenzeer het moeizame van deze bekentenis, die als het
ware enkel indirect gedaan kan worden.
In feite staat deze vroege scène model voor wat in Ingooigem doorlopend gebeurt.
In tegenstelling tot wat men van een openhartige autobiografie zou verwachten, gaat
de verteller vrijwel alle ‘intieme’ of zelfs maar ‘persoonlijke’ aangelegenheden uit
de weg. Dat wordt allereerst duidelijk door wat in deze herinneringen niet of
nauwelijks wordt vermeld. Nadat de verteller zich heeft laten ontvallen dat de paar
maanden dat hij alleen op het Lijsternest heeft verbleven ‘wel de aangenaamste van
mijn heel leven’ (1290) geweest zijn, wordt bijvoorbeeld aan het hele huwelijksleven
- toch een bijzonder ingrijpende gebeurtenis in het leven van de hoofdpersoon weinig aandacht geschonken. Het blijft bij enkele feitelijkheden van algemene aard:
de naam van zijn vrouw valt zelfs geen enkele maal. Van bij de aanvang van
Ingooigem staat zij duidelijk in de schaduw van het huis. Sterker nog, zij maakt er
als het ware deel van uit, wat opnieuw in algemene bewoordingen wordt
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gesteld: ‘ik wilde 't leven aangaan in zijn volledige vorm: een gezin stichten, 't geen
het doel en de bestemming is van alle levend wezen hier op aarde, waartoe de
Schepper alle schepselen geschapen heeft.’ (1295) De relatie tussen man en vrouw
komt ook verderop nauwelijks aan bod - seksualiteit is bijvoorbeeld geheel afwezig,
wat toch sterk contrasteert met de romans van Streuvels - en wordt afgedaan met
enkele algemene dooddoeners die door de verteller gedebiteerd worden. Onomwonden
stelt de verteller dat hij ernaar verlangd heeft om de wittebroodsweken achter zich
te kunnen laten, ‘namelijk om de periode der verliefdheid achter de rug te hebben
en als gedaagde lieden het gewone leven aan te vatten.’ (1299) De huwelijksreis
wordt dan ook in enkele droge zinnen samengevat. Het enige wat telt is dat
‘huwelijksleven (...) in zijn gewone doen’ (1298), dat niet meteen in laaiend
enthousiaste termen wordt opgeroepen:
Het is met ons dan ook vergaan gelijk in alle goede gezinnen: de tijd heeft
er geleidelijk de normale vorm aan gegeven. Toestanden, voorvallen, werk
en bezigheden - dit alles brengt het mee dat men van wederzijds de
eenzelvigheid terugkrijgt, - persoonlijke aard en karakter weer
bovenkomen, - de natuur haar recht opeist, men zich naast elkander voelt
leven in de beste overeenkomst, doch als afzonderlijke persoon; elk zijn
gewone plooi weer aanneemt, met over en weer geven en nemen, al naar
de gebeurtenissen zich voordoen en de noodwendigheden het vereisen.
(1300)
Als evocatie van jonggehuwden kan dit alleszins tellen. Blijkbaar zijn de wetten van
de tijd en de natuur ook op het autobiografische vlak doorslaggevend.
Ook op andere plaatsen neemt de verteller, telkens als intieme gevoelens aan bod
dreigen te komen, zijn toevlucht tot dergelijke uitwijkmogelijkheden. Hij objectiveert
dan zijn relaas door cruciale gebeurtenissen, zoals het overlijden van zijn moeder en
zijn
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schoonvader of de geboorte van zijn kinderen, als het ware van buitenaf te beschrijven.
Van introspectie is hooguit impliciet sprake. Op stilistisch vlak schakelt de verteller
bij al die gelegenheden resoluut (maar haast vanzelf) over op een onpersoonlijke en
anonieme modus. Op die manier onttrekt de sprekende ik, nochtans het handelsmerk
van een autobiografie, zich grotendeels aan zijn eigen subjectieve spreekstem. Daartoe
worden diverse middelen aangewend. Vaak neemt de verteller zijn toevlucht tot
algemene formuleringen. Dergelijke maximes - waarbij doorgaans ook de historische,
verleden tijd van het verhaal wordt afgewisseld met het gebruik van een eeuwige,
tegenwoordige tijd - worden verpakt in wijsheden en aforismen. Daarnaast wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van retorische vragen, die de lezer betrekken bij wat er
aan de hand is en daardoor een grotere mate van intersubjectiviteit claimen. Tot slot,
en misschien wel het meest opvallend, is het strategische gebruik van ‘men’, dat als
het ware de uitspraken depersonaliseert. Uit de vele tientallen mogelijke voorbeelden
lichten wij er hier maar een paar.
De overweging hoe hij zijn beslissing aan zijn moeder moet meedelen, een van de
meest persoonlijke uitlatingen in het hele boek, wordt meteen omgezet in principiële
maar daardoor ook rijkelijk vage formuleringen: een retorische vraag, onmiddellijk
gevolgd door een al even retorisch antwoord:
Maar gebeurde dit niet op een zeker tijdstip in elk ander gezin? Was het
niet de noodzakelijke gang, de gewone oplossing, eens de tijd aangebroken,
om het leven voort te zetten? Er is drang naar onafhankelijkheid bij ieder
mens aan zekere jaren gekomen, - de roeping involgen om zijn bestaan
een eigen richting te geven - een nieuw gezin te stichten, - om uit het oude
los te komen... (1275)
Hetzelfde doet zich voor bij ongeveer elke opmerking over het huwelijksleven, maar
eveneens bij de geboorte van zijn dochtertje.
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Nochtans toont de verteller zich hier voor zijn doen bijzonder emotioneel, met sterk
wisselende gevoelens; op nauwelijks enkele regels is er sprake van ‘ontroering’,
‘angst’, ‘ongeduld’, ‘opgewekte, blijde voldoening’, ‘afschrik’ en nog meer (1307).
Die persoonlijke indrukken worden echter opnieuw doorspekt met algemene
uitspraken en ‘men’-zinnen. ‘Van bevallingen was mij slechts iets bekend door horen
vertellen of de beschrijving in een roman’ (1307) vormt daarvan de aanhef, en iets
verderop neemt de verteller alweer zijn toevlucht tot een algemene, filosofische
terminologie: ‘De geboorte, het ter wereld verschijnen van een nieuw wezen, daarvan
beseft men op de stond de volle betekenis niet - iets dat ons geschonken wordt uit
het onbekende en toch van onszelf is - gebeurtenis waarover men zou dienen in
vervoering te geraken, met ontzag en eerbied voor het mysterie.’ (1307) De impact
van die ingrijpende gebeurtenis op de kersverse ouders wordt zo mogelijk nog
abstracter aangegeven:
De aanwezigheid van een eerste kind brengt een hele verandering teweeg,
ook in de betrekking tussen de jonggehuwden zelf. Nu eerst voelt men
zich getrouwd. Er is een derde persoon bijgekomen die afleiding brengt
en de toestand weer normaal maakt in het leven: al het belang is op dat
nieuwe wezen gericht, dat voortdurend zorg en oppas vereist. (1309)
Niet toevallig volgt op die overpeinzing meteen een citaat, in dit geval een populaire
spreuk die de verteller bij ‘een vriend in Holland’ heeft gelezen. Ook op tal van
andere plaatsen in Ingooigem worden dergelijke uitspraken van anderen geciteerd.
Dat kan variëren van volkse spreuken (1309, maar bijvoorbeeld ook 1284 en 1288)
over zinnen die uit de mond van andere personages worden geciteerd tot erudiete
citaten uit de Bijbel of van andere auteurs. Die werkwijze onderstreept uiteraard het
‘waarheidsgetrouwe’ karakter van het verhaal, en vooral de geleerde citaten dragen
daarnaast bij tot de nadrukkelijk literaire positionering van de auteur. Alleen al op
de eerste bladzijden wordt er bijvoorbeeld geciteerd
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in het Frans, het Engels, het Duits en zelfs het Latijn. Tegelijk echter vormen die
talloze verwijzingen een aangewezen strategie om geen eigen, individuele mening
te formuleren, maar die te camoufleren via algemenere uitspraken (die aan anderen
dan het ik toegeschreven kunnen worden).
Kortom, wie van deze autobiografie een authentiek en onthullend beeld verwacht
van het verleden van de auteur komt deels bedrogen uit. Een intieme kijk op de
schrijver en de mens Streuvels wordt de lezer in deze aantekeningen alvast ontzegd.
In die zin heeft de verteller zijn tegenzin tegen een dergelijk betoog overtuigend
vorm weten te geven. Tegelijk echter zal de aandachtige lezer zich vooral
aangetrokken voelen tot die schaarse passages waar de verteller als het ware uit zijn
objectiverende rol valt en zich verraadt. Niet toevallig gaat het daarbij meestal om
beschrijvingen van het landschap of om fragmenten waarin de beeldspraak van de
natuur een centrale rol speelt. Hier vindt Streuvels zijn vertrouwde verteltoon terug,
met inbegrip van alle literaire stijlbloempjes die hem op dat ogenblik de status van
een klassiek auteur hadden bezorgd. Via die omweg van de buitenwereld reveleert
hij toch iets van zijn complexe binnenwereld.

Ik weet niet in hoever iemand het zichzelf kan opleggen, zich geweld
aandoen
In die optiek kan men het uitvoerige portret van Hugo Verriest, waarmee Ingooigem
besluit, lezen als een gedeeltelijk verdoken zelfportret van de verteller zelf. Op het
moment dat de pastoor zijn intrede doet in Ingooigem, al vrij vroeg in het verhaal,
krijgt hij al ‘apart’ reliëf. De verteller beschrijft zijn verblijf in het dorp in de periode
vlak voor zijn huwelijk. Hij maakt er kennis met de mensen uit de omgeving, maar
dat gebeurt slechts node. Zijn droom is het immers om te leven in ‘geestelijke
afzondering in serene gemoedsrust, met een gevoel van ingekeerdheid en de wellust
van
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het alleen zijn, ver buiten alle gemeenschap met de buitenwereld, ongestoord, als op
een eiland’ (1292-93). Dat isolement is echter niet houdbaar op grond van zijn
‘benodigdheden en levensbehoeften’ (1293); het middagmaal buitenshuis vormt de
aanleiding tot ontmoetingen met een aantal dorpsbewoners en toevallige bezoekers.
Hugo Verriest wordt daarbij meteen geportretteerd als ‘een uitzonderlijk geval - en
gelukkig toeval!’ (1293) Hun kennismaking is die van geestverwanten, door hun
statuut als relatieve buitenstaander in de gemeenschap maar vooral door hun culturele
interesse en hun literaire activiteit. Die korte, uitermate positieve kennismaking
preludeert in feite al op het uitvoerige portret van de pastoor waarmee Ingooigem
besluit.
De episode over Hugo Verriest is naar verhouding bijzonder uitgewerkt; in het
verzameld werk beslaat ze de pagina's 1314-1331, of ruim een vierde van de totale
tekst. Structureel wordt hiermee het boek afgesloten op een vergelijkbare wijze als
de opening; twee langere episodes omkaderen als het ware de kortere herinneringen.
Ze overstijgen ook, zoals gezegd, het persoonlijke niveau van de ik-figuur. Het gaat
als het ware om grotere gebeurtenissen waarbij hij weliswaar nauw betrokken is,
maar waarvan hij toch niet echt het centrum vormt. In deze fragmenten vormt niet
de ik, maar pastoor Verriest het hoofdpersonage. Zijn dagelijkse leven in Ingooigem
wordt beschreven, eerst op de pastorij maar aan het eind van zijn leven
(noodgedwongen) in een andere woning. Ook hier vallen persoonlijke belevenissen
en de onmiddellijke ruimte samen. Toch valt vooral het verschil op met de rest van
het boek. Slechts zijdelings komt de ik aan bod, als commentator van zijn eigen
herinneringen en als vriend van de toenmalige pastoor. Hij vertelt, weliswaar deels
vanuit zijn eigen ervaringen. In dit opzicht herinnert deze levensbeschrijving sterker
aan bijvoorbeeld Streuvels' boek over de familie Gezelle.
Ook chronologisch staat de episode over Verriest apart, al past de aanleiding ervoor
wel in het opzet van Ingooigem. Streuvels ver-
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meldt net daarvoor in enkele zinnen zijn literaire productie van de jaren 1912 en
1913. De geringe oogst van dat laatste jaar verklaart hij door te verwijzen naar de
drukke activiteiten (als ‘secretaris en schatbewaarder van het comité - de enige man
ter plaatse -’, 1314) bij de voorbereiding en de organisatie van de Verriestfeesten op
17 augustus 1913, die hij bestempelt als niet minder dan ‘de grootste huldebetoging
die ooit inVlaanderen is te zien geweest.’ (1314) De hyperbolen kunnen trouwens
niet op:
Het was een prachtige zonnedag, stikheet; heel het dorp in feest, alle wegen
en huizen bevlagd en versierd; een stoet van Vichte tot Ingooigem - heel
het volk van Vlaanderen toegestroomd: studenten, meisjes,
muziekmaatschappijen, banket voor 1600 personen, met toespraken, gezang
en jolijt tot laat in de avond, met vuurwerk als slot. (1314-1315)
Deze anekdote vormt het vertrekpunt voor een breed portret van Hugo Verriest, de
onderpastoor-auteur die op dat ogenblik in Vlaanderen een grote bekendheid genoot.
De viering in het dorp vormde in meer dan een opzicht een symbolisch moment:
zowel een hoogtepunt als een eindpunt. De achteraf-verteller relativeert de
feestelijkheden immers meteen door vast te stellen dat het met Verriests reputatie
daarna snel bergaf is gegaan en dat de voorman vergeten dreigt te worden. Hij stelt
vrij laconiek (maar niet toevallig alweer via de stem van een anonieme ‘men’):
Men beweert wel eens dat een jubilaris die zich laat vieren, zijn eigen
begrafenis bijwoont, zich daarna niet meer vertonen mag, best doet uit de
circulatie te blijven en vergeten wordt. Met Verriest is dit inderdaad het
geval geweest. Dezelfde nacht na die enige, luisterrijke triomfviering had
men hem moeten op zijn bed dood aantreffen. Dan ware zijn uitvaart een
onvergetelijke apotheose geweest en zijn aandenken in glorie en schoonheid
bewaard gebleven voor het nageslacht. (1316)
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Daarbij komt dat de toenmalige bekendheid van de pastoor in zijn eigen dorp eerder
gebaseerd was op allerlei ‘roddels’ dan op zijn reële verdiensten voor het Vlaamse
volk en de cultuur. Alle ingrediënten voor een drama zijn dus aanwezig. Streuvels
zelf vat zijn portret op als een poging tot eerherstel, maar tegelijk wil hij een
genuanceerd beeld schetsen. Daarenboven beschouwt de verteller zijn initiatief ook
als een laattijdig eerbetoon vanwege het organisatiecomité. Het oorspronkelijk
geplande feestalbum, dat alle activiteiten (en ook de gevierde) zou vereeuwigen,
werd immers nooit gerealiseerd omdat de drukker alle materiaal kwijtraakte.
Het verhaal van Verriests leven is, met andere woorden, dat van een tragische held,
zoals zovele anderen die Streuvels in zijn oeuvre op monumentale wijze heeft
opgeroepen. Die focus brengt met zich mee dat het universum drastisch wordt
ingekrompen tot het personage en zijn onmiddellijke omgeving: Ingooigem en de
parochianen. Tegelijk wordt de temporele beperking die de auteur zichzelf voor zijn
memoires heeft opgelegd, een periode van één decennium, overschreden; het leven
van de hoofdpersoon laat zich immers daartoe niet herleiden. Typerend daarvoor is
de manier waarop de Eerste Wereldoorlog wordt behandeld. Er wordt weliswaar
expliciet naar verwezen - hoewel hij strikt genomen buiten het bestek valt van de
periode die in het eerste deel van Ingooigem wordt opgeroepen - maar de oorlog
wordt gereduceerd tot de onmiddellijke impact ervan op het leven van Verriest: ‘Vier
jaar bezetting, berooide toestanden, dorp- en soms huisarrest; nood aan licht, aan
vuurmaaksel, aan levensmiddelen, aan gemak.’ (1317) De dagelijkse ongemakken
zijn blijkbaar belangrijker dan het catastrofale wereldgebeuren. Zelfs de
gifgasaanvallen en de beschieting van Kortrijk worden enkel indirect opgeroepen:
‘En dan, bij de beschieting van '18, geholpen door een gedienstige gebuur, is hij
naast een stootkarretje waar zijn inboedel opgeladen was, te voet naar Kortrijk
gedompeld om aan de granaten te ontsnappen en aan het stikgas.’ (1317) En ook de
complexe kwestie van het Vlaamse activisme, waarbij Verriest als Vlaamse voorman
betrok-
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ken was, wordt teruggebracht tot een korte (en voor veel lezers allicht onbegrijpelijke)
allusie: een dreigbrief met ‘twaalf kogels’, die Verriest van ‘een dwazerik (...) van
uit Londen’ (1317) krijgt toegestuurd.
Het verhaal over Hugo Verriest wordt door de verteller voorgesteld als een
persoonlijke én positieve getuigenis: ‘Vooreerst kan ik van Verriest getuigen dat hij
een voorbeeldige en ijvervolle geestelijke herder is geweest voor zijn parochianen’
(1318), iets wat aan het eind wordt herhaald: ‘Dit is het relaas van 't geen ik over
pastoor Hugo Verriest weet en meende over hem hier te moeten getuigen.’ (1332)
Die toon doordringt inderdaad het gros van de vertelling. Verriests dagelijkse
activiteiten worden bladzijdenlang uit de doeken gedaan in een iteratieve verteltrant
die sterk het routineuze, en daardoor ook vanzelfsprekende, karakter van zijn
beroepsethos belicht. Verriest ontvangt zijn parochianen of gaat bij hen op bezoek
om naar hen te luisteren, hij lost allerlei praktische en financiële problemen op, hij
verzorgt stipt de liturgische diensten... Ook de persoonlijke contacten tussen Streuvels
en Verriest, in beider woningen of tijdens een wandeling, worden op een soortgelijke
manier vermeld. Zinnen als ‘Ik heb er menige middagen mogen beleven van hoog
spiritueel genot en sprankelende conversatie’ (1320) duiken her en der in het portret
op. Het mag duidelijk zijn: Verriest is er voor al zijn gewone parochianen, zonder
onderscheid naar rang of stand, en eveneens voor de cultureel geïnteresseerden.
In dit op zich nogal monotone verhaal wordt extra reliëf aangebracht door nader in
te gaan op een aantal eenmalige gebeurtenissen. Deze anekdotes hebben soms
betrekking op de handelwijze van de pastoor, maar toch vooral op de crisismomenten
in Verriests leven: de roddels die over hem de ronde doen (met de nieuwe
onderpastoor als aanstoker, al wordt dat in de tekst enkel gesuggereerd) en die hem
ertoe dwingen afstand te doen van zijn functie, de afscheidsmis die Verriest in zijn
parochie opdraagt, en uiteinde-
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lijk zijn overlijden... Over de literaire activiteiten van Verriest wordt slechts één
anekdote verteld;5 een bezoek van Albert Verwey, de voorman van de Nederlandse
moderne literatuur, mislukt geheel omdat geen enkele kachel op de pastorij het doet.
De povere beroepssituatie van de pastoor wordt zo mild-ironisch uitgespeeld tegenover
het symbolische kapitaal dat de auteur blijkbaar tot in het buitenland geniet.
Het heroïsche beeld van Verriest is, met andere woorden, allereerst gebaseerd op
zijn grote menselijke kwaliteiten, met extreem veel aandacht voor de ‘mens’ in
zichzelf en in anderen. Verriest kiest onafgebroken de zijde van de gewone mens,
maar onvermijdelijk levert hem dat ook onbegrip en vijandschap op. Daardoor is de
stof voor conflicten van meet af aan aanwezig. De verteller onderstreept hoe de
pastoor zijn religieuze roeping in dienst stelt van de mensen en zich aan het kerkelijke
instituut als zodanig niet zoveel gelegen laat: ‘In zake godsdienst had de pastoor heel
persoonlijke opvattingen. Hij hield van “wezen”, niet van “schijn”, was allerminst
gesteld op uitwendig vertoon en vormelijkheid. (...) Zijn ambt van dorpsherder
oefende hij voornamelijk buiten de kerk - in zijn omgang met de mensen van zijn
parochie.’ (1318) Toch worden die verdiensten door veel parochianen en door de
jonge Vlaamse intellectuele generaties onvoldoende (h)erkend. Die onterechte
miskenning wordt op cruciale momenten echter hersteld: de jubileumstoet en het
afscheid vormen daarvan sprekende illustraties.
Even typerend is echter de ‘keerzijde’ die in het personage van Verriest zelf besloten
ligt. Ondanks zijn vlotte verschijning - of net daardoor - draagt hij een soort van
‘duisterheid’ met zich mee. Daar ligt de basis voor zijn sociale conflicten maar ook
voor zijn individuele strijd. Belangrijker dan de lichamelijke zwakte - Verriest leed
aan jicht - is de sfeer van mysterie rond zijn figuur. Dat vormt de aanleiding voor
allerlei roddels en legenden, die met de jaren een eigen leven gaan leiden. Zo wordt
door de verteller verwezen naar de financiële gulheid van Verriest (‘buitensporig-
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heden’, 1319), maar belangrijker zijn een aantal allusies op zijn privéleven, die
uiteindelijk tot de ondergang van de pastoor zullen leiden. De houding van de verteller
is hier dubbelzinnig. Aan de ene kant vindt hij het ongepast daarover uitspraken te
doen: ‘ik zal me wel zwichten bijzonderheden neer te pennen waarvan de pastoor
beschuldigd werd of belasterd.’ (1328) Aan de andere kant wijst hij zelf meermaals
op die ‘duistere punten’ (het hierna volgende citaat spreekt van ‘voorkomen’, wat
het reële bestaan ervan impliceert!) en onderstreept hij hoe die schaduwzijde
onvermeld is gebleven bij eerdere biografen van Verriest, een opmerking waarmee
de verteller onrechtstreeks zijn eigen superieure visie aangeeft:6
Doch geen van de drie schrijvers hebben de duistere punten die in Verriests
leven voorkomen, aangeraakt. Er zijn dingen in 's mensen leven die niet
kunnen, niet mogen of niet moeten geschreven worden. Wie zal het
uitmaken wat er in deze laster is of waarheid? Hoe ontstaan legenden rond
een persoon? En wie gaat het aan? (1327)
De ik-verteller thematiseert in zijn eigen portret regelmatig die dubbelheid. De manier
waarop Verriest zich aan de buitenwereld wil laten zien wordt zelfs een ‘pose’
genoemd: ‘Verriest is gelijk zoveel ander grote mannen, slachtoffer geworden van
zijn pose.’ (1323) Dat slaat allereerst op zijn gewoonte om altijd een lange sjerp te
dragen en op het dandyeske gedrag van de pastoor, die bijzonder veel aandacht
besteedde aan zijn uiterlijk. Daarnaast is er ook een exhibitionistische drang om zich
te laten opmerken: ‘Ge kon hem geen groter plezier doen dan met zijn portret te
maken. (...) Om te poseren was hij altijd te vinden. Het is meermalen gebeurd dat
hij een nieuwe pose had uitgedacht en mij vroeg hem te komen “trekken”.’ (1323)
Dat gedrag wordt weliswaar vergoelijkt door het af te doen als ‘kinderachtige grillen
en ijdelheden’ (1323), maar onder dat extraverte en levenslustige publieke masker
schuilt een diepe innerlijke tragiek. Die tegenstelling tussen schijn
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en zijn maakt het leven van Verriest tot een soort van ‘komedie’ die zelfs
tegennatuurlijke trekken heeft:
Ik weet niet in hoever iemand het zichzelf kan opleggen, zich geweld
aandoen - komedie te spelen? - om tegen zijn natuurlijke aard en gemoed
in, altijd met dezelfde welgezindheid op het gelaat, stralend van geluk,
voor de dag te komen - te doen alsof; (1320)
Of nog: ‘Het is mij altijd een raadsel gebleven: hoe iemand het tegenover zichzelf
klaarspeelt om zijn natuurlijke geaardheid geweld aan te doen of zichzelf weet te
paaien.’ (1321) Het feit dat uitgerekend deze bedenkingen in de tegenwoordige tijd
geplaatst zijn, is niet zonder betekenis: het wijst erop dat deze interpretatie hier als
een soort van achteraf-inzicht wordt gepresenteerd. Ook de veralgemenende
formulering, die het heeft over ‘iemand’, ligt in diezelfde lijn. De oudere verteller
verbindt die tragische tegenstrijdigheid blijkbaar met het pastoor-zijn als zodanig,
het bestaan van iemand die noodgedwongen een ‘eenzaat’ blijft, een ‘beer in zijn
hok’ die dagelijks zijn kunstjes verricht. Voor veel ‘vroegere idealisten en vurige
geestelijken’ schiet daardoor mettertijd niets anders over dan ‘ambtelijk misvormd
geraken, tot aardigaards uitgroeien, ontevreden, lastig, versteend, en hier op de wereld
hun vagevuur onderstaan.’ (1321) Het is een bitsige opmerking, die alleszins verrast
in de context van herinneringen waaraan de verteller elke bittere toon tracht te
ontzeggen. Blijkbaar gaat de verteller op zoek naar een verklaring om het ‘geval’
Verriest te duiden; die wordt hoofdzakelijk gelegd in de algemene omstandigheden
waarin priesters moeten werken en die resulteert in frustraties, miskenning en een
noodgedwongen pose als overlevingsstrategie.
De persoonlijke en structurele dramatiek, die zowel interne als externe oorzaken
heeft, komt tot een absoluut hoogtepunt (of crisismoment) wanneer Verriest
noodgedwongen zijn pastoors-ambt moet verlaten. Die onmiskenbare nederlaag
wordt echter
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onder de pen van de biograaf - die zich bij die gelegenheid als een persoonlijke
intimus van de pastoor portretteert (1329) - getransformeerd tot een overwinning in
meer dan een opzicht. Verriest hoeft het dorp niet te verlaten. Integendeel, zijn broer
heeft het mooie herenhuis van de notaris gekocht, waar hij kan verblijven: ‘Dàt
noemde hij: zijn zoete wraak.’ (1330) De tegenslagen hebben ook zijn voorbeeldige
gedrag niet aangetast. Sprekend daarvoor is Verriests laatste sermoen, uitgerekend
op Witte Donderdag, de dag van de ultieme dienstbaarheid, waardoor de analogie
met het passieverhaal voor de hand ligt. In tegenstelling tot wat men verwachtte,
neemt de pastoor die gelegenheid niet te baat om openstaande rekeningen te vereffenen
of beschuldigingen te uiten; hij vraagt de opgewonden parochianen integendeel om
rust en vergiffenis. De associatie met het passieverhaal is overduidelijk: op het cruciale
ogenblik heeft Verriest zich, net zoals Christus, boven de aantijgingen van Judas
weten te plaatsen. Sterker nog, hij heeft zijn eigen ambities ondergeschikt gemaakt
aan de belangen van zijn gemeenschap. De symbolische kruisiging zal trouwens op
paasdag uitmonden in een mentale verrijzenis, al worden die triomfantelijke tekens
door de gemeenschap, net zoals in het oorspronkelijke evangelieverhaal, niet meteen
begrepen:
De mensen zaten verbluft, ze verlieten in stilte de kerk - het teken werd
niet gegeven; er gebeurde die avond niets.
De Ingooigemnaren keken nog vreemder op toen ze op Paalzondag, na de
vespers, pastoor Verriest, in 't zicht van een ieder, bij de onderpastoor
zagen binnentrekken, zogezegd om er koffie te drinken, met
koekeboterhammen. (1330-1331)
Het laatste decennium van Verriests leven wordt in enkele zinnen samengebald. De
klemtoon ligt op de ultieme schets van zijn persoonlijkheid: ‘Hij was een schoon
figuur, een schoon mens; zijn leven lang heeft hij de schoonheid en de goedheid
beoefend als een eredienst.’ (1332) Uiteindelijk vindt dat zijn culminatie in Verriests
begrafenis, die - net zoals de huldestoet aan het begin -
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beschreven wordt als een ultieme manifestatie van solidariteit: parochianen en
schrijvers (de vrijzinnige voorman Teirlinck voert zelfs het woord), en zelfs de
natuurelementen laten hun besognes achterwege om Verriest te huldigen, zoals het
een held betaamt:
Op zijn uitvaart regende, sneeuwde en stormde het. Ik heb nooit zulk een
menigte volks zich stoïsch zien laten natregenen. Herman Teirlinck heeft
de lijkrede uitgesproken onder een paraplu. Vlaanderens Zonnekind werd
in regen en storm ten grave gebracht. (1332)
Na de initiële evocatie van de huldestoet is hiermee de cirkel gesloten.

Besluit
Streuvels' Ingooigem blijft ook vandaag in meer dan een opzicht een intrigerende
tekst. Literair valt vooral het hybride karakter ervan op. Sommige passages zijn
ongemeen lyrisch of dramatisch, maar ze worden afgewisseld met bijzonder droge
vaststellingen en telegramachtige notities. Die aarzeling tussen literatuur en document
is ook terug te vinden op het vlak van de opgeroepen realiteit. Streuvels (of liever:
de verteller waarachter hij schuilgaat) kiest voor een symptomatische selectie en
manipulatie van de autobiografische gegevens, waardoor de ‘schrijver’ eigenlijk
accurater wordt beschreven dan de ‘mens’. De schroom voor elke zelfanalyse
resulteert in feite in een uitwendige beschrijving. Ingooigem is dan ook vooral het
verhaal van een dorpsgemeenschap en zijn twee meest prominente inwoners.
Tegelijk is het boek, net door die halfslachtigheid, ongemeen interessant. Het laat
ons bij momenten een Streuvels zien die zichzelf voorbijpraat (of voorbijzwijgt) en
zo veel meer reveleert dan hij eigenlijk wil. Tegelijk biedt het een inkijk in de manier
waarop
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een schrijvende ik, via uiteenlopende strategieën, zichzelf wegschrijft in een soort
van algemene waarheid. Het lijkt wel een literair equivalent van het kinderlijke
‘Kiekeboe’: hier is Streuvels, en nu is hij weer weg.

Eindnoten:
1 De auteurs zijn werkzaam aan de KULeuven. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van
het GOA-project ‘MDRN’ met steun van de KULeuven en het FWO.
2 Het boek dat hier besproken wordt, verscheen oorspronkelijk in 1951 als Ingoyghem 1904-1914
(Kortrijk: 't Leieschip). Gemakshalve citeren wij in wat volgt de ‘definitieve’ editie in het vierde
deel van het verzameld werk (Stijn Streuvels, Volledig Werk IV. Brugge: Uitgeverij
Orion/Desclée De Brouwer, 1973).
3 Opvallend genoeg is daarvan in het eerste deel van Ingooigem weinig te merken. Nochtans
vinden in die periode verschillende buitenlandse reizen plaats maar die krijgen enkel een korte
vermelding. Zo is er de huwelijksreis, ‘de klassieke tocht door Holland’ (1298), gevolgd door
een reis door de Ardennen, nochtans met een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Luik. In
1909 reist Streuvels met Caesar Gezelle en Emile Lauwers door Frankrijk (1313), het jaar
daarop met Lauwers naar Londen (1314) en later nog met Modest Huys naar de Ardennen en
Luxemburg (1314). Die bijzonder povere aandacht voor de wereld staat in schril contrast met
Ingooigem II, waar reizen naar het Heilig Land en Duitsland bijzonder uitvoerig worden
beschreven. Die reisverslagen verdienen zeker aparte aandacht.
4 Die problematische communicatie duikt wel meer op in Streuvels' autobiografische geschriften
(om nog maar te zwijgen van de hoofdpersonages uit de meeste romans). Tegelijk gebeurt het
echter evenzeer dat vertrouwelingen elkaar zeer open bejegenen. Om maar een voorbeeld uit
Ingooigem te nemen: eenmaal ‘mijn kameraad de timmerman’ in vertrouwen is genomen over
het te bouwen huis, komt er geen einde aan de spraakwaterval: ‘onder ons twee werd het 't enige
onderwerp van de conversatie; we gerochten er nooit over uitgepraat.’ (1274) Het blijft echter
de vraag in hoeverre deze gesprekken ‘intiem’ genoemd kunnen worden.
5 Voor het overige blijven de literaire activiteiten van Verriest onvermeld (misschien omdat de
verteller ze als bekend veronderstelt, mogelijk ook omdat hij de artistieke waarde van Verriest
niet echt hoog inschat?). Wel was eerder in Ingooigem (1294) al gewezen op het feit dat
dorpsbewoners bij Streuvels aanklopten voor het schrijven van gelegenheidsverzen, maar dat
hij hen doorverwees naar de pastoor: ‘Ik heb mij daar kunnen van afmaken met aan die mensen
uiteen te doen dat ik enkel met volle reken werkte; dat zij voor gedichten met korte reken en
met rijmen aan het eind, bij pastoor Verriest moesten zijn.’ (1294) Hoe dan ook is het portret
van Verriest er een van de pastoor in zijn onmiddellijke omgeving.
6 Blijkbaar vindt Streuvels het essentieel om in zijn eigen verhaal een korte beoordeling in te
lassen van drie essays-in-boekvorm waarin werk en leven van Verriest al eerder werden
beschreven (van de hand van respectievelijk André de Ridder, Filip de Pillecyn en André
Demedts, 1326).
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Streuvels en het reisverhaal
Parallellen met Cees Nooteboom en Lieve Joris
Karel Platteau
Streuvels ging graag op reis en daarover schreef hij een paar keer een realistisch
reisverhaal met literaire waarde. Zijn eerste reisjes ondernam hij met een paar vrienden
naar Nederland, daarna nog twee keer naar Den Haag en Amsterdam, dan naar Londen
en in 1903 naar Parijs. Voor zijn huwelijksreis in 1905 koos hij opnieuw Nederland
en toonde zijn bruid ‘dingen en plaatsen mij van vroeger bekend, met 't genoegen
het te kunnen laten zien en bewonderen (...) als zovele verrassingen.’1 In 1909 trok
hij naar Lourdes, met zijn neef Caesar Gezelle en Emiel Lauwers, via Normandië en
Jersey. Het jaar daarop naar Londen en in 1911 met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, waagde Streuvels zich op weg naar het heetste
van de gevechten tegen de oprukkende Duitsers. In zijn oorlogsdagboek In Oorlogstijd
lezen we over deze avonturen, waarbij hij behalve vermoeide en terugkerende soldaten
niets gezien had van de losgebarsten waanzin.2 Door de herrie die ontstaan was rond
zijn oorlogsdagboek, had hij dat officieel stopgezet en was hij overgeschakeld op
Genoveva van Brabant. Voor de publicatie ervan in 1919 maakte hij nog een studiereis
naar Nederland en de streek van Genoveva in Duitsland en Oostenrijk. Later, in 1924,
reisde hij met Emiel Lauwers jr. naar Beieren, Nürenberg, Wenen, Praag en Budapest.
Maar hij beleefde ook een leuke boottocht op Vlaamse binnenwateren met zijn
vrienden Jozef de Coene, Arthur Deleu en Albert Saverys. In datzelfde jaar bolde
hij in de Minerva van zijn rijke vriend De Coene mee naar Parijs voor een
meubelbeurs. Over deze reisjes te water en te land schreef hij bespiegelend en literair.3
En zo volgden er nog reisjes in Frankrijk en Duitsland en een eendagsreis met de
Waterhoen op de Leie, in gezelschap van Vlaamse kunstenaars en
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koningin Elisabeth (1 juni 1931). In zijn meest typerende reisverhaal behandelt hij
echter zijn verre reis naar het Heilig Land in 1935.4 Daarom richten wij in dit artikel
de focus hierop. Streuvels nam dit reisverhaal op in zijn boek Ingoyghem II.

Het genre ‘reisverhaal’ en Streuvels
Het genre ‘reisverhaal’ was zeker niet nieuw in de negentiende en begin twintigste
eeuw, toen Streuvels een verwoede jonge boekenlezer was. Er bestond immers al
een lange traditie hierin sinds de oudheid, en in Vlaanderen hadden figuren als Willem
van Rubroeck (1210-1270) en Ogier van Busbeke (1522-1592) al vroeg bekendheid
verworven in dit genre. Het waarheidsgehalte van hun reisverhalen kwam later niet
in het geding doordat zij als schrijver ook waarnemer ter plaatse waren. Maar een
imaginair reisverhaal als Robinson Crusoë (1719) van Daniel Defoe was puur fictief
en sprak door de eeuwen heen de fantasie van vele lezers aan. Streuvels las het als
kind in een vereenvoudigde uitgave met beweegbare kleurplaten.5
In de beginjaren van het nieuwe België verschenen tal van boeken die zich afspeelden
in het buitenland, liefst in exotische oorden. De overheersende hang naar oriëntalistiek
en egyptomanie was hiervan de oorzaak. En de stap naar fictie was vlug gezet. Jules
Verne (1818-1905) was hiervan een exponent. Streuvels vertelde in het tweede boek
van zijn autobiografische trilogie hoe hij ‘bijzonderlijk’ Jules Verne ‘met spanning’
doormaakte.6 Verne publiceerde al van in 1855 reisverhalen die vooral aanleunden
bij de avonturenroman; zijn succesboek De reis om de wereld in tachtig dagen was
wel degelijk pure fictie, maar kende een enorm succes. Naast dergelijke vertalingen
verschenen er toen ook persoonlijke reisverhalen in het Nederlands. Het
onderzoeksinstituut ‘Egodocument en Geschiedenis’ ontsluit nu alle
Noord-Nederlandse reisverslagen en -verhalen en de resultaten van dit onderzoek
strekken zich uit van de late 18de eeuw tot na het midden van de 20ste eeuw.
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Tot 1814 zijn er al 497 dergelijke egodocumenten geregistreerd en de inventarisatie
van gedrukte reisverslagen van 1814 tot 1914 en dan tot 2000, is nog volop aan de
gang.
Een dergelijk project voor Zuid-Nederlandse reisverhalen sinds 1814 moet nog
starten. Toch schetsen we hier héél kort de verdere evolutie van het genre in
Vlaanderen aan de hand van één casus: Streuvels' lectuur van deze vorm van creatief
schrijven. Tegenover het succes van de fictieve reisverhalen in Vlaanderen stond de
populariteit van non-fictieve publicaties waarvoor vaak missionarissen instonden,
met name via het rapporteren van hun reis naar verre landen (in dat geval: reisverslag)
en hun verblijf aldaar. Kort na de uitgaven van de Annalen van de voortplanting van
het christelijke geloof door de jezuïeten, was er vooral Guido Gezelle die het genre
populariseerde. Tientallen brieven van missionarissen publiceerde hij in 't Jaer 30
(vanaf 1864) en in zijn populair gezinsblad Rond den Heerd (vanaf 1866). Naast die
brieven publiceerde Gezelle graag vertalingen van avontuurlijke reisverhalen uit
Engelse of Franse kranten en tijdschriften. Rond den Heerd was in het gezin waar
Streuvels opgroeide, een familiaal blad en hij getuigde hoe hij alle verhalen verslond.7
Gezelle bood die vertaalde reisverhalen (fictieve en non-fictieve) nadien aan in
afzonderlijke uitgaven, o.a. in De Doolaards in Egypte;8 met zijn vertaling in 1886
van The Song of Hiawatha van Longfellow demonstreerde hij expliciet zijn
etnografische kennis van de leefwereld van de indianen en in de ‘Aantekeningen’
van dat boek haalde hij acht bronnen aan over de indianen en hun leefwereld, en ook
veel over de reizen van talrijke missionarissen.9
Bovendien moest Streuvels onder druk van zijn moeder en haar broer Guido
meewerken aan Gezelles tijdschrift Biekorf om hem weg te halen van Van Nu en
Straks. Zo kon hij in de jaargangen van Biekorf (vanaf 1890) ook reisverhalen lezen
onder de rubrieken ‘In den vreemde’ en ‘Vreemde Landen’. De rubriek ‘Zendelingen’
bracht een vloed aan missionaire reisverhalen.
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In Streuvels' bibliotheek treft men heel veel non-fictieve reisboeken aan.10 Zoals die
van Conrad Busken Huet (1826-1886), met zijn boeken Het land van Rubens (1879)
en Het land van Rembrandt (1884). Beperken we ons tot een reis naar Palestina, dan
zijn er zeven publicaties te signaleren die puur informatief zijn.11 Een rijk boekenbezit
over een smal onderwerp dus, maar tijdens zijn reis zelf maakte hij quasi géén gebruik
van een reisgids! Hij reflecteerde liever op wat hij zag en hij spotte zelfs met een
medereiziger die voortdurend in zijn Guide bleu las: ‘Achiel Lobel studeert zijn
Guide Bleu. Ik zelf lig maar uit te kijken, rondom op 't geen gebeurt en geleidelijk
komen de reflecties.’12 Het valt op hoe Cees Nooteboom gelijkaardig reageert in tal
van reisverhalen. Hoewel hij bijvoorbeeld een reisgids hanteert bij een bezoek aan
München, verkiest hij zijn eigen reflecties en fantasie boven de dorre en vaak
onvolledige uitleg over toeristische bezienswaardigheden en beledigt hij een dergelijk
boek graag op een ironische manier ‘reisgids, een burger zo droog als papier (...).
Rechtvaardigheid, denkt de gids, maar dat bevalt de reiziger niets. (...) “Uit 1906”,
zegt de gids, maar dat maakt het alleen maar onzinniger.’13
Als Streuvels op dezelfde reis het museum van Caïro betreedt, vallen hem de twee
boekdelen te binnen waarin hij over de ontdekking van het graf van Toetanchamon
las: ‘Eindelijk komen we in het museum. Als ik, jaren geleden de twee boekdelen
van Howard Carter en A.C. Mace, met zoveel spanning gelezen had, was het ver van
mij aan de mogelijkheid te denken, die wondere schatten uit het graf van
Tut-anch-Amon eens van dichtbij te zullen mogen bewonderen.’14 Het boek dat
Streuvels hier aanhaalt, is het chronologische verhaal van de ontdekking van het
graf. Het is uit 1923, vol emotie, vol spanning en het leest dus totaal anders dan een
feitelijk verslag, het is veeleer een spannend avonturenverhaal (vandaag op internet
te lezen als een Google-boek). Streuvels bezat nog een boeiend reisverhaal Un pèlerin
lyonnais, en Egypte et en Palestine uitgegeven in Lyon (1892), een egodocument,
dat men op vandaag een ‘blog’, een ‘weblog’ of een soort logboek zou noemen.
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Besluit: Streuvels was goed belezen in de bestaande reisliteratuur over zijn reisdoel,
zowel fictieve als non-fictieve; hij las ook ‘tussenverschijnselen’ tussen beide
categorieën van het genre in. Als hij in 1935 zelf een reisverhaal schrijft, bevindt hij
zich dus niet in een vacuüm. Streuvels zal dan zelf iets toevoegen aan al zijn specifieke
reisliteratuur; blijkbaar ging hij ervan uit dat wie wil schrijven over een reis naar en
in een onbekend land, er eerst veel over moet lezen. Lieve Joris verwoordde letterlijk
dezelfde mening in een radio-interview met Jan Hautekiet, in Touché, Radio1, 15
juli 2011. Hautekiet gaf als voorbeeld de groene politicus Alex De Boeck, die een
reisverhaal wou schrijven over Senegal maar het gelukte hem niet, hij las nochtans
heel wat boeken over Senegal, maar kwam er niet toe zelf een te schrijven. De
interviewer Hautekiet vroeg Lieve Joris om raad. In haar antwoord gaf zij aan dat
het precies een goed idee is dat die man gelezen had, want ‘dan kun je zien of je er
iets aan toevoegen kunt. Wie wil schrijven, moet veel lezen.’15

Het genre ‘reisverhaal’ vandaag: parallel met Streuvels
Toch willen we erop wijzen dat het genre ‘reisverhaal’ lang miskend werd in de
literaire wereld. Om als literatuur erkend te worden, golden altijd de criteria
fictionaliteit en taalbewustzijn. En reisverhalen beantwoordden hier niet aan. Deze
onderwaardering bleef tot in de jaren tachtig-negentig van de twintigste eeuw. Hugo
Brems toonde dit duidelijk aan met de lotgevallen van de literaire carrière van Cees
Nooteboom, wiens reisverhalen werden gezien ‘als een ontsporing’.16
Toen de Boekenweek in 1991 als thema ‘Reizen en literatuur’ koos en Rudi Wester
het jaar daarop een beschouwing hieraan wijdde in het literaire jaarboek Mekka, pas
toen keerde het tij volledig. Zij sprak haar verbazing uit over de plotselinge
heropleving van dit ‘stiefkind van de literatuur’17 en ze typeerde meteen tien
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hedendaagse Nederlandstalige auteurs die het genre beoefenden. Cees Nooteboom
kreeg het epitheton ‘de Bespiegelende’ mee. En precies deze typering is ook op
Streuvels zeer toepasbaar in het reisverhaal dat we hier behandelen. Lieve Joris kreeg
dan weer ‘de Journalist met Hart voor de Zaak’ als kenmerk mee en ook dit aspect
is Streuvels niet vreemd. We komen hierop terug verder in dit artikel en trekken
parallellen.
Het genre ‘reisverhaal’ kent sinds 1991 een hausse en die is er anno 2013 nog altijd.
De reisliteratuur van wereldauteurs zoals Paul Theroux en V.S. Naipaul zijn daar
zeker niet vreemd aan. Lieve Joris propageerde trouwens beide auteurs in tal van
radio- en tv-interviews, ze schreef zelf over een ontmoeting met Naipaul (Met V.S.
Naipaul op Trinidad). Hugo Brems wees er bovendien nog op hoe een ‘groeiende
afkeer van een deel van het lezende publiek van een al te literaire literatuur’18 de
vraag naar dergelijke boeken in het Nederlands heeft aangewakkerd. Ongeveer
hetzelfde fenomeen deed zich voor in de Franstalige literatuur, waardoor men
bijvoorbeeld in 1991 snel Le Tour de la prison van Marguerite Yourcenar uitbracht,
187 pagina's met haar reisverslagen. Hoewel zij dit werk niet afgemaakt had tijdens
haar leven: ‘Recueil des voyages commencé en 1983 et inachevé’ werd de ondertitel.
Maar er was vraag naar dergelijke boeken! Bovendien bestrijkt het genre ‘reisverhaal’
een breed gamma en bestaan er vele varianten. Streuvels demonstreerde daar al enkele
van die vandaag weer aan bod komen: vergelijk het verslag van zijn eerste reisje
naar Parijs19 met als ingrediënten: culturele evenementen en bezoeken allerlei, met
dezelfde thematiek in het boek van Eric de Kuyper Een tafel voor één. Reisberichten
(1990). Ook Bellevue/Schoonzicht of de nieuwe kunst van het wandelen (1997) van
Koen Peeters en Kamiel Vanhole mag men rustig naast Streuvels' boottocht op de
Vlaamse binnenwateren leggen: bespiegelingen, kritiek, humor...
Hugo Brems schreef heel terecht: ‘Avontuur en informatie, verwondering, inleving
en observatie, distantie en engagement, zelf-
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bespiegeling, aandacht voor de mens, cultuur en natuur komen in alle mogelijke
verhoudingen voor en gaan een verbinding aan met de avonturenroman, de
journalistiek, de column, de autobiografie en het literaire essay.’20 Vele begrippen
die Brems aanhaalt, zijn voor dit artikel van toepassing. Maar bij Streuvels géén
engagement, géén avontuur. Zijn reisverhaal naar Palestina vertoont daardoor géén
verbinding met de avonturenroman maar ook niet met het pure literaire essay.
Autobiografisch is het wel, en het had een verbinding kunnen aangaan met
journalistiek of column, maar dat was bij hem niet van toepassing. Terwijl dit bij
Cees Nooteboom uitdrukkelijk wél het geval is; hij treedt in zijn reisverhalen immers
zeer vaak op als ‘kroniekschrijver’ of ‘columnist’ maar op een ironische manier.21
Bij Lieve Joris is de hang naar journalistiek wel ‘aanwezig’, hoewel zij tegelijk
‘afwezig’ blijft. Zij cijfert zich weg in de maatschappij waarin zij terechtkomt, maar
ironisch en literair onthult zij toch. Bovendien is zij van mening dat zij ‘boeken met
een thema’ schrijft, wat een reisverhaal ook per definitie is. Doordat zij maandenen soms jarenlang in een bepaald land of continent verblijft, zijn haar boeken dus
een heel eigen vorm van reisverhalen.22 Deze schrijvers, mét Streuvels in dit ene
verhaal, geven informatie in hun boeken en typeren via een gedetailleerde onthullende
observatie die niet vrijblijvend is. Zij brengen die vanuit hun subjectieve waarneming
en werken met uiterst literaire middelen. In dit artikel zoemen we in op dergelijke
middelen: op het reflecterende karakter van het wisselende vertelperspectief, op de
voorgestelde personages en op de epische tijdsrelatie en ruimte.

Vertelperspectief en typering van de personages
Nemen we eerst de ‘reflectie’ als een opvallend aspect van het vertelperspectief bij
Streuvels en Nooteboom. De indruk die het interieur van de moskeeën op Streuvels
nalaat, in vergelijking met zijn visie op de inrichting van de kerken in het Heilig
land, loopt
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immers parallel met die van Cees Nooteboom op vele kerkelijke interieurs. Streuvels
schrijft tijdens zijn reis: ‘Aan de moskeeën (...) zullen wij de beste herinnering
meedragen’23 en als de reis ten einde loopt, en hij zich op de trein naar Brussel bevindt,
reflecteert hij: ‘Nu komen de nabeschouwingen. (...) Hetgeen die brave paters
Franciscanen in de kerken gedaan hebben (...) is miserabel en aartslelijk (...). Ze
hebben zich in genen dele laten beïnvloeden door het mohammedaanse, dat stijl heeft
en schoon mag heten. In de oude kerken en vermaarde bidplaatsen is het de barbaarse
luxe, de slodderige opstapeling van versiering die bestaat in zilveren lampen,
kroonluchters, iconen, lappen en doeken die vaandels moeten heten en voorzeker in
eeuwen geen stofbeurt hebben gekregen.’24 Hier merkt men duidelijk een reflecterende
reiziger die zich geenszins vastbijt in een vooringenomen superioriteit van één religie,
qua smaakvolle of ontroerende inrichting van haar gebedshuizen.
Bij Cees Nooteboom roepen kerken in León en Santiago, of de ‘basiliek der
gevallenen’ in de buurt van Madrid, Saint-Hubert in België of in Londen (Westminster
Abbey) allerlei stemmingen op, die op verre na niet kloppen met de lovende
beschrijvingen in reisgidsen of met de opvattingen van de devotionele en braaf
volgzame gelovigen. Hij beschrijft telkens nauwgezet vanuit al zijn zintuigen wat
hij ervaart en koppelt er direct een beschouwing aan, bijvoorbeeld: ‘Als ik binnenkom,
voel ik een door machines gemaakte koelte. Koud is het, dat is het enige, terwijl
buiten de zon verder brandt. Mijn eerste gedachte: de stationshal van de dood. De
hal is van graniet. Ongeïnspireerde ornamenten tegen de muren. Kunst zonder enige
naam, zonder gezicht, uit de fabriek.’25
Bij beide auteurs is er trouwens een ironisch fragment van kerkobservatie, dat
weergeeft hoe zij afstandelijk observeren en rapporteren, haast journalistiek. In hun
beeldenreeks manifesteert zich ‘de mens’ in al zijn diverse uitingen van devotie,
eenzaamheid, hebzucht en zelfs vijandigheid! Streuvels beschrijft de herrie, het
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gebabbel en de extatische vervoering in de H.-Grafkerk en waarschuwt voor de
agressieve kopten die wild een wierookvat bijna ‘tegen mijn kop geslingerd hebben.’26
Nooteboom bezoekt de kathedraal in Santiago en beklimt net als andere pelgrims de
trap achter het hoofdaltaar (‘een gouden schatgraverskamer’), hij kust de rug van het
beeld van de ‘gouden’Sint-Jacob niet en fluistert hem ook niets toe zoals de vrouw
voor hem, achter het beeld staat immers een ‘volautomatische priester’ die een gift
afdwingt, het orgel jaagt ‘waanzinnige geluiden’ op het kerkvolk, twee vrouwen
moeten afremmen voor een plots knielende priester, her en der is er een mis aan een
zijaltaar of wordt er gebiecht en tot slot kijkt hij in de ogen van een oude priester:
‘Een paar altaren verder draagt een oude man de mis op. Hij is geheel alleen, zelfs
zonder misdienaar. (...) Hij draait zich om en spreidt zijn armen uit naar het volk,
maar ik alleen ben het hele volk, wij kijken elkaar aan terwijl hij mij zijn Latijnse
zin toewerpt, er is iets heel treurigs aan zijn eenzaamheid.’27
Vanuit dit aspect ‘bespiegelingen’ keren we nu terug naar de types van het wisselende
vertelperspectief. Het is echt opvallend hoe beide auteurs handig het algemene en
het particuliere verenigen, waarbij ze een vertelperspectief hanteren dat varieert.
Alleswetend/auctorieel schetsen ze voor de lezer eerst een algemeen objectief beeld,
maar dat algemene larderen ze dan voortdurend met kenmerkende details zodat je
je uiteindelijk gaat identificeren met een ironische ik-verteller. Of ze werken net
omgekeerd, eerst een ik-perspectief en dan een alleswetende verteller. Bij Lieve Joris
kijk je daarbij ook nog dikwijls door een camera vanuit het personale perspectief en
je gaat ‘meebeleven’ bijvoorbeeld aan boord van een schip, waarbij directe en
indirecte rede en ‘erlebte Rede’ (vanuit een perronaal standpunt) elkaar aflossen. Bij
Streuvels is dit ook expliciet het geval in de scène met de roddelende juffrouwen aan
boord (zie verder). De draad van het verhaal loopt echter altijd verder bij de drie
auteurs, maar soms infiltreert de lezer als het ware en integreert hij/zij zich in het
bonte reisgezelschap of de lokale gemeenschap, door de ogen van een van de
personages.
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Deze non-fictieve maar wel literaire reisverhalen brengen vaak een portret van
reizigers en van bewoners van een land of streek. Een gedetailleerde observatie
onthult immers de diepere psyche. Dit stellen we vast bij de beschrijving van de
passagiers op de boot Fabiolaville waarbij Lieve Joris pittige details van haar
personages schetst en hen vele keren letterlijk citeert. Zij reisde in 1985 met dit schip
naar het Kongo van haar heeroom, dat toen Zaïre heette en vandaag DR Congo, en
stuurde stukken van haar reisverhaal in voor Haagse Post, Nieuw Wereldtijdschrift
en andere bladen; ze bracht die samen in het boek Terug naar Kongo (1987).
Streuvels reisde ruim vijftig jaar daarvoor op het passagiersschip Patria. Al ligt er
een halve eeuw tussen hun teksten, hun observaties lopen parallel en geven op een
humoristische manier inzicht in de psychologie van de medereizigers. Wat op hun
netvlies komt, rapporteren zij: de fysieke verschijning, het gezicht, de kledij, de
accessoires, de manier van gaan. Bij Streuvels is er zelfs een volle pagina op ‘Maandag
26 augustus’ (p. 1395) waar hij de kledij van de ‘vrouwelijke kunne’ beschrijft en
hij vergelijkt de toiletten van de ‘damen en juffrouwen van de Franse groep’ met die
van de twee Belgische groepen en tot slot met die van de ‘vreemde passagiers’, die
het niet zo nauw nemen en ‘er op uit (zijn) hun blote body door de zon te laten
boenen.’ Tien bladzijden daarvoor had hij al twee Vlaamse ‘freulen’ en hun outfit
beschreven: ‘ze zien er eerder braaf en schuchter uit, en geenszins behaagziek of
provocant’. Twee ‘oude juffrouwen’ ‘zijn gelijkig gekleed (...), katoenen gewaad,
te grote schoenen, grijze stekelharen en de verzuurde uitdrukking op het gelaat van
gedesillusioneerde jeugd, die zich opgelost heeft in godsvrucht’.28 Bij Lieve Joris
over pater Bronek uit Polen: een knappe, gladgeschoren man van een jaar of
vijfendertig met blonde krullen en een melancholische Slavische blik. Hij draagt
jeans en op zijn wintercolbert heeft hij een kruisje gespeld.’29 Zo gaan we van start
bij de personages en komen zij stapsgewijze beter uit de verf. Het is vooral de manier
waarop beide auteurs in hun ironische schrijfstijl de personages markeren die opvalt
en ef-
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fect nastreeft. Beiden sparen trouwens hun personages niet. Streuvels is ongenadig
voor het gebrek aan vrouwelijkheid bij de twee ‘oude juffrouwen’: ‘van het type
prefecten uit de congregatie’, ‘even mager en plat (als Sint-Pieters voorbroek, heet
het spreekwoord!) Geen greintje koketterie’.30
Lieve Joris typeert ‘de kolonialen’ in haar gezelschap: ‘mijn buurman, die Raskin
blijkt te heten en eruitziet zoals ik me een koloniaal altijd heb voorgesteld: klein en
daadkrachtig, een gouden ketting om de hals en een ring met zijn sterrenbeeld tweeling
aan de vinger’ en ene mevrouw Dewaele die gehecht is aan haar boys in Zaïre, en
wil opvallen aan dek door liedjes van Edith Piaf te zingen. Op het einde van die
beschrijving komt de auteur hier tot het besluit: ‘Die middag dringt ineens tot me
door waarom deze mensen liever met de boot dan met het vliegtuig naar Afrika
reizen. Ze voelen zich na al die jaren ontheemd in België, maar ook Zaïre is niet
meer wat het eens geweest is. Op de boot tussen die twee werelden leeft het glorieuze
verleden voort.’31 Zo illustreert Joris meteen haar empathie voor deze personages.
Toch speelt de context daarin ook een rol, zoals het tijdverdrijf aan boord, de deelname
aan copieuze maaltijden, het voortdurend opzoeken van de bar en de ledige
conversaties, dat alles schept snel een beeld van de heersende en zeer typerende
mentaliteit. Bij Streuvels: ‘Op een zeereis wordt er zoveel tijd mogelijk [sic] versleten
aan tafel, en lekker gegeten (...). Verder is er de versnapering te tien uur, de thee te
vijf uur en nog eens alle soorten thee in de late avond, - en daarbij de bar ten gerieve
van de liefhebbers’.32 Joris spreekt over ‘de Bourgondische tafelsessies’ en beschrijft
hoe pater Bronek vaak na het tweede gerecht al opstapt en op het bovendek ‘in zijn
beste Frans’ verzucht: ‘Qu'est-ce que l'homme?’ Laconiek meldt de auteur dat zijn
weglopen in de brandende zon hem als eerste uit het gezelschap ‘een roodverbrand
hoofd’ bezorgt.33 Streuvels schetst een halve bladzijde het standpunt van de ‘oude
juffrouwen’ over de andere passagiers (de architect ‘met ooms nichtje in doening’,
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de jonge abbé die ‘met het meisje uit Antwerpen over de reling ligt te kijken in het
zeediep, maar ondertussen gefluisterde conversatie voert’, enz.) en hij vat dat mooi
samen: ‘De psychologie der aan de hand zijnde gevallen is uiterst elementair, zonder
vermoedelijke complicaties - voorlopig geen onderwerp voor een roman; doch het
kan nog komen en de twee oude juffrouwen zullen er wel voor zorgen dat wij op de
hoogte gebracht worden der gebeurtenissen.’ Al net zo laconiek als Lieve Joris voegt
hij hieraan toe: ‘Aan de vreemde passagiers valt er meer op te merken, maar die
generen zich niet en flirten er maar op los in 't aanschijn van elk end een.’34 Op de
volgende bladzijde (p. 1386) schetst hij opnieuw in hun tragikomische spreekstijl
een heleboel roddels, in erlebte Rede (bijvoorbeeld ‘Ze wisten dat ik boeken schreef...
Ze kenden mij van portretten in de bladen. Ik moest hen inlichten over Coolen - ook
een die boeken schreef - een Hollander.’); de klok redt hem voor de namiddagkoffie
en hij schrijft: ‘ik mocht rechtspringen’! Door hun woordkeuze en spreekstijl te
reproduceren speelt de auteur met ‘tekstinterferentie’: hij vermengt inhoudelijke
elementen van de personagetekst met zijn vertellerstekst. Een ander mooi voorbeeld
hiervan is de weergave van de haastige consumptiedrang van de vrouw van ‘onze
rentenier uit Tielt’ die massa's cadeautjes koopt: ‘Ze stopte heel de vracht in haar
cabaas. Het was voor haar nichtjes, een welkom, zegde zij.’ (p. 1402) ‘Cabaas’ en
‘een welkom’ (= een geschenk om te geven bij de thuiskomst van een reis) zijn
typische woorden van deze dame zelf, maar de auteur stopt ze in zijn vertellerstekst.
Het verhaal van de personages is bij Streuvels praktisch overal geïncorporeerd in
zijn vertellerstekst, slechts tweemaal haalt hij directe rede aan en dat telkens met een
heel komisch effect: de aalmoezenier met zijn leitmotiv ‘Gij zijt vrij!’ (p. 1430) en
de zwarte kajuitoppasser die merkt dat Streuvels één nacht niet doorbracht in zijn
kajuit: ‘No bon, sir, - pont mauvais!’ (p. 1444) Lieve Joris citeert daarentegen zéér
vaak letterlijk, hele bladzijden zijn directe rede (p. 47, 49, ...), en zij is een meester
in de ‘erlebte Rede’ (p. 73, 138), net daardoor typeert zij haar personages ten voeten
uit en oordeelt zij niet. Zij leeft zich in en onthult toch verregaand.
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De tijd-ruimtestructuur
Net zoals ons bestaan zich afspeelt in tijd en ruimte, voltrekt zich ook in een literair
boek of een verhaal een bestaan in beide categorieën. In de literatuurwetenschap (cfr.
Maatje, Zeeman...) stelt men dat ‘het genre’ kan worden beschreven als: de specifieke
wijze van realisatie van de tijd-ruimtestructuur in het literaire werk, en dat voor een
groep van literaire werken. Als casus voor het ‘genre’ reisverhaal, zowel bij Streuvels
als Joris, onderzoeken we eerst de epische tijd. Streuvels schrijft in het vaste stramien
van de dagboekvorm, met titels die dag en datum aangeven, zoals: ‘Dinsdag 27
augustus’, en zijn reisverhaal loopt van 16 augustus tot 15 september. Bovendien
krijgen we nog andere tijdsaanduidingen die naast een kalendarische ook nog een
chronometrisch-nauwkeurige aanduiding bevatten van de tijd-binnen-het-werk of de
vertelde tijd: ‘de dag breekt aan’ (p. 1375), ‘het duurt heel de avond’ (p. 1387), ‘In
de namiddag’ (p. 1393), enz. In theorie zou er aan die dertig dagen een aantal
bladzijden gewijd kunnen worden dat gelijk is aan dertig of een veelvoud daarvan.
Niets is minder waar. Streuvels past de technieken van versnelling en vertraging
maar al te graag toe in zijn episch tijdsverloop, hij zorgt voor een variabele verhouding
tussen verteltijd (tijd-van-realisatie bijvoorbeeld aantal bladzijden) en de vertelde
tijd of tijd-binnen-het -werk.
Nemen we als voorbeeld de hierboven aangehaalde datum, 27 augustus (p.
1396-1398). Streuvels behoort tot een reisgezelschap met een uitgestippelde reisroute,
en moet op die dinsdag de havenstad Rhodos meebezoeken met als gids ‘een jonge,
slanke Italiaanse pater’ die hen boulevards, kathedraal, oude stad en heel veel
bouwwerken van johannieters en anderen via veel steile trappen en gangen toont.
Streuvels heeft onderweg ook nog oog voor vijf soorten ‘tropicale’ planten en bomen
en voor de ‘wonderschone kinders aan 't spel’; hij beschrijft zijn indrukken over de
mensen ter plekke en hun kledij en hoofdtooi en tot slot typeert hij weer zijn kleine
kring van bootpassagiers. Toch vat hij heel die drukke
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dag met zoveel bezienswaardigheden samen op amper anderhalve bladzijde. Want
al dat toeristisch spurten vermoeit hem en vindt hij als schrijver niet zo belangrijk
voor zijn reisverhaal. Hij berust: ‘We laten het maar aan onze verbeelding voorbijgaan
(...). Op zo'n reis volgen de impressies te vlug elkander op, - het een verdringt het
ander.’35 De dag daarvoor was een rustige dag op zee waarop heel weinig gebeurde,
en daaraan wijdde hij dan twee volle bladzijden, o.a. met de aangehaalde beschrijving
van de damesoutfits! Zo neemt ook de avontuurlijke beklimming van de Taborberg
een volle bladzijde in, hoewel die tocht helemaal niet lang duurt, maar Streuvels
beschrijft zeer goed de adembenemende spanning die er hangt: vallen ze met hun
taxi in ‘de dieperik’ ja of neen? En die beklimming naar een climax toe krijgt dan
ook veel ruimte in het verslag van zondag 1 september. Hij reserveert die dag nog
een volle bladzijde voor de Tabor zelf, één voor de aankomst in Jeruzalem, en dan
een halve pagina van de vijf in totaal voor die dag, voor de ridicule ruzie tussen
Vlamingen en Franstaligen bij het zingen van een godsdienstig lied; de vijfde en
laatste pagina is voor de beschrijving van het lelijke interieur van de Grafkerk, hun
bezoek aan de soeks en het slechte eten.36 Streuvels beslist dus autonoom, los van
programma of druk rond zijn chronologische werkstructuur, hoe hij met verteltijd
en vertelde tijd in zijn reisverhaal omgaat. Bepaalde thema's komen bovendien
meerdere keren voor: vrouwelijk schoon (p. 1388, 1391, 1399, 1408), vergelijkingen
met Vlaanderen (p. 1409, 1410,1416), de beschrijving van de Grafkerk en zijn walging
voor de warboel daarbinnen, in contrast met de moskeeën (p. 1412, 1413, 1417,
1453). Door deze herhaling van bepaalde elementen, mét nadruk, ontwikkelt hij
a.h.w. ‘motieven’ in de geheugenfunctie van de lezer. Tot een ‘leitmotiv’ komt hij
evenwel niet. Streuvels laat zich niet opjutten, hij onthaast en zet de tijd naar zijn
(schrijvers-)hand.
Ook Lieve Joris is de haast die het leven van journalisten kenmerkt, totaal vreemd:
‘Mijn sleutel is traagheid. Loslaten. In het ritme van het reizen komen.’37 En dat
bewijst ze door zich men-
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taal in te leven in een collectief bewustzijn. Dat kan bij oude Vlaamse paters in
Matadi, maar ze wil toch naar ‘de wereld aan de andere kant’ van het hek rond de
missie en er overvalt haar een ‘lichte paniek’: ‘Hoe moet ik er ooit in doordringen?’
maar als ze de gammele camion neemt, komt ze voor het eerst alleen onder Zaïrezen
en leeft ze zich in via gesprekken over verleden, heden én toekomst in een open
houding.38 Door middel van citaten uit de brieven van haar heeroom (p. 52, 53 brief
aan bomma in 1969, p. 55-56) of uit zijn stukken in de parochiale missiekroniek uit
1925 en 1930 (p. 38, 45, 71, 82: ‘in de Gerardusbode schreef hij (...)’) duiken we
geregeld terug in de tijd. Deze flashbacks of regressies buigen meteen de tijd om,
om een ‘ouder stuk’ (vertelde) tijd mee te delen, dat echter sterk functioneert in de
verhaallijn in het heden. Omgekeerd werkt Lieve Joris ook met anticipatie-elementen
(flashforwards). Zij loopt dan in het verhaal vooruit op wat later in de
tijd-binnen-het-werk een rol zal spelen (bijvoorbeeld p. 99: ‘Gaandeweg zal ik ook
begrijpen waarom (...)’; p. 108: ‘(...) zoals een dokter me later zal vertellen’). Hier
en daar vermeldt zij wel een concrete tijdsaanduiding zodat de lezer in grote lijnen
weet hoe de tijdsverhoudingen zijn, maar het tijdsverloop in haar reisverhaal blijft
diffuus.
Zij haalt ook bepaalde thema's aan, door het volledige reisverhaal heen. Bijvoorbeeld
de koloniale trots van de blanke tegenover het geklungel van de Afrikanen: aan boord
van de Fabiolaville. Ze hoorde vaak dat thema in gesprekken, ze moet later hetzelfde
horen van een handelaar bij de paters: ‘Ik ken dit soort discussies al van de
Fabiolaville. Eenmaal begonnen, razen ze voort als een onweer en ze eindigen altijd
op dezelfde manier.’ De grootste vijand van de zwarten zijn de zwarten zelf. ‘Ze
willen niet werken’, ‘In de keuken is een boy aan het afwassen, beneden staat er een
te strijken en in de garage repareren twee Zaïrezen een auto.’39 Zo ontwikkelt Joris,
net als Streuvels, ‘motieven’ in haar reisverhaal.
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Onderzoeken we nu tot slot de epische ruimte in het reisverhaal bij Streuvels en
Nooteboom. Hierboven schetsten we de tegen-stelling in het tijdsverloop van diffuus
tot kalendarisch, zelfs chronometrisch-nauwkeurig. Een dergelijke analogie opstellen
bij beide auteurs helemaal voor de ruimte-binnen-het-werk kan niet. Want bij beiden
is die altijd geografisch nauwkeurig (hetzelfde geldt voor Lieve Joris: een precieze
ruimtebehandeling).
Daardoor ontmoeten we plaatsnamen en letterlijke citaten van opschriften en
borden of een typische klederdracht, die allemaal couleur locale suggereren. Door
die oriënteringspunten ontstaan thematische accenten die de lezer in zijn verbeelding
helpen bij de lectuur van het reisverhaal. Hoe Jeruzalem, Bethlehem, Beiroet eruitzien,
vernemen we van Streuvels, die zich ruimtelijk in deze steden bevindt. En zo belanden
we weer bij het perspectief van waaruit het verhaal verteld wordt. Nooteboom speelt
hiermee. Hij bevindt zich ook wel eens op een andere plek dan die waarover hij op
dat moment schrijft. Zo schrijft hij in München op 14 maart 1967 het korte stuk
‘Afscheid’. Daarin haalt hij aan: ‘Vrienden verbazen er zich wel eens over dat ik nog
uitstedige stukken laat verschijnen als mijn sterfelijk lichaam zich allang weer ergens
anders bevindt, maar ik kan niet anders. Het leven gaat snel en het schrijven langzaam.
Zo ben ik nu in München, en heb nog steeds niet met Londen afgerekend.’40
Doodgemoedereerd haalt hij zijn zes Londense notities aan, die hij nog niet
uitgeschreven heeft, en hij start er zijn column mee. München als
ruimte-binnen-het-werk kan wachten! Gelijkaardige capriolen trefje als lezer aan in
‘Vlucht’ over zijn reis naar en verblijf in Monte Carlo. Daarin sakkert hij dat hij het
vliegtuig nam en op die manier de Provence miste, ‘en de Rhône, en sommige
bruggen, en het vallen van de nacht’ en nog drie typerende zaken voor Frankrijk.
Zijn vliegtuig betekende trouwens helemaal niets ‘voor de man op het terras in
Montelimar met zijn pastis’ of de kok in Dijon met zijn sissende braadpan, eigenlijk
voor ‘de grootste keuken van Europa’ was dat gewoon een toevallig vliegtuig in de
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lucht; de auteur voegt hier ironisch aan toe dat hij dan precies dronk in dat vliegend,
angstaanjagend tuig (‘de meest krankzinnige leeuwerik’) uit een bekertje ‘vruchtennat’
vervaardigd uit ‘sufracarbonidehetyl’. Ironie over ruimte-in-het-werk, vliegtuig én
Zuid-Frankrijk, via geografie en gastronomie! Dit spel met de ruimte komt expliciet
aan bod als hij meldt dat hij De Gaulle één keer gezien heeft. Onmiddellijk voegt hij
daaraan toe dat dat niet waar is, want hij heeft hem duizenden keren gezien op film,
foto's, televisie. ‘Vreemd dat dat nog steeds niet telt als zien. Om iemand echt te zien
moet hij (...) met jou in een gegeven ruimte lijfelijk aanwezig zijn.’41 Een specifieke,
echte plaats kan hij echter vermenigvuldigen. Een oud fotoboek uit Wenen gevonden
in een Weense boekenwinkel? Dus: twee Wenens. Of met de auto wegrijden uit
Parijs en Diderot, Proust en nog veel van dat achter u laten: ‘ik verdwijn met mijn
auto uit een duizendtal Parijzen:’42 Streuvels verpersoonlijkt soms een ruimte,
bijvoorbeeld Griekenland. Hij voelt zich rijker geworden en deemoediger ‘sedert ik
Griekenland van aangezicht tot aangezicht heb aanschouwd.’43
Dat brengt hem in euforie en zo kan hij de reële situatie van de concrete, bekrompen
ruimte op zijn passagiersschip overstijgen: ‘Wat neukt het mij (= kan het mij schelen)
dat de architect flirt met nonkels nichtje, dat de abbé het Antwerps meisje achternazit,
dat de twee oude kwezels, met hun gierogen en kleinzielige drift, en de wellust van
de godsvrucht, naar schandalen spieden - we hebben de propyleeën gezien te Athene.’44

Streuvelsland - universum
Als Maarten Asscher boven zijn artikel schreef: ‘Het dorp van Lieve Joris’, schreef
hij eigenlijk over een tiental boeken van haar en over haar queeste over deze
wereldbol.45 Daarbij haalde hij de lievelingsauteur van Streuvels aan, nl. Leo Tolstoj,
die gezegd heeft: ‘Als je het over universele thema's wilt hebben, schrijf dan over je
eigen dorp.’ Ogenschijnlijk is zij na al haar boeken nog altijd niet
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ingegaan op dit schrijversadvies, of toch? Asscher besluit dat Lieve Joris zich al die
jaren wel degelijk ‘feilloos aan dat advies heeft gehouden en dat daarin juist de
universele en de persoonlijke kracht van haar boeken schuilt. Het enige is dat je moet
inzien dat Lieve Joris de halve wereld tot haar dorp rekent.’
Nooteboom ziet dit van zichzelf ook zo, hij wil bovendien blijvend onderweg zijn,
omdat onze planeet ook voortdurend op weg is en hij ons filosofisch zijn atlas
voorhoudt, of hij laat ons logeren in een van zijn hotels, of hij stelt ons de wereld
voor als een echte reiziger in het heelal. Meteen worden hier drie titels van zijn
werken opgeroepen.46
De meeste werken van Streuvels spelen zich af in de regionale driehoek
Heule-Avelgem-Ingooigem. Waar is dan die reizende wereldburger hier? Dat had
zijn vriend Emmanuel de Bom heel vroeg gezien, hij schreef hem in een brief.. ‘Uw
schriften hebben met die van Tolstoï gemeens dat, hoe compleet als kunst ook, ze
toch voor den eenvoudigsten begrijpelijk zijn, ten minste uw werk pakt hen vast
omdat de door u verhaalde dingen UNIVERSEELE beteekenis hebben.’ (19 februari
1899)47
En ook de Nederlandse uitgever Querido vond dat in De Amsterdammer ‘Met zijn
“ingeboren universalisme” schept de Vlaming Streuvels hier “figuren die ver boven
het nationaal-eigene uitreiken”’.48 De landelijke driehoek in Vlaanderen was veeleer
zijn mythisch landschap mét universele thema's. Géén heimatromans dus die niet
boven hun geografie uitstegen. Maar literaire monumenten met thema's die eigen
zijn aan de mensheid over de hele wereld. Inclusief een reisverhaal buiten het
‘Streuvelsland’, dat nog niets aan literaire actualiteit heeft ingeboet.
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Persoonsnamen in Streuvels' Ingooigem I, Ingooigem II en In
oorlogstijd
Omer Vandeputte
In Ingooigem I overheersen familiale, amicale en lokale thema's; Ingooigem II omvat
overwegend het begin van de Eerste Wereldoorlog, en werd in 1979 aangevuld met
de publicatie van In Oorlogstijd, een dagboek met veel hiaten. In die aanvulling
besteedt Streuvels ook een uitgebreide tekst aan zijn fietstocht met vrienden door
geteisterde Vlaamse steden. De lange reis naar Palestina (Ingooigem II) dikt zijn
tekst met oosterse namen aan. Tijdens het PEN-congres van Praag in 1938 ontmoet
hij selecte Europese schrijvers.
Streuvels schrijft een zakelijk relaas waarin bekende, minder bekende en anonieme
personages (zie noot p. 187) optreden, afgewisseld met grappige of tragische
anekdotes. (Oorlog 242, 391, 407-408, 413-414, 421,526, 536, 537, 547) Heimwee
inspireert de schrijver tot zeldzame poëtische opwellingen (1291) en familiaal
sentiment. (Oorlog 221, 251-252) Zijn observaties verglijden geregeld in mijmering
en ontboezeming. (Oorlog 377) Met kritische aandacht observeert hij ook de
schoonheid zoals die zich in eigen streek en in den vreemde aan zijn begerige blikken
aanbiedt, niet het minst de schoonheid van de vrouw. (1361, 1474, 1478-1480, 1481,
1495; Oorlog 522) Om de haverklap onderstreept Streuvels ook de lichtgelovigheid
van de mensen en vraagt hij naar de zin en oorzaak van vijandigheid, vaderlandsliefde
en geweld. (Oorlog) 279-281, 390-391, 397-398, 477)
Tussen de feiten en gebeurtenissen van Ingooigem II herkennen we her en der
uitdrukkingen die ons vertrouwd zijn uit zijn fictionele werk, onder meer uit Het
leven en de dood in den ast; maar minder dan in Avelgem. Enkele voorbeelden zijn:
‘Deus ex ma-
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china’ (1343); ‘uitgemuisd’ (1297); ‘kringloop’ (1305); ‘de lijn voorgetrokken’
(1279); ‘van uit de hoogte’ (1291); ‘'t geen zou kunnen gebeuren’ (1360); ‘om een
flikker te slaan’ (Oorlog 296); ‘gevaarten en tegenkomsten’ (Oorlog 299); ‘een
vermaan dat me van daarboven gegeven werd’ (Oorlog 385). Triviaal en mijns inziens
uitzonderlijk in Streuvels' geschriften zijn de metaforen ‘plat (als Sint-Pieters
voorbroek, (...)’ (1385), ‘een schele pikar’ (1413) en ‘aperige joden’ (1425).
De aanvullende gegevens bij de lemma's van de namenlijst komen hoofdzakelijk uit
Luc Schepens' Kroniek van Stijn Streuvels. Orion, 1971, en zijn inleiding en voetnoten
bij de uitgave van In oorlogstijd. Orion, 1979. Enkele namen die Streuvels niet noemt,
zijn in de namenlijst opgenomen om de volledigheid. De gegeven namenlijst is
uiteraard niet uitputtend. Dit maken onder meer volgende publicaties voldoende
duidelijk: het Album Stijn Streuvels, dat Hedwig Speliers in 1984 voor Manteau
samenstelde, Stijn Streuvels Fotograaf van Jan Coppens, Karel van Deuren en Piet
Thomas, door Gemeentekrediet in 1994 uitgegeven, en de catalogus Streuvels
ereburger-wereldburger in 2009 samengesteld door Karel Platteau en Paul Thiers.
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Namenlijst
De blote cijfers tussen ronde haakjes verwijzen naar pagina's in: VW 4, Ingooigem I
en Ingooigem II Cijfers achter Oorlog verwijzen naar: In oorlogstijd. Orion, 1979.
- De asterisk * vóór een lemma zegt dat de betreffende naam ook in Avelgem
voorkomt. - Het +-teken verwijst naar de foto tegenover de opgegeven pagina. - NT
= Nieuw Testament; OT = Oud Testament; RK = rooms-katholiek; WO = Wereldoorlog;
VW = Volledig Werk.
Aagje Deken. 1741-1804. Zij schreef samen met Betje Wolff de Nederlandse
roman Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Oorlog 327)
Abd el-Melik. De kalief die in 697 de moskee van Omar liet bouwen. (1416)
Abd ul-Hamid. 1876-1909. Turkse sultan die de poort van Jaffa in Jeruzalem
zou hebben laten afbreken om zijn ruitervriend keizer Wilhem II door te laten.
(1414)
Abraham. OT. Verre stamvader van joden en islamieten. (1418)
Absalon. OT. Hij bestreed zijn vader David. Tegen Davids wil doodde Joab
Absalon toen die op zijn vlucht met de haren aan een boom bleef hangen.
Streuvels bezocht Absalons graf. (1419)
(*)
Acke, Victor. 1864-1953. Lid van de Kortrijkse kunstgilde. (1277; Oorlog
664)
Adam en Eva. OT. Hebreeuws ‘adamah’ betekent: uit de aarde gevormd; Eva
is zijn vrouw. (Oorlog 222, 239, 383, 393)
Albert I, koning der Belgen. 1875-1934. Verbleef met koningin Elisabeth
achter het IJzerfront. (Oorlog 391, 421, 430, 433, 669)
A(1)bos. Samentrelcking van ‘Allemands’ en ‘boches’. (Oorlog 434-435)
Algoet, August Alfred. 1891-1916. Belg die als spion met vijf anderen
terechtgesteld werd. Zie Windels. (Oorlog 571-572)
Anacreon. 500 v.C. Een zomers landschap doet Streuvels aan die Griekse
lierdichter denken. (1478)
André, Charles. 19de eeuw. Streuvels vermeldt dat hij diens standaardwerk
Leçons choisis de Littérature et de Morale doorgemaakt heeft. (1497)
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Antinoüs. 110-130 n.C. Beschermeling van de Romeinse keizer Hadrianus.
(Oorlog 71)
Antonius, Sint-. 250-356. RK. Egyptenaar ‘met zijn zwijntje’, abt, kluizenaar,
patroonheilige van Ingooigem. (Oorlog 381, 623)
Apocalyps. Het einde der tijden zoals beschreven, vermoedelijk door de apostel
Johannes. (Oorlog 248)
Arène, Paul. 1843-1896. Provençaalse dichter, van wie Streuvels een uitspraak
citeert. (1487)
(*)
Arnoldus, Sint-. 11de eeuw. Wordt bijzonder in Tiegem vereerd. (Oorlog
381, 573, 623)
Artevelde, Jacob van - . 1290-1345. Gents hoofdman die problemen had met
de Vlaamse graaf en in de strijd tussen Engelsen en Fransen verwikkeld raakte.
Werd thuis vermoord.
Astrid, koningin. 1905-1935. In Damascus vernemen de bedevaarders op 30
augustus 1935 dat de koningin dodelijk verongelukt is. (1404, 1420)
Attila. 5de eeuw. Koning van de Hunnen in Hongarije, die er niet in slaagde
om West-Europa te onderwerpen. (Oorlog 145)
Augustinus, Sint-. 4de eeuw. Late bekeerling die Noord-Afrikaanse RK bisschop
werd. Zijn geschriften laten nog steeds hun invloed gelden. (Oorlog 121)
(*)
Bach, Johan Sebastian. 1685-1750. Duitse religieuze en profane componist,
organist en dirigent. (Oorlog 116, 330-331)
Balcaen-Vervisch, Arnold. Die Luc Schepens, auteur van Kroniek van Stijn
Streuvels, inlichtingen verschafte. (Oorlog 37)
(*)
Balcaen, Charles. Landbouwer in Kaster, van wie Streuvels de ‘olijke klijtkop’
kocht ten kantore van notaris De Ridder in Kerkhove. (1274, 1278-1279, 1283)
Balcaen, Hector. 1883-1974. Landbouwer, buur van Streuvels, waarnemend
burgemeester van Ingooigem van november 1917 tot december 1918 en
burgemeester van februari 1922 tot december 1952. (Oorlog 224+, 585)
Balzac, Honoré de - . 1799-1850. Franse schrijver, onder meer van La Comédie
Humaine. (Oorlog 236)
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Barabbas. NT. Werd door Pilatus begenadigd ten koste van Jezus van Nazareth.
Figuur uit het passiespel te Tiegem in 1933. Zie Moortgat. (1369-1370)
Barnum, Phincas Taylor. 1810-1891. Eigenaar van het gelijknamige bekende
Amerikaanse circus. (Oorlog 80, 272, 623)
Barrès, Maurice. 1862-1923. Franse schrijver: Les déracinés. (Oorlog 155)
Beersmans, Catharina. 1844-1899. In Vlaanderen geboren Nederlandse actrice.
Zie Van der Goes.
(*)
Beethoven, Ludwig van - . 1770-1827. Duits musicus. De koorzang ‘Ode an
die Freude’ uit zijn 9de symfonie werd de Europese hymne. (1356; Oorlog 116,
186)
Behemoth. OT. In boek Job beschreven monster. (Oorlog 244)
Bellamy, Edward. 1850-1898. Amerikaanse acteur en schrijver van het
sociaal-utopische boek Looking Backward. (Oorlog 327)
(*)
Belpaire, Marie. 1853-1948. Die in 1937 samen met Gerard Brom, Anton
Van Duinkerken, Cyriel Verschaeve en Streuvels tot doctor honoris causa
promoveerde aan de universiteit van Leuven. (1460)
Benedictus XV. 1854-1922. RK paus van 1914 tot 1922, opvolger van Pius X.
In WO I hield Benedictus zich op de vlakte. (Oorlog 23, 149, 400, 605, 647)
Benes, Edvard. 1884-1948. President van Tsjecho-Slowakije, die het
PEN-congres patroneerde. Zie De Backer. (1469, 1471)
Berchmans, Johanna Desideria Courtmans - . 1811-1890. Onderwijzeres,
schrijfster van De zoon van de molenaar. Streuvels citeert haar uitspraak over
‘scheppen’. (1366-1367)
Bergmann, Anton. 1835-1874. Tony schreef Ernest Staes. Streuvels was
aanwezig op diens huldiging in Lier. (1373)
Bergson, Henri. 1859-1941. Franse filosoof en schrijver van L'Evolution
créatrice. Nobelprijs literatuur 1927. (1381)
Bethmann Hollweg, Theobald von - . 1856-1921. Duitse rijkskanselier van
1909 tot 1917. (Oorlog 541, 604)
Betje Wolff. 1738-1804. Zie Aagje Deken. (Oorlog 327)

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

162
Bierbaum-Tree. 1852-1917. Alias Herbert Beerbohm. Streuvels zag in 1910
de Engelse acteur aan het werk in Londen bij de opvoering van een toneelstuk
van Shakespeare. (1313)
Bismarck, Freiherr Otto von - . 1815-1898. Stichter van het Duitse rijk; werd
rijkskanselier na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. (Oorlog 210)
Bissing, Moritz Freiherr von - . 1844-1917. Gouverneur-generaal van België
in WO I (Oorlog 26, 498, 508, 593, 686-687).
(*)
Björnson, Bjørnstjerne. 1832-1910. Streuvels vertaalde in 1907 werk van
deze Noor. (1311)
Blachon, Georges. 1857-1940. Franse bekende van Seuphor. Streuvels vertaalde
diens Pourquoi j'aime la Flandre. (1355)
Bouché, Ferdinand. 1869-1943. Waalse schrijver van wie Streuvels in 1910
Les Mourlons vertaalde. (1313)
Bouwmeester, Louis Frederik. 1842-1925. Beroemd om zijn karakterrollen,
onder meer die van Shylock in Shakespeares Koopman van Venetië. (Oorlog
329-330)
Braet, Jos. 1882-1916. Van spionage verdachte Belg die met vijf anderen
terechtgesteld werd. Zie Windels. (Oorlog 572)
(*)
Brandes, Georg. 1842-1927. Deense letterkundige criticus die het naturalisme
in Scandinavië introduceerde. (Oorlog 531)
Braun, Emile. 1849-1927. Burgemeester van Gent, ‘Miele Zoetekoek’, die
generaal von Glück bezocht. (Oorlog 24, 468)
Breitner, George Hendrik. 1857-1923. Nederlandse impressionistische schilder.
(Oorlog 327)
Brentano. Clemens. 1778-1842. Duitse romanticus. Streuvels vertaalde diens
Gockel und Hinkel. (1311)
Broessiloff, Alekseï. Russische generaal. (Oorlog 558)
Brom, Gerard. 1882-1959. Nederlander die in 1937 samen met Belpaire, Van
Duinkerken, Verschaeve en Streuvels in Leuven tot doctor honoris causa
promoveerde. (1460)
Brueghel, Pieter sr. 1525-1569, Pieter jr. 1564-1638 en Jan 1568-1625.
Brabantse schilders. (1356; Oorlog 92, 115)
Burgerhart, Sara. Roman, voluit: Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart,
door Betje Wolff en Aagje Deken. (Oorlog 327)
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Burniaux, Constant. 1892-1975. Franstalige Brusselaar op het PEN-Congres.
Zie De Backer. (1468)
(*)
Buysse, Cyriel. 1859-1932. Vlaamse naturalist, schreef onder meer Het gezin
van Paemel. Streuvels woonde op 29 juli 1932 de begrafenis bij. (1366; Oorlog
470)
Caïfas. 18-36. NT. Joodse hogepriester, voorzitter van de rechtbank waarvoor
Jezus van Nazareth verscheen. Figuur in het Tiegemse passiespel in 1933. Zie
Moortgat. (1370; Oorlog 62)
Caillaux, Joseph. 1863-1944. Premier van Frankrijk van 1911 tot 1912, pacifist.
Zijn vrouw vermoordde in maart 1914 directeur Gaston Calmette van Le Figaro.
(Oorlog 22, 47, 126)
Calmette, Gaston. 1858-1914. Directeur van Le Figaro die in maart 1914 door
de vrouw van Joseph Caillaux in Parijs vermoord werd. (Oorlog 22, 47, 126)
Capek, Karel. 1890-1938. Tsjechische auteur op het PEN-congres in Praag. Zie
De Backer. (1469)
Carapat, Gust. Wordt vermeld in een soldatenbrief van Albert Vandenbroucke.
1914. (Oorlog 435)
Carpentier. Veearts van Ronse. (Oorlog 110)
Carré, Oscar. 1845-1911. Bracht zijn circus van Duitsland naar Nederland
over. (Oorlog 328, 329)
Carter, Howard. 1874-1939. Engelse egyptoloog die in 1922 bij Luxor het
graf van Toetanchamon ontdekte. (1436)
Carton de Wiart. 1869-1951. Streuvels was in 1934, kort voor koning Albert
I dodelijk verongelukte, te gast op diens kasteel tegenover de plaats van het
ongeluk. (1371)
Casteels. Rector van een klooster, RK priester met wie Streuvels de Voerstreek
bezocht. (1458)
(*)
Chateaubriand, vicomte de - . 1768-1848. Schreef Le génie du Christianisme.
Streuvels citeert een uitspraak van hem over onze kijk op ons leven. (1493)
Chotek, Sophie. Vrouw van kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk. (Oorlog
22)
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Christus. NT. Jezus van Nazareth, in het Grieks: de ‘gezalfde’. Van het
passiespel. Zie Moortgat. (1369-1370, 1392, 1405, 1411, 1416, 1419, 1421,
1429; Oorlog 149, 229, 422, 540, 620)
(*)
Claerhout, Jules. 1859-1929. Archeoloog, pastoor van Kaster van 1911 tot
1929. (1493-1494; Oorlog 22, 141, 142, 352, 591)
Claude, Aveline. 1901-1992. Franse auteur die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1468-1469)
(*)
Claus, Emile. 1849-1924. Luministisch schilder, werd in 1924 te Astene
begraven. (1355; Oorlog 470)
Constantijn. 4de eeuw. Romeinse keizer. Zijn Edict erkende in 313 het
christendom naast andere godsdiensten. (1415, 1423)
Cook, Thomas. 1808-1892. Engelsman, stichter van het eerste reisbureau.
(Oorlog 286)
Coolen, Antoon. 1897-1961. Streuvels bezocht Coolen thuis in november 1931.
Zie ook Melloy. (1364, 1374, 1377, 1381, 1384, 1386,1425, 1453)
Corot, Jean-Baptiste. 1796-1875. Franse kunstschilder. (1483)
Crémieux, Benjamin. 1888-1944. Franse jood die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1468-1469)
Croy, prince de - . Van een familie die in de 16de eeuw een belangrijke politieke
rol speelde in de Nederlanden. (Oorlog 101)
(*)
Cuppens, August. 1862-1924. Pastoor van Loksbergen, schrijver. (Oorlog
463-464)
Cyrano de Bergerac. 1619-1655. Franse schrijver, held van Rostands
gelijknamige komedie. (Oorlog 155)
Cyrus. 6de eeuw v.C. Perzische koning die de joden uit hun gevangenschap
in Babylonië naar hun land liet terugkeren. (1415)
Daeye, Hippoliet. 1873-1952. Vlaamse schilder onder meer van: Jonge dame.
Hij was lid van L'Art Contemporain. (Oorlog 49)
David. ca. 1000 v.C. OT. Joodse koning die de reus Goliath versloeg. (1419,
1412; Oorlog 276)
De Backer, Franz 1891-1951. Auteur van Longinus. Hoogleraar met wie
Streuvels in juni 1938 het PEN-congres van Praag bijwoonde. Ook Fernand
Toussaint was er. (1468)
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(*)

De Bom, Emmanuel. 1868-1953. Banket na 25 jaar Van Nu en Straks. Hij
maakte van Streuvels' Het woud een zangspel. Maurits Schoemaker schreef de
partituur. (1354, 1371)
Debrabandere, Henri. Burgemeester van Otegem tot 1918. (Oorlog 584)
De Clercq, Octave. 1873-1916. Priester, als Belgisch spion terechtgesteld met
vijf anderen. Zie Windels. (Oorlog 572)
(*)
Declercq, René. 1877-1932. Hij ontving met Verschaeve en Streuvels in 1936
de Hamburgse Rembrandtprijs. (1455)
(*)
De Cock, Eduard. 1841-1927. Burgemeester van Ingooigem tot november
1917. (Oorlog 20, 384+, 402, 521, 523, 543, 629, 631, 661)
De Cock, Felix. Gemeentesecretaris van Ingooigem tot 1915, opgevolgd door
Omer Hollebecq tot januari 1918; vervolgens kwam Joseph Hoet. (Oorlog 20,
402)
(*)
De Coene, Jozef. 1875-1950. Industrieel, lid van de Kortrijkse kunstgilde.
(1277; Oorlog 22, 283, 342, 452, 465, 524, 544+)
De Coster, Charles. 1827-1879. Gentenaar. Streuvels vertaalde onder meer
diens Le'gendes flamandes. (1341)
Decoster, Marleen. Typiste van Luc Schepens. (Oorlog 37)
Deghezelle. Toen hij zich tegen de inval in Kortrijk verzette, door een Duitser
gedood. (Oorlog 137-138)
De Hoog, Pieter. 1629-1684. Ook: De Hooch. Schilder van Hollandse interieurs.
(Oorlog 329)
De Jong, A(drianus) M(ichiel). 1888-1943. Streuvels leert hem kennen bij een
bezoek aan het radio-instituut in Hilversum-Bilthoven in 1935. (1373)
De Josselin de Jong, Kitty. 1903-1991. Nederlandse dichteres, die Streuvels
in 1937 ontmoette op de plechtigheid bij zijn benoeming tot commandeur in de
Orde van Nassau. (1459-1460)
Deken, Aagje. 1741-1804. Zie Aagje Deken. (Oorlog 327)
Dekker. Zie Djooske Dekkers.
De Kwak. Een van de pikkers. Zie Djooske Dekkers. (1501)
(*)
Deleu, Arthur. 1884-1966. Meubelontwerper, lid van de Kortrijkse kunstgilde.
(1277)
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De Man, Herman. 1898-1946. Streuvels verbleef met hem en Antoon Coolen
in Nederland in november 1931. (1364)
Demedts, André. 1906-1992. Publiceerde in 1971 Stijn Streuvels. Een terugblik
op leven en werk. (1326)
De Mun, Albert. Franse journalist. (Oorlog 155)
Dendonker, Prosper. Huisarts van Ingooigem. (Oorlog 240+, 630, 661, 664)
Denreep. Oom van Streuvels' vrouw Alida Staelens, dokter, burgemeester van
Moeskroen, bij wie de familie in november 1918 haar toevlucht vond. Streuvels'
schoonmoeder Cordula overleed er. (1344, 1466; Oorlog 663)
Denreep, Cordula. 1843-1918. Schoonmoeder van Streuvels.
(*)
De Pillecijn, Filip. 1891-1962. Hij publiceerde in 1933 Stijn Streuvels en zijn
werk. (1326)
(*)
Depla, Alfons. 1860-1924. Lid van de ‘Swigenden Eede’. (Oorlog 683)
Depoortere, Leopold. 1885-1963. Kapelaan van Ingooigem van januari 1913
tot augustus 1923. (Oorlog 21, 208, 630, 637-640)
De Ridder, André. 1888-1961. Als student schreef hij een boek vol
onnauwkeurigheden over Streuvels. (1326)
Derumeaux. Landbouwer in Outrijve, waar eind september 1915 een bom viel.
(Oorlog 480)
(*)
De Saedeleer, Valerius. 1867-1941. Terugblik op diens verblijf in Tiegem.
(1494; Oorlog 49, 56, 78)
De Smet, Gustaaf. 1877-1943, en De Smet, Leon. 1881-1966. Schilders van
de Latemse school. (Oorlog 470)
Deswarte, Alberic. 1875-1928. Brussels advocaat, hoofdredacteur van De
Vlaamsche Stem in Nederland, die ruziede met Leo Picard. (Oorlog 438-445)
De Tremmerie, Achilles. Postbode van Ingooigem. (Oorlog 21)
(*)
Devos, Jozef. 1865-1946. Oud-Heulenaar, pastoor van Heestert van 1910 tot
1933. Had grote belangstelling voor de oudheid. (1493; Oorlog 240, 591)
(*)
De Wet, Christian. 1854-1922. Boerenleider in de Anglo-Boerenoorlog.
(Oorlog 266)
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Diocletianus. 284-305. Romeinse keizer die de christenen bloedig vervolgde.
(Oorlog 606)
Djooske Dekkers. Een oud mannetje, seizoenarbeider vanaf zijn twaalfde, die
aan Streuvels zijn leven vertelt: ze waren met twaalf pikkers. [De auteur noemt
er elf.] De stervende seizoenarbeider Ko Kluyte vraagt zijn makker Djooske
om absolutie van zijn zonden. Djooske gaat op diens aandringen in, maar houdt
er wroeging aan over. Een verhaal dat volgens Streuvels zo diep ontroert als
De Oogst. (1352)
d'Orbaix, J.D. Streuvels vertaalde van hem Le Temps des Coquelicots. (1359)
dokter B. Die in december 1914 Streuvels en Emmanuël Viérin te Zelzate over
de grens hielp. (Oorlog 292-297)
Durant. Naam van fabrikant en fabriek in Avelgem. (Oorlog 500)
Durtain, Luc. 1881-1959. Fransman aanwezig op het PEN-congres in Praag.
Zie De Backer. (1468-1469)
Ecclesiastes. 2de eeuw v.C. OT. Didactisch boek van Jezus Sirach. (Oorlog
376, 396)
Ehrhardt, M. Geciteerde Duitse wapenfabrikant. (Oorlog 475)
Elisabeth. 1876-1965. Koningin der Belgen. In haar gezelschap maken in juni
1931 Vlaamse artiesten met de Waterhoen een tocht op de Leie. Zij woonde in
Antwerpen een opvoering van Het woud bij. Zie De Bom. (1363, 1371; Oorlog
421)
Empain, baron. 1852-1929. Architect die een luxueuze stadswijk voor Caïro
ontwierp. (1441-1442)
Epstein, Isaac. 1872-1941. Amerikaanse jood van wie Streuvels in Palestina
een schrijven ontving. (1432)
Erens, Frans. 1857-1935. Zijn humoristische De Conferentie liet op Streuvels
aanvankelijk een bijzondere indruk na. (1490)
Eyck, Charles. 1897-1983. Gehoorgestoorde illustrator. Zie Meyer Helmbrecht.
(1365)
Fabre, Emile. 1869-1955. Franse toneelschrijver. (Oorlog 683)
Faict, Johan Jozef. 1813-1894. RK bisschop van Brugge. (1327)
Falkenhayn, von - . Opvolger van de Duitse opperbevelhebber Von Moltke.
(Oorlog 25)
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Faust en Mefisto. Uit Goethes Faust. (Oorlog 176, 524, 609)
Ferdinand van Bulgarije. 1861-1948. Koning, schrijver en botanist; die in
1914 de zijde van de Duitsers koos. (Oorlog 478)
(*)
Flaubert, Gustave. 1821-1880. Franse schrijver van Madame Bovary. (Oorlog
115, 130, 384, 389, 439, 483)
Fonske. Uit de minnebrief van Mietje aan Polke. (1482)
Foucauld, baron Charles de - . Zou in Nazareth, Palestina, verbleven hebben.
(1408)
France, Anatole. 1844-1924. Franse auteur, Nobelprijswinnaar in 1924. (Oorlog
155)
Franciscus, Sint-. 1182-1226. Van Assisi. Bekend om zijn Zonnelied. (1429;
Oorlog 203)
(*)
Franck, Louis. Was op de Kalmthoutse heide. (Oorlog 508)
Frans Ferdinand van Oostenrijk. 1863-1914. Kroonprins te Sarajevo gedood
door Gavrilo Princip in 1914. (Oorlog 22, 540)
Frans-Jozef. 1830-1916. Keizer van Oostenrijk. Zijn vrouw was ‘Sisi’. Na de
dood van zijn troonopvolger Frans Ferdinand verklaarde hij Servië de oorlog.
(107)
Frederic II. Geciteerd. (Oorlog 541)
Fredericq, Paul. 1850-1920. Historicus; bestreed in WO I de oprichting van
een Vlaamse universiteit in Gent door de Duitsers. (Oorlog 50, 508)
French, John. 1852-1925. Britse veldmaarschalk. Hij trad hard op tegen de
Boeren in Transvaal, nam in Frankrijk deel aan WO I en bestreed later de IRA in
Ierland. (Oorlog 155, 388)
Fröbenius, Leo. 1873-1938. Streuvels vertaalt Kabylen en Zwarte Decameron
van de Duitse schrijver. (1362, 1371)
(*)
Froedure, Victor. 1866-1953. Dokter van Sint-Denijs, vriend van Streuvels.
Zie Melloy. (1374, 1381, 1384, 1409, 1453)
Fromentin, Eugène. 1820-1876. Streuvels vertaalde van de Fransman Les
Maîtres d'Autrefois. (1359)
Galbert van Brugge. Ca. 1100. Secretaris van de Vlaamse graaf. (Oorlog 404)
Gallotti, Jean. Hij schreef Le Paris des Poètes, waaruit Streuvels citeert bij de
dood van Hermine Schmülling. (1457)
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Gaspari. RK kardinaal, staatssecretaris van Vaticaanstad tijdens de Eerste
Wereldoorlog. (Oorlog 530)
Genoveva van Brabant. Hoofdfiguur van Streuvels' gelijknamige boek uit
1919-1920. (Oorlog 524, 591, 606, 656)
Gevers, Marie. 1883-1975. Fransschrijvende Vlaamse die in Nederland verbleef.
In L'Echo belge van 25 maart 1915 beschuldigde zij Streuvels van
Duitsgezindheid. (Oorlog 446-448)
(*)
Gezelle, Cesar. 1875-1939. Streuvels ging in 1910 met zijn neef en Emile
Lauwers op reis door Frankrijk. (1313, 1477)
Gezelle, Dymphna. -1937. Zus van Cesar Gezelle, missiezuster die twaalf jaar
in Indië verbleef. Streuvels bezoekt haar in het klooster te Sint-Truiden in mei
1936. (1373, 1457-1458)
Gezelle, Florence. Non, zus van Guido Gezelle, die in het klooster van Heule
overleed. (1340)
Gezelle, George. Zoon van Romain Gezelle. (1275, 1296)
(*)
Gezelle, Guido. 1830-1899. Streuvels is in 1930 aanwezig op de Brugse
Gezellefeesten. (1324, 1362, 1372, 1431, 1481; Oorlog 643)
(*)
Gezelle, Jozef. 1857-1938. Zoon van Romain, broer van Cesar. (1466-1467)
(*)
Gezelle, Marie-Louise. 1834-1909. Moeder van Streuvels; zij bewoonde het
ouderlijke huis aan de Rolweg na haar vertrek uit Avelgem. (1362, 1488) Zie
Camille Lateur.
(*)
Gezelle, Romain. 1832-1899. Streuvels' Brugse oom. (1275)
Gide, André. 1869-1951. Nobelprijs 1947. Streuvels haalt van hem een
zinspreuk over jeugd aan. (1492)
Glück, von - . Duitse generaal die in 1914 aan de inval van België deelnam.
(Oorlog 222, 468)
Gobniece, Alma. 1893-1982. Uit Riga. Streuvels vernam op het PEN-congres
in Praag dat zij zonder zijn medeweten werk van hem in verschillende talen
vertaald had. (1471)
Goethe, Johan Wolfgang von - . 1749-1832. Wiens Dichtung und Wahrheit
Streuvels leest tijdens zijn verblijf in Astenet. Streuvels citeert een uitspraak
van hem over leven en overleven. (1459, 1493; Oorlog 236, 415, 548, 619, 643,
684)
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Goffin, Robert. 1898-1984. Franstalige Belg op het PEN-congres. Zie De Backer.
(1468)
Golstein, René. Franstalige op het PEN-congres. Zie De Backer. (1468)
Gorki, Maxim. 1886-1936. Russische roman- en toneelauteur, protegé en allicht
slachtoffer van Stalin. (Oorlog 343)
Green, Julien. 1910-1998. Frans-Amerikaanse schrijver van wie Streuvels een
uitspraak aanhaalt. (1465)
Halsberghe, Gustaaf. Van de Harelbeekse bloemmolens, in 1916 veroordeeld
wegens fraude. (Oorlog 511)
Hamlet. Titelpersonage van een tragedie van Shakespeare. (Oorlog 376, 482,
637)
Hartman, S. Staat in een losse noot met verwijzing naar De Vlaamsche Post.
(Oorlog 683)
Hegel, Wilhelm Friedrich. 1870-1931. Duits boegbeeld van het ‘idealism’ in
de filosofie. (Oorlog 685)
Heine, Heinrich. 1797-1856. Duitse dichter. (Oorlog 638, 647, 686)
Helmbrecht Meyer. 13de-eeuws Duits verhaal in verzen, door Streuvels vertaald
en door Charles Eyck geïllustreerd. (1365, 1366)
Herodes. 37-4 v.C. NT. Van de volkstelling. (1415; Oorlog 512)
Heylen, Thomas Louis. 1856-1941. Niet bij naam genoemd. Van 1899 tot 1941
was hij bisschop van Namen. Hij protesteerde tegen een telegram van keizer
Wilhelm II aan de Amerikaanse president Wilson over de houding van de Belgen.
(Oorlog 532)
Hindenburg, Paul Ludwig von - . 1847-1934. Veldmaarschalk; van 1925 tot
1934 president van de Duitse republiek. (Oorlog 454, 616, 652)
Höcker, Paul Oskar. 1865-1944. Schreef een dagboek over drie maanden
oorlog: An der Spitze meiner Kompagnie. (Oorlog 683)
Hoet, Joseph. Gemeentesecretaris van Ingooigem van januari 1918 tot december
1945. (Oorlog 20)
Hoffmann, Ernst Theodor. 1776-1822. Duitse romantische schrijver. (Oorlog
288)
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Hoffmann, Peter. 1851-1918. Door Streuvels niet bij naam genoemd. Werd
door Von Bissing aangesteld tot rector van de vernederlandste Gentse
universiteit. (Oorlog 595)
Hölderlin, Friedrich. 1770-1843. Streuvels citeert een poëtisch zinnetje van
de Duitse romanticus. (1477)
Holland(er)s. (1324, 1354, 1367, 1459, 1489; Oorlog 309, 318, 321, 326)
Hollebecq, Omer. Gemeentesecretaris van Ingooigem van maart 1915 tot
januari 1918. (Oorlog 20)
Hoover, Herbert. Amerikaan, oprichter van de Commission for Relief in
Belgium, die voedingswaren leverde.
(*)
Horieneke (1287)
Huret, Jules. 1863-1915. Franse journalist van wie Streuvels een passage citeert
uit de enquêtes over oorlog: Rhin et Westphalie. (Oorlog 424, 475-476, 685)
Hurt. Duitse luitenant-generaal, gouverneur van Brussel en Brabant. (Oorlog
566)
Huys, Modest. 1874-1932. Met de kunstschilder en Richard Callens reisde
Streuvels in de herfst 1911 door de Ardennen en het Groothertogdom
Luxemburg. (1365)
Huzaren. Soldaten van de Duitse lichte ruiterij. (Oorlog 250)
Irma. Bedaagde dochter van Frederik en Pelagie, waard en waardin van café 't
Gemeentehuis in Ingooigem. (1293)
Januarius, Sint-. 4de eeuw. Wordt in Napels vereerd om het ‘bloedwonder’.
(1381)
Jaurès, Jean. 1859-1914. Leider van de Franse socialisten en antimilitarist, op
31 juli 1914 in Parijs vermoord. (Oorlog 22, 126)
Jean Gourdon. Zie Zola. (Oorlog 228)
Jezus van Nazareth. 1ste eeuw. Werd gekruisigd. Zie Christus. (1414, 1415,
1431)
Job. OT. Zwaar beproefde, deugdzame, verlaten man naar wie een Bijbelboek
genoemd is. (Oorlog 221, 244)
Joffre, Joseph. 1852-1931. Opperbevelhebber van het Franse leger tijdens WO
I. (Oorlog 180, 366, 388)
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Johannes, Sint-. NT. Apostel van Jezus van Nazareth. (Oorlog 248, 408)
Johannes Baptista, Sint-. OT. Voorloper van Jezus van Nazareth; werd op
bevel van Herodes Antipas onthoofd. (1402, 1431; Oorlog 247, 422)
Johannieters. De tempelheren beïnvloedden Rhodos. (1397)
Jonas. OT. Moest de inwoners van Ninive berispen wegens hun boosheid.
(Oorlog 247, 422)
Josaphat. 9de eeuw v.C. OT. Vrome koning van Juda. (1419)
Jouhandeau, Marcel Henri. 1888-1979. Streuvels citeert een uitspraak van
hem. (1487)
Jozuë. OT. Hij leidde de joden na de dood van Mozes het ‘beloofde land’
Palestina binnen. (1431)
Judas. NT. Apostel die Jezus van Nazareth verraden zou hebben. Figuur uit het
Tiegemse passiespel. Zie Moortgat. (1369-1370)
Jozef, Sint-. NT. Vader van Jezus van Nazareth. (1408, 1441)
Kadul. Een van de pikkers. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Kant, Immanuel. 1724-1804. Duitse filosoof en moralist uit Königsbergen, nu
Kaliningrad. (Oorlog 540)
Karel de Goede. 1083-1127. Graaf van Vlaanderen die in de Brugse
Sint-Donatianuskerk vermoord werd. (Oorlog 404)
Kessel, Mortimer von - . 1893-1981. Duitse generaal, die in oktober 1918 Stijn
Streuvels bezocht. (Oorlog 660, 661)
Keizer. Zie Wilhelm II.
Kitchener, Herbert. 1850-1916. Engelse legerbevelhebber in de
Anglo-Boerenoorlog; minister van Oorlog in 1914. (Oorlog 406)
Kjeller, Rudolf. Zweed die tijdens en over WO I publiceerde. Zijn werk werd
in het Duits vertaald. (Oorlog 540)
Kleerik. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Klingsor. Koning - . Tovenaar uit 13de-eeuws Thurings verhaal over een
‘zangwedstrijd’ op de Wartburg. (Oorlog 244)
(*)
Kloos, Willem. 1859-1938. Van wie zijn Verzen veel voor Streuvels
betekenden. (1488-1489)
Kobus. Kobus en de bakker, een anekdote. (Oorlog 367)
Ko Kluyte. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
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Krakebeen. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Krupp, Friedrich Alfred. 1812-1887. Duitse staalfabrikant, producent van
kanonnen. (Oorlog 23, 475-476)
(*)
Lagae, Jules. 1862-1931. De beeldhouwer werd op 5 juni in Brussel begraven.
(1364)
(*)
Laigneil, Jozef. 1870-1950. Pottenbakker, lid van de Kortrijkse kunstgilde.
(1277; Oorlog 57)
Lammerand, Henri. 1866-1944. Pastoor van Ingooigem van april 1912 tot
oktober 1919. (Oorlog 21, 630, 660)
Lamprecht, Karl. 1856-1915. Duitse historicus. (Oorlog 609)
Langohr, Jozef. Die Streuvels en diens vrouw ontmoette tijdens zijn verblijf
in Astenet. (1459)
(*)
Lateur, Camille 1841-1897. Kleermaker, en zijn vrouw Marie-Louise Gezelle
1834-1909, met wie hij in 1865 trouwde te Roubaix. Een late terugblik van
Streuvels op zijn zieke vader in Avelgem en zijn moeder in Heule. (1488)
Lateur, Dina. 1916-2000. Tweede dochter van Streuvels, ‘Prutske’. Zij werd
regentes en in 1936 lerares aan het Sint-Bavo-instituut te Gent. Trouwde in
1949 met Frank Demey. (1338, 1372, 1455; Oorlog 576, 578, 627, 633, 663)
Lateur, Elisa. 1866-1950. Ongetrouwde zus van Streuvels. Op 20 mei 1936
werd in het Gezellemuseum te Brugge haar 70ste verjaardag gevierd. (1456;
Oorlog 179, 353, 449)
Lateur, Frank. 1871-1969. Auteur van de behandelde autobiografie onder de
schuilnaam Stijn Streuvels. Hij had met Alida Staelens vier kinderen. (Oorlog
64+)
Lateur, Isa(bella). o1922. Derde dochter van Streuvels. Zij liep in 1936 school
te Sint-Denijs. Trouwde in 1953 met Hugo Baert. (1353, 1455)
Lateur, Karel. 1873-1949. Streuvels' ongetrouwde broer, beeldhouwer. (1280,
1289, 1296; Oorlog 179, 425, 449)
Lateur, Paul. 1909-1993. Zoon van Lateur-Staelens. Ging in 1921 naar een
Brugse kostschool. Vertrok in 1924 naar Maredsous. Zwaaide in 1930 af van
het leger en trouwde in 1933 met Margriet Destrebecq. (1351, 1355, 1362;
Oorlog 115, 151, 314, 401+, 522, 661)
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Lateur, Paula. 1906-1971. Oudste dochter van Lateur-Staelens. Zij ging in
1921 op school te Amsterdam. Trouwde in 1933 met dokter-internist Maurice
Vandemeulebroecke. (1308-1309-1310, 1351, 1371, 1456; Oorlog 115, 314,
401+, 522, 661)
(*)
Lauwers, Emile (sr.). 1858-1921. Streuvels ging in 1909 met hem en Cesar
Gezelle op reis naar Frankrijk en een jaar later met Lauwers naar Londen. In
oktober 1918 vond het gezin Lateur zijn toevlucht in ‘Lauwers kliniek’ te
Kortrijk. Lauwers stierf op 30 mei 1921. In 1930 bewerkte Streuvels de uitgave
van Lauwers' Schriften. (1313, 1344, 1362; Oorlog 22, 286, 512, 663)
Lauwers, Emile (jr.). 1889-1946. In september 1924, na de reis met het
motorschip Het Haantje, gepubliceerd in het boek Op de Vlaamse binnenwateren,
reisde Streuvels met Lauwers naar Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,
Tsjecho-Slowakije. Het volgende jaar reisde Streuvels met Kortrijkse vrienden
naar Frankrijk. (1356-1358, 1477)
Lazarus. NT. Melaatse broer van Maria en Martha. (1430)
Lelantois. Belgische luitenant-generaal in WO I. (Oorlog 433)
Leroy, Gustaaf. Zie Alfons Vandenberghe. (Oorlog 550)
Leviathan. OT. Monsterachtig waterdier, oerchaos. (Oorlog 244)
Lobel, Achiel. Zie Melloy. (1374, 1381, 1384)
Löns, Hermann. 1866-1914. Tijdens een reis bezocht Streuvels het graf van
de Duitse schrijver. (1373)
Loti, Pierre. 1850-1923. Van de Woestijnes herfstgedicht riep bij Streuvels
Loti's ‘Pêcheur d'Islande’ op. (1359, 1394)
Ludendorff, Erich Friedrich. 1865-1937. Generaal die de bestorming van
Luik leidde. (Oorlog 652)
Luther, Martin. 1483-1546. Duitse kerkhervormer. (Oorlog 650)
Lyr, René. 1887-1957. Pseudoniem van René Vanderhaeghe, Franstalige Belg
op het PEN-congres. Zie De Backer. (1468)
Mace, A.C. 1874-1928. Maakte de opening van Toetanchamons graf mee. Zie
Howard Carter. (1436)
Madame X. Waardin aan de Belgisch-Nederlandse grens. (Oorlog 229-302,
336)
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(*)

Maeterlinck, Maurice. 1862-1949. Liet in Saint-Wandrille Hamlet opvoeren.
(1358, 1475)
Maria. NT. Moeder van Jezus van Nazareth. (1408, 1419, 1430, 1441)
Maria. NT. Volgelinge van Jezus van Nazareth. Zus van Martha en Lazarus.
(1430)
Maria. Streuvels' werkster, en haar broer. (Oorlog 275-279, 345-348, 506)
Marietje. In een brief van Albert Vandenbroucke. (Oorlog 431)
Mariette. Vrouw van Karel Van de Woestijne. (1367)
Marsel. In de minnebrief van Mietje aan Polke. (1482)
Martens, A. Dokter van de kliniek in Astene, waar Streuvels begin 1940 enkele
weken verbleef. (1492)
Martha. NT. Zus van Lazarus en Maria. Volgelinge van Jezus van Nazareth.
(1430)
Maurice. Jonge vluchteling uit Komen-Wervik. (Oorlog 627)
Meeuwissen of Meheus, Leon.-1916. Als Belgische spion terechtgesteld met
vijf anderen. Zie Windels. (Oorlog 572)
Melchisedech. OT. Priester-koning van Jeruzalem. (1403)
Melloy, Camille. 1891-1941. Vertaalde werk van Streuvels en Timmermans
in het Frans. De josefiet reisde in augustus 1934 met een apotheker uit
Geraardsbergen, met Streuvels en dochter Dina naar het passiespel in
Oberammergau. In augustus 1935 reisde Melloy met Antoon Coolen, dokter
Froedure, Achiel Lobel en Streuvels, die in april de Vijfjaarlijkse prijs voor
letterkunde gewonnen had, naar Palestina. (1372, 1384, 1386, 1396, 1400, 1421,
1447-1448, 1450, 1452-1453)
Melsheimer, Hermann. Duitse majoor, Etappenkommandant van Kortrijk.
Bijgenaamd ‘melkemmer’. (Oorlog 581)
Membré, Henri. 1890-1952. Fransman die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1468-1469)
(*)
Ménard, Emile René. 1861-1930. Franse schilder, van een tentoonstelling in
Doornik. (Oorlog 71)
Mengelberg, Jozef Willem. 1871-1951. Nederlandse musicus, dirigent van het
Amsterdamse Concertgebouw. (Oorlog 330)
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Mercier, Désiré. 1851-1926. RK aartsbisschop van Mechelen, kardinaal. (Oorlog
35, 150, 421, 423, 529, 566)
Miel. Werd in Sint-Lodewijk Deerlijk door een ingekwartierde Duitse soldaat
gechanteerd. (Oorlog 526)
Mietje. Schrijft een minnebrief aan Polke. (1481-1487)
Miriam. Jonge Palestijnse dienster. (1411)
Mistral, Frédéric. 1830-1914. Nobelprijswinnaar in 1904. De Palestina-gangers
groetten zijn standbeeld. Zie Melloy. (1378)
Mr. Jozef. In een brief van Albert Vandenbroucke.
Moltke, von - . In 1914 opperbevelhebber van de Duitse troepen, opgevolgd
door Von Falkenhayn. (Oorlog 25)
Monet, August. Die ongunstig reageerde op de publicatie van delen van
Streuvels' dagboek in 1915. (Oorlog 8)
Montessori, Maria. 1870-1952. De Italiaanse propageerde reizend haar
onderwijsmethodiek. Zij stierf in Noordwijk. (1310)
Moortgat, Alfons. 1881-1972. Schreef de tekst en de muziek voor het Tiegemse
passiespel van 1933 en voor het Mariaspel van 1935 te Halle. Zie Van
Genechten. (1368, 1369, 1373)
Moreels, Modest. Niet bij naam genoemde Avelgemse notaris. (Oorlog 630)
(*)
Morris, William. 1834-1896. Engelse dichter en schilder, prerafaëliet. (Oorlog
327)
Mozes. 13de eeuw v.C. OT. Hij leidde de joden uit Egypte tot aan de grenzen
van Palestina. (1435)
Mussolini, Benito. 1883-1945. Italiaanse fascistische dictator en bondgenoot
van Hitler. Streuvels wees op diens invloed op Rhodos. (1397)
Napoleon I. 1769-1821. Corsicaan die zichzelf tot keizer van Frankrijk kroonde
en West-Europa onder de voet liep. In 1815 brak de slag bij Waterloo definitief
zijn heerschappij. (Oorlog 48)
Nefertete. 14de eeuw v.C. Vrouw van farao Echnaton. Haar beeld in het
museum van Caïro charmeerde Streuvels. (1437)
Néhémie. 6de eeuw v.C. De Perzische stadhouder liet de vestingen van
Jeruzalem herstellen. (1415)
Nerissa. Uit Shakespeares The Merchant of Venice. (Oorlog 330)
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Nietzsche, Friedrich. 1844-1900. Filosoof, lanceerde het begrip Übermensch.
(Oorlog 609)
Nijland, Aleida. Medewerkster van L.J. Veen. (Oorlog 7)
Noë. OT. Noach. Die op een ark de zondvloed - een grote overstroming overleefde. (Oorlog 216, 249, 578)
Noël et de la Place. Streuvels studeerde hun Leçons Françises de Littérature
et de Morale van 1848. (1497)
(*)
Noppe, Karel. 1869-1953. Interieurontwerper, van de Kortrijkse kunstgilde.
(1277)
Oelieden, Emil. 1875-1934. Duitse expressionist, die in 1914 in Tiegem woonde.
(Oorlog 50)
Olschwanger, dr. Streuvels ontving in Palestina een brief van hem. (1432)
Omar. Kalief. (1416-1418)
Opsomer, Isidoor. 1878-1967. Vlaamse kunstschilder en etser. (Oorlog 50,
465)
Ostertag, von -. 1864-1916. Duitse luitenant-kolonel. (Oorlog 514, 551)
Ostyn. De zoon van de weduwe Ostyn moest in 1914 te Deerlijk voorop
marcheren voor binnenvallende Duitsers. (Oorlog 138)
Ould, Herman. 1885-1951. Engelsman, die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1469)
Overwintering op Nova Zembla. Verwijst naar een boek van Hendrik Tollens
uit 1819, dat op feiten van eind 16de eeuw steunde. (Oorlog 234)
Padde. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
(*)
Palfijn, Jan. 1650-1730. Doceerde anatomie. Hij zou de verlostang
uitgevonden hebben. (Oorlog 505)
Paplammer. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Pauliene. Huishoudster van Hugo Verriest. (1223, 1322, 1324, 1325; Oorlog
506)
Paulus, Sint-. NT. 1ste eeuw n.C. Werd volgeling van Jezus van Nazareth.
(1382, 1403)
Persijn, Jules. 1878-1933. Streuvels woonde op 16 oktober 1933 in Broechem
zijn begrafenis bij. (1371, 1373; Oorlog 683)
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Petrus, Sint-. NT. Eerste RK paus. Apostel van Jezus van Nazareth, figuur in
het passiespel te Tiegem in 1933. Zie Moortgat. (1369-1370, 1406; Oorlog 687)
Phil. Toezichthouder van het kasteeldomein Blankaard in Woumen-Diksmuide.
(Oorlog 379-380)
Pia. Jonge Palestijnse dienster. (1411)
Picard, Leo. 1888-1978. Van het activistische blad De Vlaamsche Post,
uitgegeven te Gent. Historicus die ruziede met Alberic Deswarte. (Oorlog 438)
Piérard, Louis. 1886-1951. Franstalige Belg op het PEN-congres in 1938. Hij
voerde toen het woord op de kermis van het Slowaakse Kunov. Zie De Backer.
(1468, 1474)
Pilatus. 26-36 n.C. NT. Romeinse landvoogd over Judea, die Jezus van Nazareth
aan het volk overleverde. Figuur in het Tiegemse passiespel. Zie Moortgat.
(Oorlog 62)
Pius x. 1835-1914. RK paus van 1903 tot 1914, opgevolgd door Benedictus XV.
(Oorlog 22-23, 126)
Plato. 427-347 v.C. Griekse filosoof, onderwerp van gesprekken onder de leden
van de Latemse school. (1367)
Poe, Edgar Allan. 1809-1849. Amerikaanse prozaschrijver en dichter.
Grondlegger van de detectiveroman. (Oorlog 288)
Polke. Aan wie Mietje haar minnebrief schrijft. (1482-1487)
Portia. Uit Shakespeares The Merchant of Venice. (Oorlog 330)
Princip, Gavrilo. Servische nationalist die op 28 juni 1914 Ferdinand van
Oostenrijk neerschoot in Sarajevo. (Oorlog 22)
Prins, Ary. 1816-1867. Streuvels kan diens Harold bewonderen om de
volgehouden originele stijl.
(*)
Proust, Marcel. 1871-1922. Streuvels citeert hem. (1487)
Puvis de Chavannes 1824-1898. De Palestina-vaarders zagen werk van hem
in Marseille. Zie Melloy. (1377)
Querido, Israël. 1872-1932. Nederlandse letterkundige van joodse ouders.
(Oorlog 327)
Rachel. OT. Tweede vrouw van patriarch Jacob; moeder van Jozef ‘de dromer’
en Benjamin. (1423)
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Ramaekers, Louis. 1869-1956. Nederlander bekend om zijn cartoons over de
Eerste Wereldoorlog. (Oorlog 321)
Rausch. Op aanwijzen van een meisje vindt Streuvels de pastoor van Thür, die
bekend is om zijn belangstelling voor Sint-Genoveva. (1347-1348)
(*)
Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 1606-1669. Nederlandse schilder en
etser. (1356; Oorlog 210, 327)
Richepin, Jean. 1849-1926. Franse dramaturg en dichter. (Oorlog 155)
(*)
Rilke, Rainer Maria. 1875-1926. Oostenrijkse dichter en prozaschrijver.
(Oorlog 483)
Robinson. Hoofdpersonage uit Robinson Crusoë van de Ier Jonathan Swift
(1667-1745). (Oorlog 184, 380, 425)
(*)
Rodenbach, Albrecht. 1856-1880. Dichter, bezieler van de Blauwvoeterie
of Vlaamse studentenbeweging. (Oorlog 667)
Roelants, Maurice. 1895-1966. ContesteerdeVermeylen op het banket ter
gelegenheid van 25 jaar Van Nu en Straks. (1354)
Romains, Jules. 1885-1972. Fransman die op het PEN-congres in Praag
presideerde. Zie De Backer. (1468-1469)
Rothschild, baron de -. Die de zionisten ondersteunde. (1432)
Royaards, Willem. 1867-1929. Nederlandse toneelkunstenaar. Hij bracht
Vondels toneel weer op de planken. (Oorlog 327)
Salomon. 10de eeuw v.C. OT. Opvolger van David, koning van Israël, die de
tempel van Jeruzalem liet bouwen. (1414, 1418)
Sano. Streuvels bezocht de dokter in 1935 te Geel. (1373)
Saverys, Albert. 1886-1964. Streuvels reisde met hem en Servaes naar
Amsterdam, waar ze op 2 september 1931 de Van Goghtentoonstelling
bezochten. (1365)
Scharpé, Louis. 1869-1935. Streuvels woonde op 8 mei 1935 de begrafenis
van Scharpé bij. (1373)
Schellebelle. Figuur uit De vlaschaard. (1287)
Schickfus, Eric von -. 1880-1955. Duitse generaal. (Oorlog 613)
Schmülling, Hermine. Streuvels bezocht zijn Duitse vertaalster in april 1934.
In november 1936 verdronk zij in de Rijn te Mülheim. (1371, 1456)
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Schoemaker, Maurits. 1890-1964. Brusselse componist. Zie De Bom.
Schotman, Johan W. 1892-1976. Nederlander die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1470)
Schowalter, A. Duitse journalist die in 1915 Streuvels' reputatie aantastte.
(Oorlog 675-681)
Schwarz, Vincy. 1902-1942. Kenner van de Franse literatuur. Was op het
PEN-congres van Praag. Zie De Backer. (1468)
Schwerin, Erich, Graf von -. 1899-1980. Hij begint zijn militaire carrière als
hij pas vijftien is. Bij het uitbreken van WO I is hij ‘Fähnrich im 2.
Garde-Regiment zu Fuss’. In WO II is hij generaal. (Oorlog 83)
Senden, Leo. 1905-1944. Medereiziger naar Palestina, pastoor van Hoogstraten,
endemoloog. Zie Melloy. (1375, 1379, 1380, 1384, 1386, 1389, 1396, 1398)
Sergius, Sint-. Patroon van een koptische kerk in Caïro. (1441)
Servaes, Albert. 1883-1966. Streuvels reisde met hem en Saverys naar
Amsterdam, waar ze op 2 september 1931 een Van Goghtentoonstelling
bezochten. Zie ook: Elisabeth. (1364, 1365)
Sevens, Fons. 1877-1961. Gentse onderwijzer. Stichtte in 1910 De Witte
Kaproen. (Oorlog 153, 157, 162, 287, 292)
(*)
Shakespeare, William. 1564-1616. Streuvels woonde in 1910 de opvoering
van een zijner toneelstukken bij in Londen. (1313; Oorlog 149, 236, 415, 330)
Schepens, Luc. Gewezen conservator van het Lijsternest, redacteur van Kroniek
van Stijn Streuvels en In oorlogstijd.
Shylock. Uit Shakespeares The Merchant of Venice. (Oorlog 330)
Simon, Jules. 1814-1896. Franse filosoof en politicus. Korte tijd minister in
de jaren 1870. (Oorlog 476)
Simons, Leo. 1862-1932. Stichter van de Wereldbibliotheek. (1310; Oorlog
325)
Sinterklaas. (Oorlog 313, 316)
Smetana, Bedrich. 1824-1884. Streuvels woonde Die verkatufte Braut bij op
het PEN-congres. Zie De Backer. (1471)
Snoefel. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
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Socrates. Onderwerp van gesprekken onder de leden van de Latemse school.
(1367)
Soete. Naar de vroegere molenaar Soete heet de Kortrijkse wijk op de weg naar
Zwevegem nog Soetensmolen. (Oorlog 137, 472)
Staël, madame de -. 1766-1817. Geboortenaam: Anne Necker. Werd door
Napoleon I verbannen (Oorlog 475)
Staelens, Alida. 1879-1975. Streuvels' vrouw. Gebruik makend van de
Vijfjaarlijkse prijs voor letterkunde reisde Streuvels in 1911 met haar naar
Zuid-Frankrijk. Zij verbleef van oktober 1914 tot februari 1915 met haar twee
kinderen bij Veen in Amsterdam. (1276, 1280, 1283, 1289, 1290, 1295, 1297,
1300, 1312, 1314, 1327; Oorlog 265, 268-269, 317, 311, 332, 405, 426, 577)
Staelens, Felix en Jules. Schoonbroers van Streuvels. (1339, 1344; Oorlog
347-348, 663)
Staelens, Jules. Schoonvader van Streuvels, zijn vrouw was Cordula Denreep,
zus van de Moeskroense dokter, waar zij overleed. (1303-1305; Oorlog 663)
Stefànik, M.R. 1880-1919. Streuvels bracht tijdens het PEN-congres in Praag
een bezoek aan diens mausoleum in het Slovaakse Bradlo. Zie De Backer. (1475)
Steverlynck, Boudewijn. 1893-1976. Om een inzinking te boven te komen
gaat Streuvels begin 1922 met hem op vakantie in Zuid-Frankrijk. (1351-1352)
Stracke, Desiderius. 1875-1970. Auteur van Arm Vlaanderen. Pater die
Streuvels ontmoette in Astenet. (1458)
Suter, A. Auteur van J'accuse, von einem Deutschen. Werd in het Frans vertaald.
(Oorlog 538)
Tchernowitz, Jacob. 1906-1990. Israëlisch diplomaat. (1432)
Teirlinck, Herman. 1879-1967. Sprak de lijkrede uit op de begrafenis van
Hugo Verriest. Op 29 augustus 1936 woonde Streuvels het slopen van de
Tiegemse molen bij, geveld voor de verfilming van Het kwade oog van Teirlinck
(1332, 1352, 1456)
Theocritus. 3de eeuw v.C. Griekse idyllische dichter. Een zomers landschap
doet Streuvels aan diens werk denken. (1478, 1481)
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Thérive, André. 1891-1967. Fransman die op het PEN-congres in Praag aanwezig
was. Zie De Backer. (1468-1469)
Theseus. Nationale held van Athene, die de minotaurus, het monster van Kreta,
doodde. (1388)
Thomas a Kempis. 1379-1471. Nederlandse RK kloosterling Thomas Hamerken.
(Oorlog 191)
Thoreau, Henry. 1817-1862. Amerikaanse naturist. Streuvels beveelt de lectuur
van diens Walden or Life in the Woods aan. (Oorlog 425)
Timmermans, Felix. 1886-1947. Vlaamse dichter en prozaïst; onder meer van
Pallieter en Boerenpsalm. (Oorlog 669)
Titeca. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Titia. Vrouw van Jacobus Van Looy. (1362)
Titus Flavius Vespasianus. Romeinse keizer eerste eeuw n.C. (1415, 1416)
Toetanchamon. 14de eeuw v.C. Koning van Egypte, opvolger van Echnaton.
Museum van Caïro. (1436-1437)
(*)
Tolstoj, Leo. 1828-1910. Streuvels vertaalde werk van hem in het Nederlands.
(1300, 1311, 1360; Oorlog 57)
Toorop, Jan. 1858-1928. De Nederlander tekende in 1913 een portret van Stijn
Streuvels. (1316)
Torie Mulders. Zie Vindevogel.
(*)
Toussaint van Boelaere, Fernand. 1875-1947. Met wie Streuvels het
PEN-congres bijwoonde. Zie De Backer. (1468)
Trekpot. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Turpin, Eugène. 1848-1927. Franse chemicus die in 1885 een nieuwe springstof
uitvond. (Oorlog 23, 165)
Tzara, Tristan. 1896-1963. Franse dadaist, die op het PEN-congres in Praag
aanwezig was. Zie De Backer. (1468-1469)
Uilenspiegel. Grappige middeleeuwer uit Noord-Duitsland en Vlaanderen; held
van Charles De Costers roman. (Oorlog 367, 391, 447, 547)
Ulanen. Licht gewapende Duitse ruiters, meestal verkenners. (Oorlog 24, 217)
Unger, Ernst von -. 1831-1921. Pruisisch generaal van de cavalerie,
Etappeninspecteur. (Oorlog 562, 564, 567-571)
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Van Cauwelaert, Frans. 1880-1961. Vlaams staatsman, minister; van 1921
tot 1932 Antwerps burgemeester. (Oorlog 322, 323, 325)
Van de Leene, Henri. Gewezen Kortrijkse politieman. Het Engelse vliegtuig
waarin hij zat, kwam in Ooigem in de bomen terecht. Van de Leene en de
Engelse piloot waren lichtgewond. Na opname in een ziekenhuis werden ze
naar Duitsland overgebracht. Van de Leene ontsnapte uit het kamp. (Oorlog
472)
Vandemeulebroecke, Maurice. Zie Paula Lateur. (1372)
Vandenberghe, Alfons. Leverde in mei 1916 zijn duiven niet in en werd betrapt.
Wegens controleverzuim moest de gemeente een boete betalen. Idem voor
Gustaaf Leroy. (Oorlog 550)
Vandenbroucke, Albert. De zoon van een vriend van Streuvels is te Mechelen
gesneuveld in 1914. Streuvels kopieert diens brieven aan de familie. (Oorlog
427-438, 455-456)
Van den Gheyn, Gabriël. 1862-1955. Gentse kanunnik. Zijn rol in de diefstal
van De rechtvaardige rechters uit de Sint-Baafskathedraal is niet opgehelderd.
(Oorlog 497)
Van den Heuvel, Jules. 1854-1926. Van 1915 tot 1918 Belgisch ambassadeur
bij Vaticaanstad. (Oorlog 530)
Van der Gracht d'Eeghem, Edgard. 1861-1923. Hij was
arrondissementscommissaris van Veurne. (Oorlog 135)
Vander Cruyssen. 1874-1955. Op reis met vrienden bezocht Streuvels de abt
in Orval. (1480)
Van der Goes, Franc. Streuvels noemde diens Over het Zeggen van Verzen
‘een degelijke cursus, waar mevrouw Beersmans haar voordeel heeft kunnen
uit halen.’ (1491)
Vandervelde, Emile. 1866-1938. Jurist, marxist, grondlegger van het Belgische
socialisme. (Oorlog 127, 503)
Van de Woestijne, Gustaaf. 1881-1947. Herinnering aan Tiegem. (1494;
Oorlog 49, 56)
Van de Woestijne, Karel. 1887-1929. Een herfstgedicht stemt Streuvels tot
weemoed en roept Pierre Loti's ‘Pêcheur d'Islande’ op. Werkte mee aan de
Nieuwe Rotterdamsche Courant.
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(*)

Van Deyssel, Lodewijk. 1864-1952. Zijn Verzamelde Opstellen betekenden
aanvankelijk veel voor Streuvels, later kwamen ze hem als ‘een acrobatic van
woorden’ over. (1489)
Van Eeden, Frederik. 1860-1932. Streuvels las Het krabbetje en de
gerechtigheid en andere teksten van hem opnieuw, maar zonder veel
enthousiasme. (1490, 1491)
Van Genechten, Cl. De priester regisseerde in 1933 het Tiegemse passiespel.
Zie Moortgat. (1368)
Van Gheluwe,Aloïse. 1856-1916. Werd als Belgische spion met vijf anderen
terechtgesteld. Zie Windels. (Oorlog 571, 572)
Van Hall, J.N. 1840-1918. Zijn bloemlezing van de 80'ers Dichters van dezen
tijd stemde Streuvels gelukkig. (1489)
Van Hoof, Jef. 1886-1959. Die Streuvels in Aken tijdens zijn verblijf in Astenet
ontmoette. (1458)
(*)
Van Looy, Jacobus. 1855-1930. Streuvels las Een hengelaar opnieuw ‘als
virtuozenwerk van een liefhebber’. (1362, 1490, 1491; Oorlog 329)
Van Nuffel, Jules. 1883-1953. Directeur van het Mechelse Lemmensinstituut.
Streuvels ontmoette hem in Astenet. (1458)
Van Ostayen, Paul. Antwerpse experimenteel. (1354)
Van Overbeke, Herman. Van Overbeke uit Gent stelde een draaiboek op voor
de verfilming van De vlaschaard. (1455-1456)
Van Wessem, Constant. 1891-1954. Nederlandse schrijver die op het
PEN-congres in Praag was. Zie De Backer. (1469)
(*)
Veen, L.J. Bij wie Streuvels' vrouw en twee kinderen van oktober 1914 tot
februari 1915 logeerden. (1336; Oorlog 265-266, 269- 270, 310)
Verduyn. Een pikker. Zie Djooske Dekkers. (1501)
Vererfven, Aloïs. Veldwachter onder de wapens. (Oorlog 20)
Vererfven, Jules. Broer van veldwachter Aloïs, waarnemend veldwachter.
(Oorlog 20, 385+, 402, 503, 542-543, 563, 647)
Vergilius. 70-19 v.C. Een zomers landschap roept bij Streuvels Vergilius'
Bucolica op. (1478, 1481; Oorlog 72)
Verhaegen, Arthur. 1847-1917. ‘De rode baron’ bestreed Emile Vandervelde
en het algemeen stemrecht. (Oorlog 127)
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Verhaeren, Emile. 1855-1916. Fransschrijvende Vlaming: Le passeur d'eau.
Verongelukt onder een trein in Rouen. (Oorlog 602)
Verheust. Smid op de wijk Soetensmolen Kortrijk, wiens dochter in de Eerste
Wereldoorlog gedood werd. (Oorlog 137)
Verkade, Eduard. 1878-1961. Nederlandse toneelleider en acteur. (Oorlog
329)
Vermeulen. Landbouwer in Zwevegem of Kortrijk. (Oorlog 137)
Vermeulen, Edward. 1861-1934. Zie Warden Oom.
(*)
Vermeylen, August. 1872-1945. Sprak de feestrede uit op het banket ‘25 jaar
Van Nu en Straks’, waarop Streuvels na 25 jaar Lenteleven gehuldigd werd.
Vermeylen was erg aangeslagen op de begrafenis van Karel van de Woestijne.
(1354, 1361)
(*)
Verne, Jules. 1828-1905. Franse grondlegger van de sciencefiction: De reis
om de wereld in 80 dagen. (Oorlog 117)
Verriest, Gustaaf. Broer van Hugo Verriest, legerkapitein. (1315, 1327, 1330)
(*)
Verriest, Hugo. 1840-1922. Pastoor van Ingooigem tot april 1912. Streuvels
was aanwezig op de onthulling van diens praalgraf 8 augustus 1926. (1293,
1294, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1352, 1359; Oorlog 21, 128,241+, 275,
305, 349, 415, 610)
Verriest, Jozef. Neef van Hugo Verriest. (Oorlog 305)
Verriest, Louis. 1870-1923. Neef van Hugo Verriest. Kapelaan in Ieper, verbleef
in 1914 tijdelijk te Ingooigem. (Oorlog 22)
Verriest, P. In verband met inkwartiering. (Oorlog 528)
Verschaeve, Cyriel. 1874-1949. Verschaeve ontving met René Declercq en
Streuvels in 1936 de Hamburgse Rembrandtprijs. In 1937 promoveerde hij met
Belpaire, Brom, Van Duinkerken en Streuvels tot doctor honoris causa aan de
universiteit van Leuven. (1455, 1460)
Verschoren, Frans. 1874-1951. Schoolhoofd, jeugdschrijver. Zijn dochter
ontwierp het album aangeboden aan Streuvels op het banket ‘25 jaar Van Nu
en Straks’. (1354, 1355; Oorlog 465)
Verstraete, Edmond. 1870-1956. Oost-Vlaamse schilder van landschappen.
(Oorlog 467)
(*)
Verwey, Albert. 1865-1937. Redacteur van De Beweging. Streuvels
waardeerde nog zijn Gulliver. (1309, 1324, 1491)

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

186
Veth, Jan Pieter. 1864-1925. Nederlandse schilder. Streuvels genoot van zijn
kunsthistorische artikelen. (1490-1491)
(*)
Viérin, Emmanuel. 1869-1954. Kunstschilder, lid van de Kortrijkse kunstgilde.
Streuvels verbleef met hem te Damme in 1921. (1277, 1351, 1353; Oorlog 22,
47, 49, 57, 58, 191, 273-275, 282-301, 304, 305, 329, 330, 335, 452, 505, 545+)
(*)
Viérin, Jozef. 1872-1949. Architect, lid van de Kortrijkse kunstgilde. (1277;
Oorlog 304)
Vindevogel, Hector. 1883-1961. Alias Torie Mulders, vriend van Streuvels,
molenaar van Tiegem. (Oorlog 400+, 572-575)
(*)
Vondel, Joost van den -. 1587-1679. Nederlander van Antwerpse ouders.
Schreef leergedichten, gelegenheidspoëzie en bijbelse treurspelen, onder meer
Lucifer. (Oorlog 327)
(*)
Wagner, Wilhelm Richard. 1813-1883. Stichtte het Bayreuther Festspielhaus.
Hij schreef grote muziekstukken: Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, enz.
(Oorlog 209, 504, 521)
Warden Oom. 1861-1934. De zieke Edward Vermeulen werd op 18 november
1931 in Hooglede gehuldigd met toespraken van André Demedts en Cyriel
Verschaeve. Streuvels woonde op 30 juni 1934 de begrafenis in Hooglede bij.
(1364, 1372)
Wells, H(erbert) G(eorge). 1866-1946. Engelse sciencefiction-schrijver, die
op het PEN-congres was. Zie De Backer. (1469)
Wertheimer, Julius. 1915. Duitse journalist die in de Vössische Zeitung
Streuvels' reputatie beschadigde. (Oorlog 675)
Wilde. Een verwijzing naar Oscar Wilde? (Oorlog 685)
Wilhelm II. Duitse keizer. (Oorlog 145, 393, 410, 418, 423, 427, 454, 476, 532,
604, 681, 687)
Wilmart, Nestor. 1867-1927. Advocaat, financier, politicus, directeur van de
spoorweg Gent-Terneuzen, die obligaties vervalste en andere malversaties
bedreef. (Oorlog 290)
Wilson, Thomas Woodrow. 1856-1924. Amerikaanse president van 1913 tot
1921. Stichter van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties.
(Oorlog 532)
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Windels, Aloïs. 1889-1916. Als Belgische spion terechtgesteld te Gent op 11
augustus 1916, samen met August Alfred Algoet, Jos Braet, Octave De Clercq,
Leon Meheus/Meeuwissen en Aloïse Van Gheluwe. (Oorlog 500, 538, 571,
572)
Wolff, Betje. 1738-1804. Zie Aagje Deken. (Oorlog 327)
Würtemberg, Albrecht von -. 1865-1939. Bevelhebber van het Duitse leger
in België. (Oorlog 26, 602)
Zarathustra. Verwijst naar een werk van Friedrich Nietzsche: Also sprach
Zarathustra. (Oorlog 609)
(*)
Zola, Emile. 1840-1902. Franse naturalist: Jean Gourdon, Les
Rougon-Macquart, L'Attaque du Moulin. (Oorlog 228, 363)
Zozema. In een brief van Albert Vandenbroucke. (Oorlog 431)

Eindnoten:
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

(*)

(*)
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(*)

Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
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Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
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met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
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met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
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(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
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Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
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Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
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Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
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met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
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seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
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met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
gevangengenomen burgers (1341-1342; Oorlog 113, 224, 231, 352, 366, 457), toneelspelers
(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
(*) Soldaten (1345), buren (1293, 1296, 1298, 1305, 1350, 1352), ambachtslui (1279, 1284-1286,
1289-1291), toeschouwers (1306-1307), geestelijken (1328-1332), gegijzelde en
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(1368-1370), reizigers op de cruise naar Palestina en haltes onderweg in Marseille, Napels,
Pompeji, Athene, Istanboel, Rhodos, Beiroet, Baälbek, Damascus, Jeruzalem, Bethlehem, Tel
Aviv, Jericho, en op de terugreis Caïro, Suez, Port Saïd. Onder de deelnemers: een Brugse
seminarist, een jonge architect, Franssprekende Vlamingen, Walen, onaantrekkelijke jonge
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Gentse juffrouwen, een Tieltse rentenier, een oom met zijn nichtje uit Tielt, Franse bedevaarders
met bisschop, een Franse abbé die een conferentie houdt over Bergson, een Vlaamse franciscaan,
aalmoezenier van de bedevaart, een Hollandse assumptionist, Vlaamse paters, een Franssprekende
Griekse gids, een Italiaanse pater die op Rhodos gidst, een Italiaanse franciscaan die in Palestina
gidst, bedoeïenen, muezzin, een Syrische bisschop, een Griekse pope, zionisten, dokters,
tapijtwevers, koperslagers, nomaden, badende Engelse dames, enzovoort. (1379-1433)
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De oudere Stijn Streuvels
Toon Breës
Toen Stijn Streuvels in 1942 het eerste deel van zijn memoires, Heule, publiceerde,
was hij 71 jaar. Het was een boek dat hij schreef ‘voor zijn plezier’. Vijf jaar later
verscheen Avelghem (1946). Het eerste deel van Ingoyghem (1904-1914) (1951)
publiceerde hij toen hij tachtig werd en zes jaar later verscheen Ingoyghem II
(1914-1940) (1957). Bij het verschijnen van zijn laatste publicatie, Kroniek van de
familie Gezelle (1960), was hij bijna negentig. In deze bijdrage wordt aan de hand
van alle beschikbare bronnen een beeld geschetst van de oude meester, dat in
verscheidene opzichten afwijkt van de traditionele eendimensionale voorstelling van
de stroeve en eenzelvige Stijn Streuvels.
- ‘Elken nieuwen dag dat God mij verleent, beschouw ik als een hemelsche
weldaad, en 't genot er van is alsof 't de laatste zou zijn.’ (Stijn Streuvels, brief
van 21 augustus 1953 aan Joris Vriamont)
- ‘Helder van hoofde, kloek van harte en stevig op de been - dat is: een schoone
oude dag!’ (Stijn Streuvels, brief van 22 februari 1959 aan Herman Teirlinck
t.g.v. diens 80ste verjaardag)
- ‘Alweer een jaar ouder en nader de eindstreep, die zoolang mogelijk mag
achteruitblijven, want 't leven is nog zoo kwaad niet voor wie er 't goede van
weet te nemen en 't slechte aan kant laat.’ (Stijn Streuvels, brief van 22 oktober
1959 aan Joris Vriamont)
- ‘Er komen heerlijke dagen in 't leven, en men moet zich gelukkig achten gespaard
geweest te zijn van ziekten, van nood en armoede, van rampen en ellende, en
gelukkig en behouden door twee oorlogen gekomen te zijn, in vergelijking van
't geen we als rampen in de wereld gezien hebben. Neen, 't is nog zo slecht niet
geweest, en of het beter had kunnen zijn, valt nog te zien.’ (Stijn Streuvels,
dagboeknotitie1)
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‘Das Alter des Zusehens’ (1)2
Heule, het eerste deel van Streuvels' memoires, was gepland tegen zijn zeventigste
verjaardag, maar door allerlei omstandigheden, die ook met de oorlogssituatie te
maken hadden, verscheen het pas in 1942. Aan deze terugblik op zijn jeugd had hij
met plezier gewerkt. Vijf jaar later verscheen Avelghem (1946). Dit uitvoerige boek
noemt hij ‘de gelukkige jaren van mijn jeugd’ (vw4, 1268). Daarna zou de derde
periode aanvangen, ‘de gewichtigste, de glorieuze, die van het bewuste, volle leven,
te Ingooigem’ (vw4, 1268). Stijn Streuvels publiceerde het eerste deel van Ingoyghem
(1951) toen hij tachtig werd. Maar van de ‘glorieuze’ toon is in de aanhef van
Ingoyghem I - dat de periode 1904-1914 behandelt - niets meer te merken:
Deze keer is het niet voor mijn plezier. (...) Gingen Heule en Avelgem
onder de kenspreuk van: ‘Pour mon plaisir’, nu zou ‘Ingooigem’ dienen
te heten: ‘Uit dwang en tegen goesting!’ (...) Ware er echter die voorbarige
en voortvarende aankondiging niet, de belofte - iets waar volgens men
beweert, vrienden recht op hebben en naar wachten; omdat, nu de twee
eerste delen er zijn, er het derde fataal bij behoort. (...) De periode van
romans en novellen voortbrengen is voorbij - anderen doen het nu beter;
men voelt zich van die soort uitgepraat en het loont de moeite niet er zich
nog voor in te spannen up-to-date te zijn. Elk zijn beurt. ‘Ich habe das
Alter des Zusehens erreicht.’ (vw4, 1271-1272)
Pas zes jaar later verscheen Ingoyghem II (1957), over de periode 1914-1940.
Streuvels is het schrijven van memoires beu. Hij noemt dit deel ‘invallen,
beschouwingen in de loop der dagen opgeschreven, uit de herinnering opgediept,
zonder zorg voor vorm of inhoud’. Dit klinkt niet bijzonder enthousiast. Maar de
schrijflust van de scherpe waarnemer met zijn trefzekere formulering is weer duidelijk
voelbaar in het verslag van zijn reis naar het
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Heilig Land in augustus 1935. Stijn Streuvels besteedt er bijzonder veel aandacht
aan: tachtig van de honderdachtenzestig bladzijden handelen over deze reis, allicht
tot verbazing en ontgoocheling van een aantal Ingooigemnaren. Ingoyghem II sluit
hij af op vrijdag 10 mei 1940, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Toen
hij bijna negentig was, publiceerde hij nog zijn Kroniek van de familie Gezelle (1960).
Hierin beschreef en documenteerde hij een periode die voor zijn familie en voor
hemzelf als afgesloten mocht worden beschouwd, die hij van zichzelf wilde
wegschrijven om er ook voor zichzelf mee in het reine te komen. In zijn eigen
woorden was dit ‘het relaas over de hebbelijkheden en onhebbelijkheden bij de
Gezellefamilie’ (vw4, 1507). Maar over de ‘oudere Streuvels’ zijn nog veel boeiende
dingen te vertellen, die ons een duidelijker beeld geven van de schrijver en de mens
Stijn Streuvels - die we overigens niet kunnen afsplitsen van Frank Lateur. Omdat
in dit achttiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap Ingoyghem centraal
staat, mogen we dus bijzondere aandacht besteden aan de oudere Streuvels. Daartoe
werden niet alleen zijn memoires geraadpleegd, maar ook zijn correspondentie, zijn
ongepubliceerde dagboek en de over hem gepubliceerde biografische werken. Ook
een paar nooit eerder vermelde brieven komen hier aan bod, evenals een gesprek dat
ikzelf in 1962 met Stijn Streuvels mocht hebben. Hij is niet de man die met
verbittering terugblikt of die in verstarring de snel veranderende wereld afwijst. Hier
komt een man tevoorschijn, die altijd zichzelf gebleven is, een man die reflecteert
over zichzelf en zijn verleden, die nog altijd aandacht heeft voor wat er omgaat in
de maatschappij en in de culturele wereld, maar die zich in de wijsheid en de rijke
ervaring van zijn leeftijd tot ‘zusehen’ mag beperken.
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‘Aan veel dingen de botten vagen waar jongeren belang aan hechten’
De eerste sporen van de ouder wordende Streuvels vinden we al in een brief van 6
januari 1932 aan zijn vriend Modest Huys (1874-1932), de schilder die van hem in
1915 een levensgroot luministisch portret gemaakt had, dat nu permanent in het
Letterenhuis in Antwerpen te zien is. Modest Huys was een leeftijdgenoot, geboren
in 1874, op het moment van die brief dus achtenvijftig en Stijn Streuvels eenenzestig.
Huys had hem een vrij pessimistische brief geschreven, waarin hij klaagde dat hij in
de vergeethoek beland was, in tegenstelling tot Streuvels, want hij had vernomen dat
die nog maar pas uitbundig was gevierd. Streuvels zal dit rechtzetten:

Stijn Streuvels door Modest Huys (1915) (AMVC-Letterenhuis)
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Wààr hebt Gij daarvan gehoord? Ik kon natuurlijk niet beletten dat de
menschen weten dat ik in October l[aatst]l[leden] zestig kruiskes op mijn
voorhoofd draag ('t geen 't schoonste van een mensch zijn historie niet is!)
maar ik zie daar absoluut geen reden in om te vieren of gevierd te worden.
Dit heb ik herhaaldelijk gezegd en geschreven, en heb alle opzet en plannen
van vieren afgezegd.
Het gaat over de viering in de Mijolclub in Brussel waarop Streuvels inderdaad
glanzend afwezig was gebleven. Hij was al niet gesteld op huldigingen, deze keer
had hij bovendien het excuus van een zere knie en uit de brief blijkt dat naar Streuvels'
aanvoelen ook voor hem het hoogtepunt voorbij is. Laten we niet vergeten dat hij in
1931 Alma met de vlassen haren gepubliceerd had, een boek waarover hijzelf helemaal
niet tevreden was. Alleen de katholieke pers had het gunstig vervvelkomd, als een
soort goedmakertje voor De teleurgang van den Waterhoek, dat door sommigen was
opgehemeld maar door anderen verguisd. Hij schrijft:
't Geen U overkomt, of 't geen Gij meent dat u overkomt - gebeurt evengoed
met mij en met iedereen. Het publiek is ondankbaar, de menschen bejubelen
elk opkomend jong element en als dat element zijn beste werk heeft
voortgebracht, vergeten zij den artist. (...). Dat alles kan me echter niets
schelen, - ik denk daarom nooit dat ik in den hoek zit, - het is eenvoudig
de gang van de wereld: elk krijgt zijne beurt, en... wij blijven wie we zijn.
Met verouderen vallen veel dingen weg: (...) wij verouderen, man, en dat
is alles! Zie maar rond u en bij de menschen van onzen leeftijd zult Gij
hetzelfde bemerken. Met den groei der jaren moet er een beetje philosophie
bijkomen - men moet jong van hart blijven, maar oud aan ondervinding
en aan wijsheid, - en aan veel dingen de botten vagen waar jongeren belang
aan hechten. Als ik U een raad mag geven: vergal Uw schoon leven niet
door dingen die niets zijn in hun eigen, die van de menschen komen en u
noch groot noch klein
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kunnen maken. Er zijn rondom ons - en in ons huis voornamelijk - zooveel
dingen die wèl met ons leven te maken hebben en waar ons geluk en
welvaren van afhangt, die wij moeten verzorgen, dat al de rest larie is en
kan gestolen worden! dixit. Met minzamen groet
Stijn Streuvels
Het is een echte troostbrief, geschreven in het begin van de wintermaand januari van
1932. Wist Streuvels dat het niet goed ging met de gezondheid van zijn
vriend-schilder? Die stierf nog dezelfde maand, op 30 januari 1932. Stijn Streuvels
had nog bijna 37 jaren voor de boeg! Maar een rustige oude dag was voor hem niet
weggelegd. Eer het zover was moest hij nog door de chaos van de Tweede
Wereldoorlog en door de naweeën daarvan. Aan die periode wil ik in een aparte
bijdrage aandacht besteden. Toen hij bijna 75 was schreef hij aan Antoon van der
Plaetse in een brief van 5 maart 1946 ter gelegenheid van diens vrijlating:
Sedert kerstdag lig ik ook met huis-arrest (niet van de veiligheid) maar op
bevel v.d. dokter - geen koude lucht) er hapert iets aan mijn aderen [Str.
onderstreept] - anders alles goed: geen pijn en niet gevaarlijk - e-ja, ... de
75 komen niet alleen, - voor 4 maanden voelde ik mij een goede 40-er,
maar nu word ik al iets gewaar.
Op zijn verjaardag zelf (3 oktober 1946) stuurde hij een brief voor troost en sterkte
aan zijn goede vriend Jozef (Seppen) de Coene, die een lange gevangenisstraf uitzat
wegens economische collaboratie en die hem een gelukwens gestuurd had. Over
zichzelf schreef hij:
Ik heb heel den winter thuis moeten zitten - mijn aders waren niet in orde
- ‘vaso-motorische stoornissen’ heet dat. Dr. Lauwers3 heeft mij verzorgd
en nu is hij ook al verdwenen! Sedert ben ik nog maar weinig uitgekomen
- men wordt honkvast en
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blijft liefst thuis - nu waag ik me reeds tot Kortrijk en hier in 't rond met
de fiets, - doch geen lust om groote reizen te doen met den trein. (...) - De
tijd gaat hier kalm voorbij (...) spijtig maar dat ik geen zwaren arbeid meer
mag doen: boomen vellen, hout klieven, delven en kappen!!... mijn groote
liefhebberij - maar ik kan nog fiets rijden en wandelen.
Die ‘groote liefhebberij’ had hem in 1938 wel een ongeluk(je) opgeleverd: bij het
hout klieven had hij een splinter in zijn rechteroog gekregen, waardoor hij uit dat
oog nooit meer goed zou zien. Begin 1953 kreeg hij een ernstige oogaandoening aan
zijn linkeroog, waarvoor hij in het ziekenhuis in Kortrijk werd opgenomen. Streuvels
was als de dood voor blind worden en bovendien leek de oogaandoening zeer ernstig.
Volgens André Demedts zei Streuvels bij zijn opname in de kliniek aan de oogarts:
‘Als ik hiervan moet sterven, heb ik liever dat gij een hamer neemt en mij de kop
inslaat.’4 De dokter stelde Streuvels gerust en na enkele weken was hij weer thuis.

Een supersonisch einde
Als we de periode 1945-1969 bekijken is het duidelijk dat Stijn Streuvels niet
uitgepraat was en zichzelf nog niet overleefd had. In dat opzicht is hier een kritische
analyse nodig van het slot van Hedwig Speliers' evenzeer gelauwerde als omstreden
biografie Dag Streuvels (1994). Na Hakenkruisen op het Lijsternest (DS 642) op 26
oktober 1944 (DS 645) laat Speliers zijn auteur Stijn Streuvels op dezelfde pagina al
Ter go gaan. De slotpagina is 648! Dan volgt alleen nog het Nawoord. De laatste
vijfentwintig jaren (toch nog een kwarteeuw) van het leven van Stijn Streuvels zoeven
supersonisch voorbij. Dat is ook Dirk de Geest opgevallen: ‘De ouderdom, die
beschreven had kunnen worden als een ultieme bekroning, (...) wordt hier herleid
tot niets anders dan een gortdroge lijst van bekroningen en vieringen, alsof de mens
Streuvels op dat ogenblik
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Stijn Streuvels in 1949
(collectie Toon Breës)

geheel is verworden tot een eigennaam, een zichzelf overlevende reputatie.’5 Speliers
laat koning Boudewijn in 1959 nog krentenbrood eten ‘met de achtentachtigjarige
gelauwerde schrijver’ (DS 647). Op 14 december 1962 ontvangt Streuvels in de
Ridderzaal in 's-Gravenhage de Prijs der Nederlandse Letteren. Wanneer hem in
1964 de adellijke titel van baron aangeboden wordt, ‘weigert [hij] die onderscheiding,
waarmee hij’ - aldus Speliers - ‘zijn eeuwige concurrent Cyriel Buysse tot over de
grenzen van de dood schaakmat zet.’ (DS 647) Scherp geformuleerd Maar zo negatief
stond Streuvels niet tegenover Cyriel Buysse dat we hem ‘zijn eeuwige concurrent’
moeten noemen. Stijn Streuvels had waardering voor de literaire Buysse. Nochtans
is er tussen beide grote auteurs redelijk wat animositeit geweest. Vooral in de periferie
rond Streuvels en Buysse werd af en toe heel wat heibel gemaakt. ‘Zijn eeuwige
concurrent’ is echter een te felle benaming. Streuvels hield niet van Buysses houding
tegenover Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Zoals zijn oude literaire vrienden
hield hij wel van Buysses werk. Toen Streuvels' eerste werk Lenteleven (1899)
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verscheen, kreeg hij sterke tegenwind van katholieke zijde. Maar enkele jaren later
hadden de katholieken ingezien dat ze Streuvels konden inzetten tegen de goddeloze
en zedeloze Cyriel Buysse. In Streuvels' tijd heeft men inderdaad in het ideologisch
sterk verzuilde gehucht Vlaanderen veel te vaak deze twee grote auteurs tegen elkaar
uitgespeeld en was het voor zowel Buysse als Streuvels soms moeilijk om ‘far from
the madding crowd’6 te blijven. Het leidt ons ver weg van de oudere Streuvels, maar
hier mag de brief vermeld worden van Stijn Streuvels van 17 februari 1911 aan
Emmanuel de Bom: ‘Ik heb alle hoogachting en bewondering voor Buys[s]e's werk,
maar zijne houding tegenover Vlaanderen & de Vlamingen ware voor mij al een
voldoende reden om me stil te houden...’7 Dat die waardering blijvend was, kunnen
we lezen in het niet gepubliceerde dagboek dat Streuvels schreef op hoge leeftijd.
Streuvels' woorden getuigen van die appreciatie, maar niet zonder relativerende
humor: ‘Ik neem gewoonlijk Buysse meê naar bed. (...) En waarom Buysse? Om de
klare duidelijke lettertype waarmede zijn boeken gedrukt zijn en 't zicht niet
vermoeien, en omdat het gemakkelijke lectuur is.’8
Wanneer Stijn Streuvels in 1967 gevierd wordt voor zijn zestigjarige lidmaatschap
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, geeft Speliers in
zijn Streuvelsbiografie Dag Streuvels (1994) volgend commentaar: ‘Die academie
hangt hem vaak de keel uit, maar tweeslachtig als Streuvels is9 aanvaardt hij graag
de honneurs in Beauvoorde nabij Veurne, in het prachtige en intieme kasteeltje van
de Westhoek.’ (DS 647) Bij de formulering ‘aanvaardt hij graag de honneurs’ past
toch een kanttekening. Speliers doet het voorkomen alsof Streuvels genoot van
dergelijke eerbetuigingen. In Als een oude Germaanse eik (1999) schrijft hij zelfs
veralgemenend: ‘Lintjes, honneurs en onderscheidingen wogen telkens zwaar door
en de verklaring daarvoor is vooral te vinden in een nooit overwonnen
minderwaardigheidscomplex, een erfelijke ballast.’ (EIK 533-534) Ik laat Speliers'
psychoanalytische en niet verder uitgewerkte verklaring voor wat ze waard is,
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maar het typeert Stijn Streuvels veeleer dat hij bijna zijn leven lang een hekel heeft
gehad aan vieringen en huldigingen, waarop hij meestal zelf afwezig bleef. Na de
viering in Beauvoorde volgt in Dag Streuvels onmiddellijk het slot:
Als Streuvels op 15 augustus 1969 sterft, is hij op anderhalf jaar na een
‘eeuwling’ [sic] en kan hij terugblikken op een creatief vrij korte, maar
produktief zeer lange literaire loopbaan. In de Verriestwacht, een kringetje
van Ingooigemse pastoors en schoolmeesters, was er geen leuker
gespreksonderwerp dan zijn begrafenis. (DS 647)
Behalve respectloos en stijlloos is dit citaat op meer dan één punt foutief. Om te
beginnen, ‘op anderhalf jaar na een eeuwling’: Streuvels zou op 3 oktober 1969
achtennegentig geworden zijn en was dus bij zijn overlijden meer dan twee jaar van
de ‘eeuweling’ verwijderd. Een tweede fout is de ‘creatief vrij korte (...) loopbaan’:
als we Streuvels' literaire loopbaan van 1899 (Lenteleven) tot 1927 (De teleurgang
van den Waterhoek) beschouwen - en dan zijn we zuinig geweest - heeft hij een
creatieve periode van bijna dertig jaar gehad. Veel auteurs zouden hem daarom mogen
benijden. Zijn latere werken Levensbloesem (1937) en Beroering over het dorp (1948)
mogen we overigens niet onderschatten, ook al beantwoorden ze niet direct aan het
clichébeeld van wat Streuvels volgens velen ‘hoorde’ te schrijven. Een derde punt
betreft ‘geen leuker onderwerp’: in de ‘Verriestwach’ werd inderdaad regelmatig tijdens Streuvels' leven en in zijn bijzijn - over de omstandigheden van zijn begrafenis
gesproken. Streuvels wilde in geen geval een grote plechtigheid. Robert Verschuere
zegt hierover:
Het klinkt misschien een beetje zonderling, maar er is niets dat ons meer
plezier verschafte, in onze vergaderingen met Streuvels, dan het gesprek
over zijn begrafenis. (...) Zo [zegde] de secretaris, in de ‘Verriestwacht’
(...) ‘Mijnheer Frans, 't zal met u ook zo vergaan. Ge zult een grote dienst
krijgen, met veel tam-
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tam er rond en ongehoord veel volk.’ (...) ‘Wat! Ik een grote dienst. Daar
zult ge nooit van horen. Te 8 uur moet ik in stilte in de put en geen minuut
later’.10
In het slot van Dag Streuvels (647-648) citeert Speliers bijna woordelijk, hoewel
zonder verwijzing, uit Verschueres kroniek, maar hij vertekent het beeld dat
Verschuere gegeven heeft. Het ging in de Verriestwacht om (vaak ironische)
besprekingen waar Streuvels bij was en daarenboven bestond de Verriestwacht al
niet meer sinds 1935-1936.11 Streuvels had toen nog meer dan 30 jaren te gaan! Er
werd in een ander verband en over andere dingen allicht nog bij Streuvels vergaderd
en gelachen - soms ook met galgenhumor. Om de oudere Streuvels te karakteriseren
verwijst Speliers in Als een oude Germaanse eik, Stijn Streuvels en Duitsland (1999)
naar ‘het geheim dagboek’. Hij haalt een aantal items aan die daarin voorkomen en
hij verwijst in een aantekening naar Ludo Simons, die daarover al in 1997, met
uitvoerige citaten,12 had gepubliceerd:
Op zijn tachtigste voelde Streuvels zich gedwongen om een geheim
dagboek [cursief van HS] aan te leggen, één zuil van zelfbeklag. Daarin
beschouwde hij zich als een mislukkeling, bekloeg hij zich nooit te hebben
gestudeerd, jammerde hij omdat hij geen academische graad had behaald
in zijn leven. Bovendien betreurde hij de onvrijheid waarin hij had geleefd.
Hij was nooit echt een vrij schrijver geworden, gebonden als hij was door
morele vooroordelen en familiale verplichtingen. Zijn leven beschouwde
hij in feite als een strak aangespannen korset. Hij had ook nooit ware
vriendschap gekend en existentieel voelde hij zich een eenzaam man. (EIK
534)
Het is aannemelijk dat de laatste vijfentwintig jaren van Streuvels minder relevant
waren met betrekking tot het thema Stijn Streuvels en Duitsland, maar Speliers wil
hier wel met héél grote stappen thuis zijn. In Dag Streuvels (1994), de biografie, is
het zo mogelijk nog erger: daar verdwijnen op bladzijde 644, op 4 september 1944,
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de laatste Duitse soldaten uit Ingooigem en drie bladzijden verder sterft Stijn
Streuvels, op 15 augustus 1969. Drie bladzijden voor 25 jaar?! Niet te verwonderen
dat Mark Schaevers in De Standaard der Letteren aan Speliers daarover een
opmerking maakte:
[M. Schaevers] U haspelde in uw biografie de laatste kwarteeuw Streuvels
in vijf, zes bladzijden af: een ware anticlimax.
[H. Speliers] Dat was ook de bedoeling, ik wou zo'n anticlimax. Zo'n beetje
als een hond die van zijn stront afscheid neemt. Dat was kwade wil. In die
laatste jaren zag ik als biograaf geen verhaal meer: al die prijzen en
vieringen, hoe saai... Of zijn kwaaltjes, daar had ik ook twintig bladzijden
mee kunnen vullen, alle doktoren die langskwamen.13
‘Dat was kwade wil’, zegt Speliers. Zo hoort u het ook eens van hemzelf. Voor
Streuvels betekende bijna honderd jaar worden dat hij voortdurend afscheid moest
nemen van vrienden die overleden. Ik ga ze hier niet opsommen, evenmin als de
ouderdomskwalen waarmee Streuvels af te rekenen kreeg of de vieringen en
huldetoespraken - waarop hij doorgaans zoals al gezegd zelf afwezig bleef. Binnen
het bestek van deze bijdrage zijn over hem boeiender dingen te vertellen.

Het ‘memoriaal’ van Stijn Streuvels: ‘J'ai senti la douceur de vivre’
In verband met de oudere Streuvels moeten wij het uiteraard over dit dagboek hebben,
dat door Streuvels niet voor publicatie bedoeld was en dat Speliers het ‘geheim
dagboek’ noemt.14 Streuvels begon daaraan toen hij bijna tachtig was. Het gaat om
wat Luc Schepens vermeldt als ‘Heule, Avelghem, Ingooigem. Een lijvig schrift met
citaten uit zijn lectuur, en allerhande overwegingen. Begindatum februari 1950,
verder 1951, nadien niet meer gedateerd.’15 Het berust in het Streuvelsarchief in het
Letterenhuis te Antwer-
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pen, het voormalige AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven).
Voorlopig is het nog niet gewoon ter inzage. In het ‘Naschrift’16 van zijn Kroniek
van Stijn Streuvels (1971) citeert Luc Schepens vrij veel fragmenten uit dit dagboek.
Ludo Simons heeft in ‘Het derde leven van Stijn Streuvels’ op openhartige wijze een
(zeer) grote tip van de sluier gelicht met talrijke citaten uit Streuvels' soms erg
persoonlijke overwegingen. Zijn bijdrage geeft een uitstekend overzicht van het hele
dagboek. Ludo Simons noemt het liever een ‘memoriaal’ en hij beklemtoont dat
Streuvels opent met een bondige zelfontleding:
Het memoriaal - een eigenlijk ‘dagboek’ is het niet - begint met een
honderdtal korte of langere citaten, lectuurnotities, de meeste uit de Franse
literatuur. De rij wordt geopend met een aantal citaten uit het Journal van
Julien Green. Het eerste luidt: ‘J'ai senti la douceur de vivre’, het tweede:
‘J'ai toujours été gauche dans mon affection’, het derde: ‘Son âge fait de
lui une sorte d'étranger parmi les hommes’. Ze zetten de toon voor
Streuvels' eigen zelfontleding. En ook dit citaat, van Blaise Cendrars: ‘Les
critiques veulent toujours faire de vous autre chose que ce que vous êtes.’17
Een selectie uit Streuvels' late dagboekoverwegingen verscheen bovendien als
bibliofiel kleinood bij de Diamant Pers in Zandhoven in 1989, onder de titel Nulla
dies sine linea. De drie gedeeltelijke publicaties, door Luc Schepens in zijn Kroniek
van Stijn Streuvels (1971), door Ludo Simons in ‘Het derde leven van Stijn Streuvels’
(1997) en in Nulla dies sine linea (1989) geven Streuvels' notities weer in de moderne
spelling. Maar wat Speliers een ‘geheim dagboek’ noemt, is dus helemaal niet zo
geheim. Hij heeft trouwens van de familie Lateur het dagboek mogen lezen, maar
hij is knorrig gebleven omdat hij er niet uit mocht kopiëren of publiceren.
Over weinig auteurs bestaan zoveel revelerende documenten als over Stijn Streuvels.
Los daarvan mogen we aannemen dat elk in-
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dividu, maar ook de nabestaanden, het recht hebben om bepaalde documenten voor
de privésfeer te reserveren. Ik wik mijn woorden en verkies ‘reserveren’, omdat dit
‘reserve’ impliceert, tegelijk voorbehoud en bewaring, wat niet gelijkstaat met
vernietigen of doen verdwijnen. Maar Stijn Streuvels heeft, zoals zijn oom Guido
Gezelle, zowat elke papiersnipper bewaard. Over Gezelle getuigt hij:
Bij nonkel Guido was er nog een ander eigenaardigheid die moeilijk te
verklaren valt, namelijk dat hij geen enkel briefje, geen stukje geschrift
kon vernietigen - alles bewaard bleef. Dat heb ik kunnen vaststellen bij
het opruimen van de inboedel op zijn kamer: brieven van alle aard, open
en ordeloos op zijn schrijftafel verspreid. (VW4, 1522-1523)
Terug nu naar het Memoriaal. Met de toestemming van Isa Lateur heb ik dit schrift
in zijn geheel mogen lezen en ik heb tot mijn verwondering kunnen vaststellen dat
in de genoemde drie gedeeltelijke publicaties zowat alles staat wat ook maar enige
relevantie kan hebben voor de Streuvelsonderzoeker, zowel voor een beter begrip
van Streuvels' werk als voor de meer anekdotische belangstelling van de biograaf.
Deze publicaties bieden ons de mogelijkheid om vooral het beeld van de oudere Stijn
Streuvels bij te stellen. De pas geciteerde samenvatting zoals Speliers die formuleert
- ‘één zuil van zelfbeklag’ (EIK 534) - is geen correcte synthese. We mogen nochtans
bepaalde passages niet over het hoofd zien, die uiting geven aan frustraties van de
oude man die terugblikt op zijn leven.
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‘Het komt me soms voor dat mijn leven een vergissing is geweest’
Streuvels' Memoriaal (ik volg hierin de benaming door Ludo Simons) bevat inderdaad
fragmenten die op een door en door eerlijke manier getuigenis afleggen over diepe
frustraties die in Streuvels' bewustzijn aan de oppervlakte komen in verband met zijn
persoonlijk leven en hoe een aantal dingen anders hadden kunnen zijn:
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 een van
die personen die van in hun eerste jeugd de drang voelen en alles doorzetten
om er bovenop te komen - die met ambitie geboren worden... Ik voel soms
het gebrek van een klassieke opvoeding, grondige kennis van veel talen die een mens volmaken - algemene cultuur, die een open blik geven, durf
- over de wereld reizen, betrekkingen met personaliteiten, gemak van
verkeer - iets voortbrengen van betekenis voor de samenleving, naam
maken, vermaardheid. Wat had het niet alles kunnen worden, en dan: de
levensloop gewijzigd door andere ontmoetingen... Maar, gelijk het nu
geweest is, valt er niet over te klagen. (...) Maar toch daarmede alles, blijft
het vermoeden, de zekerheid dat er in mijn geval iets niet tot zijn recht is
kunnen komen. Iets dat er aanwezig was, en door omstandigheden onbenut
is gebleven.18
Terecht noemt Ludo Simons dit een ‘hoogstpersoonlijke belijdenis’.19 Hoewel ik
sterk aarzel om uitspraken van romanpersonages te associëren met het karakter of
de levensbeschouwing van de auteur, kunnen we hier toch een verwantschap zien
met een overweging van Albert Blondeel uit Beroering over het dorp:
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De lucht hier thuis had zijn gemoed bezwaard, dicht bij de verveling - te
veel nagedacht, zitten tobben over zijn toekomst, geplaagd door twijfel,
gesteld voor ingewikkelde levensvragen; in strijd tussen de neiging om
toe te geven aan 't geen men hier van hem verwachtte, en de drang om de
wereld in te gaan. Er was de verkleefdheid aan zijn ouders, aan de traditie,
de atmosfeer van het huis en de hof, de herinneringen aan zijn jeugd die
hem hier vasthielden. Maar 't vooruitzicht (...), schrikte hem af, - hier vast
te groeien, te verburgeren, zijn geestdrift en ijver te verliezen in gemakzucht
en sleur, ver van het bruisende leven der grootstad, waar gewerkt wordt,
waar men vooruitkomen kan, iemand worden, in aanraking met geleerden,
de evolutie der wetenschap volgen... Hier in dat vereenzaamd nest, midden
kleinzielige mensen, zimperde [verging] het leven zonder schokken of
horten; ieder voor zichzelf zocht er zijn eenvoudig bestaan, oefende er het
vak hem door toeval bedeeld; men liep er met 't wezen naar de grond - de
schamelen om de nooddruft, de ingezetenen aangetast door eerzucht en
afgunst. (VW4, 640)
Is Albert Blondeel het personage dat Streuvels zelf had willen zijn of waarover hij
op zijn minst soms droomde? Streuvels staat bekend als een verheerlijker van het
platteland en van het dorpsleven. Toch kan een zekere verwantschap tussen de echte
Streuvels en het fictieve personage van Albert Blondeel niet ontkend worden. Tijdens
de meer dan twee jaar durende opleiding tot patissier in Brugge kwam hij slechts
twee keer naar huis. Over de eerste keer schrijft hij in Avelghem (1946): ‘Thuis (...)
kwam mij alles klein en petieterig voor - ik had voor 't eerst een objectieve blik
gekregen op de mij al te vertrouwde en bekende dingen.’ (VW4, 1152) En in de
Kroniek van de familie Gezelle (1960) lezen we:
Ik heb het toen ook opgevat als een voorrecht Brugge te bewonen. In de
vrije tijd had ik een biezonder genoegen om door de straten te wandelen
en de stad te bekijken. (...) Er was de atmosfeer van de stad en het gevoel
van volkomen vrijheid (...).
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Ik dacht niet meer aan thuis, ik was het vergeten, het lag in de verte. Van
hieruit heb ik vooreerst het petieterige, verdossemde [muffe] van het
parochieleven aangevoeld. (...) Ik had gerust in Brugge willen blijven.
(VW4, 1602-1603)
Beroering over het dorp verscheen in 1948 maar is in feite een stevig ingekorte
bewerking van Dorpslucht I en II uit 1914. Op die manier wordt het citaat uit
Streuvels' Memoriaal ‘Het komt me soms voor dat mijn leven een vergissing is
geweest’ zowel relevant voor de persoonlijkheid van de nog relatief jonge schrijver
- in 1914 werd hij 43 - als voor de oude Streuvels die zijn dagboek (Memoriaal)
schreef na zijn tachtigste. Dit heeft meer te maken met een diepgewortelde
persoonlijke frustratie over niet-gerealiseerde mogelijkheden of niet-gekregen
opportuniteiten dan met een fundamenteel levensbeschouwelijk inzicht. Bij Streuvels'
sterk persoonlijke dagboekoverwegingen over hoe zijn leven ‘anders had kunnen
zijn’ mogen we toch zijn besluit niet negeren: ‘Maar, gelijk het nu geweest is, valt
er niet over te klagen. Geluk is betrekkelijk en 't is te zien wat men er van verlangt
- tevreden zijn is alles.’20 Ondanks de neerslachtige overweging over de ontwikkeling
van zijn persoonlijk leven zijn er in Streuvels' dagboek een groot aantal positieve
momenten te vinden.

‘De drang om 't verleden vast te houden’
Dit ouderdomsdagboek getuigt van een zeer grote openheid en reveleert verscheidene
aspecten van Streuvels' complexe persoonlijkheid. Ik geef enkele citaten uit de
beperkte publicatie Nulla dies sine linea (1989):
ALS IK MIJ NU AFVRAAG:

vanwaar die nood, waarom ik van jongs-af het
als een plicht heb aangevoeld elke dag aan te tekenen 't geen er gebeurde,
voorviel, - tegenkomsten, uitgangen, bezoeken, niet het voornaamste, maar
ook het weer, de lucht-
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gesteltenis, het uitzicht van het land...? Het moet iets geweest zijn als de
drang om 't verleden vast te houden, niet in de vergetelheid te laten vallen.
(NDSL 11)21
De ‘drang om 't verleden vast te houden’ is karakteristiek voor Streuvels, niet alleen
in zijn memoires en dagboeknotities maar ook in zijn creatief werk, dat grotendeels
gebaseerd is op voorbije ervaringen. Daarbij komt zijn bijna levenslange actieve
belangstelling voor de fotografie, die we eveneens in dit verband mogen situeren:
het ‘vasthouden’ van levensmomenten, personen die hem tot personages geïnspireerd
hadden, foto's van landelijke woningen die hij als document wilde bewaren. In Heule
en Avelghem spreekt Streuvels met heimwee over het verleden van zijn jeugd en
kinderjaren. In sommige gevallen heeft ook in zijn creatief werk een uitgesproken
documentaire bedoeling meegespeeld. In verband met De vlaschaard (1907) schreef
hij me op 29 oktober 1960:
De uitvoerige behandeling van zaaien, wieden en slijten is te motiveren
omdat het de hoofdmotieven zijn waarop de roman gebouwd is. (...) Bij
die uitvoerigheid heb ik nog een andere reden gehad, nl. de historiek, het
vakkundige van de handeling bij die drie hoofdbewerkingen. Het een en
het ander zijn van de werkelijkheid afgekeken om als ‘document’ te dienen.
(...) 50 jaar geleden, en tot aan den eersten oorlog gebeurde dit onveranderd.
Nu hoort het nog enkel tot de folklore.
Hoewel die uitvoerigheid in De vlaschaard ‘als document [moest] dienen’, is Streuvels
erin geslaagd die fragmenten structureel in te passen in de motoriek van deze roman,
maar het is hier niet het moment of de plaats om daar verder op in te gaan. Zijn
documentaire bedoeling komt perfect overeen met een dagboekfragment waarin hij
zich ‘de geschiedschrijver van die periode’ noemt. Ik citeer uit Nulla dies sine linea:
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[De levenswijze van mijn personages] is historie geworden, hun spel en
vermaak, hun kleding op het werk hoort tot de folklore - en tot het verleden
- het was een wereld zonder auto's, tracteurs, radio's, velo's, zonder gerucht
of lawaai, zonder aanstellerij, zonder luxe of baldadigheid of geschreeuw.
Het blijkt dat ik de geschiedschrijver geweest ben van die periode, de
laatste tijdsspanne, afgebroken met de oorlog van 14-18 waarop de wereld
en het leven een ander aanschijn genomen hebben, geëvolueerd: zodat de
mensen van toen degene van nu onbekend blijven. (16-17)
Heimwee naar het verleden is een algemeen gegeven bij oudere mensen, maar voor
de schrijvende Stijn Streuvels is het kenmerkend vanaf het begin van zijn literaire
loopbaan. In het heimwee speelt bij de schrijver wel de psychische verwerking mee
van de ervaren, bedaagde of oudere man. Zo zitten in de schets ‘Horieneke’ die
opgenomen werd in Stille avonden (1905) duidelijk autobiografische elementen,
naast verwijzingen naar het religieus-be-zielde Horieneke uit ‘Lente’ (1898), dat
opgenomen werd in Lenteleven (1899). Maar in ‘Horieneke’ uit Stille avonden zien
we dat Streuvels een duidelijk verschil maakt tussen de beleving van het kind dat
hijzelf was, de omzetting daarvan in ‘Lente’ tien jaar later en de terugblik van de
‘bedaagde man’ die hij nu is: ‘Nu sta ik met mijn bewust gemoed, op dat derde plan
en overzie, met een stil genot, die twee verschillende levens die in het waas van het
toverachtig verschiet, voorbij zijn en 'k laat me gaan als een bedaagd man, in
deugdelijke mijmerij.’ (VW2, 284) Die ‘bedaagde man’ is op dat moment een jonge
dertiger. Hoeveel ‘bedaagder’ - wat een geladen woord voor iemand van tachtig,
negentig! - is Streuvels dan als hij na zijn tachtigste zijn Memoriaal schrijft. In een
mooi fragment uit Nulla dies sine linea zien we de oude Meester van het Lijsternest
die om zich heen kijkt in zijn huis en zijn werkkamer:
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Nu alles goed ingericht is en in orde, het huis, de werkkamer, de boeken,
geschikt om met gemak te werken, valt er niet meer te werken, moet ik
weldra vertrekken en alles verlaten. Het heeft een heel leven van werk en
inspanning gekost om alles bij elkaar te krijgen, en nu het er is, zal alles
weer verstrooid worden en uiteen vallen. Als ik er zit op te kijken, laat het
me onverschillig wat er met die dingen - die 't omhulsel uitmaakten van
mijn wezen - moet gebeuren, eens dat ik er niet meer ben, worden het
levenloze dingen, ze leefden slechts omdat ik zelf en voor zoveel ik er zelf
het leven aan verleende, ze levend maakte. (12)
De vele herinneringen waarmee hij zich in boeken, kunstwerken en diverse objecten
omringd heeft, relativeert hij in het vooruitzicht van het nakende einde. Veel ouder
wordende mensen kunnen zich in die wijsheid herkennen. Tegelijk formuleert
Streuvels hier (vermoedelijk ongewild) de belangrijkste eigenschap van zijn literair
werk: de mensen en dingen die hij rond zich observeerde verwerkte hij inwendig,
waarna hij er in een unieke literair veruitwendigde expressie ‘leven aan verleende’,
leven dat wij als lezer op een existentieel niveau kunnen herkennen en ervaren. In
een bespreking van Streuvels' Uitzicht der dingen in het septembernummer 1907 van
het tijdschrift Vlaanderen wees August Vermeylen al op deze literair-creatieve
eigenschap van Streuvels. Die vond zelf dat dit oordeel van Vermeylen van toepassing
was op het geheel van zijn werk, zoals hij me schreef op 29 oktober 1960:
Bij de bibliographie had ik Vermeylen geern vermeld gezien, nl. om zijn
artikel verschenen in het tijdschrift ‘Vlaanderen’ 5de jaargang blz. 414.
Het is wel een beoordeeling over ‘Het Uitzicht der Dingen’, maar het heeft
beteekenis voor het heele werk.
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‘Een schone oude dag’
Ik laat hier nog enkele citaten volgen uit de dagboekselectie van Nulla dies sine linea,
zonder commentaar, want ze spreken voor zich en ze laten een mild licht schijnen
over zijn ‘oude dag’:
- ‘Een schone oude dag’ heeft ook zijn aangenaamheden, - en men berust erin
door 't gevoel dat men vreemd wordt op de wereld - dat dezelfde dagelijks
weerkerende dingen vervelend worden: opstaan, slapen gaan, eten, kleden en
ontkleden, praten over weer, de seizoenen ... en wind... (12)
- Mijn kamer heb ik altijd aangevoeld als de pater zijn cel; afgezonderd van de
wereld, veilig en alleen. Het zou mij een zware straf zijn van den buiten niet te
mogen genieten, maar desnoods zou ik in mijn kamer voor een leven lang alles
vinden om mijn geest te verzadigen en er mij gelukkig gevoelen met de
volkomen en absolute meesterschap over handelen en doen, zonder controle of
gevaar voor onbescheiden opmerkingen. Koning en keizer in eigen rijk. (14)
- Voor 't geen de tijdrekening betreft en de almanak, staat het vast dat ik een oude
leeftijd heb bereikt, alhoewel ik het nog altijd niet geloven kan, omdat ik het
aan niets gewaar word - noch geestelijk noch lichamelijk. Ik heb nog altijd
dezelfde begeerten en verlangens van voor vijftig jaar, alhoewel ik mathematisch
de verzekering heb dat het einde nakend is en naar alle menselijke berekening
er mij maar enkele jaren, maanden of weken meer overblijven. (18-19)
De elders uitgesproken frustratie over een leven dat heel anders had kunnen zijn
wordt gecompenseerd door een andere overweging uit dit dagboek, waarin de oude
schrijver doorslaande positieve waarden in de balans legt:
- Als men op hoge leeftijd terugblikken mag over een verleden waar men eerlijk
aan de kost geraakt is met werken: een huis
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om in te wonen, een bed om in te slapen, kleren aan 't lijf en eten op tijd, met
een beetje plezier op de koop toe, mag men niet klagen. Er komen heerlijke
dagen in 't leven, en men moet zich gelukkig achten gespaard geweest te zijn
van ziekten, van nood en armoede, van rampen en ellende, en gelukkig en
behouden door twee oorlogen gekomen te zijn, in vergelijking van 't geen we
als rampen in de wereld gezien hebben. Neen, 't is nog zo slecht niet geweest,
en of het beter had kunnen zijn, valt nog te zien.’ (22)

‘Das Alter des Zusehens’ (2)
Interessant zijn in dit verband ook bepaalde brieven van Streuvels, vooral aan zijn
Brusselse vriend Joris Vriamont (1896-1961). De uit Limburg alkomstige Vriamont
was vijfentwintig jaar jonger dan Streuvels, maar een van zijn vaste vrienden en een
welgekomen

Das Alter des Zusehens
(collectie Toon Breës)
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gast in het Lijsternest. De vriendschap met Joris Vriamont begon al voor de Eerste
Wereldoorlog. Vriamont had een muziek- en boekhandel in Brussel, maar de boeken
die Streuvels bij hem bestelde vormen slechts een beperkt thema in de vele in het
Letterenhuis te Antwerpen bewaarde brieven. De toon is zeer hartelijk en de brieven
krijgen vaak een sterk persoonlijke tint. Nochtans is in de Ingoyghem-memoires geen
woord over hem te vinden. In Dag Streuvels (1994) besteedt Hedwig Speliers vrij
veel aandacht22 aan Joris Vriamont, maar zoals al gezegd blijven de laatste
vijfentwintig jaren van Streuvels' leven in die ‘biografie’ bijna totaal buiten beeld.
Enkele van de mooiste Streuvelsbrieven dateren uit die periode. Op 23 augustus 1942
schrijft de bijna eenenzeventigjarige schrijver aan Joris Vriamont over de tol van het
succes:
toen ik in de schaduw stond, genoot ik van de gelukzalige rust, recensie,
uitgevers enz. lieten me ongemoeid, nu er iets van te rapen valt, is mijn
schoone rust gaan vliegen: uitgevers zitten er rond gelijk de haaien, met
alle slag betwistingen van auteurs- en publicatie-rechten, en vechten om
de brokken....
Ik laat de boel maar draaien, trek er me niets van aan, want: Ich habe (gelijk
voor de politiek!) das Alter des Zusehens erreicht! - en heb me
voorgenomen... te rentenieren, d.i. gelijk Gij gedaan hebt: voortaan mijn
producten op 25 expl. te laten drukken, voor mijn plezier, en voor de
vrienden. Voor 't overige: alles vrij laten.
De uitdrukking ‘das Alter des Zusehens’ gebruikt Streuvels ook in zijn memoires,
met name in Ingoyghem I. Ik citeerde het in het begin van deze bijdrage. Op 5 augustus
1944 schrijft Streuvels aan Joris Vriamont (met de aanspreking ‘Van Edel tot Edel’)
dat hij zich nog eens ‘verlustigd’ heeft aan de ‘Tabarijn’. De exploten van Tabarijn
(1927) is een van de weinige literaire werken van Joris Vriamont, een werk vol ironie
en heidense lust. Streuvels vindt het spijtig dat zijn vriend het bij enkele publicaties
gelaten heeft:
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Ik heb nu weer eens den Tabarijn bij zijn teenen gepakt - en er mij opnieuw
aan verlustigd: het is een fijn ding en van eerste kwaliteit. Daarbij heb ik
gemijmerd: het is toch crimineel dat op die Exploten niets anders volgt!
Maar van een anderen kant: gevaarlijk om na zoo iets, met nog iets anders
voor den dag te komen - een gewaagde onderneming! Dit moet ik aan Uw
oordeel overlaten. Maar... hebt Gij geen gewetenswroeging door zonde
van verzuimenis?
Op 3 oktober 1946, de dag zelf van zijn vijfenzeventigste verjaardag, stuurde hij een
exemplaar van Avelghem, samen met een troostende brief (waaruit ik eerder al
citeerde) aan zijn goede vriend Jozef de Coene, die op dat moment een gevangenisstraf
van 20 jaar uitzat wegens economische collaboratie: ‘Hierbij vindt gij mijn Avelghem
- lees dat op uw gemak en herlees het nog eens dezen winter - het is een
gewetensonderzoek en een biecht van Den [sic] 75-jarigen.’ De brief bevat veel
troostende woorden voor ‘Seppen’ de Coene en de uitgesproken wens om alles nog
eens mondeling bij te praten:
Ik wist reeds dat Gij weer aan 't schilderen waart - dàt is de redding - laat
al 't ander maar waaien. (...) Ik heb hier nog een massa ‘souvenirs’
[Streuvels onderstreept] uit den goeden ouden tijd, voor later (de foto's
van de kortrijksche kunstclub met Verriest - enz) die U zullen plezier doen
om weer te zien. En nu moet ik er uitscheiden tot de naaste gelegenheid
dat we 't mondeling kunnen doen.23
Naar aanleiding van Streuvels' memoires in Avelghem (1946) was aan Streuvels
verweten dat hij tekenen van seniliteit begon te vertonen. Bij Luc Schepens vinden
we in de Kroniek van Stijn Streuvels (1971) daarover meer informatie:
Vanaf 10 februari [1946] opent De Spectator van Kunst- en Geestesleven
(...) een polemiek over het Europees peil van de Vlaamse
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letterkunde onder de titel: Proces van de Vlaamsche Literatuur? In het
nummer van 24 februari p. 10 schrijft Clem. Bittremieux het volgende:
‘De kwestie van de voorrang Elsschot-Streuvels-Walschap laat ik hier in
het midden, al kan ik niet nalaten op te merken dat Streuvels blijkens de
mémoires die hij aan 't schrijven is zulke opvallende tekenen van seniliteit
vertoont, dat men hem literair gesproken tot het verleden mag rekenen.’
De verontwaardiging van Streuvels is groot:
‘In het pseudo-katholiek weekblad De Spectator... is men nu een zaag aan
't spannen over de Europese maatstaf van de Vlaamse schrijvers. - Een
zekere Bittremieux (onbekend!) speelt er de scherprechter (...). Ik word
bij de seniele sukkelaars gerangschikt die uitgediend hebben. Aan mijn
leeftijd heb ik daar recht op, en als die Bittremieux aan die leeftijd zulk
een Bagage achterlaat, mag hij tevreden zijn. (...) En er moeten naast
nachtegalen ook leeuwerken zijn en vinken, en zelfs mussen zijn er op
hun plaats. Ik wil me gaarne onder de mussen rekenen.’24 [Moderne spelling
door Luc Schepens]
De altijd terugkerende opvolging door de jonge wolven en tafelspringers die
onbescheiden of brutaal van de glorie van de dag genieten is zeer herkenbaar.
Streuvels zat er erg mee in zijn maag, niet met het succes van de nieuwelingen, wel
met de belediging aan zijn adres. Maar hij was niet alleen: zijn jongere Brusselse
vriend Joris Vriamont had op 18 maart 1946 een boze brief geschreven aan Maurice
Roelants, redacteur van De Spectator:
Ik geef U toe dat ik het hier opneem ‘à l'amitié’ voor STREUVELS. Terdege
ben ik fier tot zijn vrienden te behooren sedert haast 35 jaar. Dat is de
grond van de zaak niet, maar wel dat ik het irreverencieus acht aldus
iemand te zien bejegenen die meer dan een halve eeuw - en hoe gepresteerd heeft in deze lage landen. Ik blijf hem huldigen als een der
grootmeesters der Nederlandsche letterkunde en zie niet in wie zijn plaats
op heden inge-
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nomen [zou hebben]. (...) En die eraan twijfelen mocht, stel dien voor den
Lijsterberg te beklimmen. Wij noodigen uw kronikeurtje uit op een
bokspartij met den Patriarch. Ik wou die match graag arbitreeren.25
Vriamont stuurde een kopie van die brief (3 bladzijden) aan Streuvels. De
vijfenzeventigjarige schrijver kon de actie van Vriamont wel appreciëren en schreef
hem op 24 maart 1946 een vinnige en assertieve brief, waarin hij al direct een pittige
woordspeling maakte, Bittremieux wordt ‘dien Bitterbijter’:
‘Well roared, Lion!’26 Ik bewaar dien brief in mijn archief, voor de
nakomelingen. Dien Bitterbijter zou ik eens van aanzicht tot aanzicht
willen aanschouwen - wàt heeft dat heerschap al uitgericht in zijn leven?27
Als hij 't een en ander achter den rug heeft, van 't geen ik gedaan heb, dat
hij dàn spreke. (...)
En wat nu die seniliteit betreft - aan mijn 75 heb ik daar recht op! ‘La
vieillesse aime à ruminer le passé’ zegde J.H. Fabre,28 en met dien kerel
voel ik me in treffelijk gezelschap.29 Ik berust er ten ander in: het is de
natuurwet: eens dat ge niet meer voortbrengt, moet ge verdwijnen - plaats
voor jongeren - maar daarom moet het nog geen stamp van den ezel zijn...
De oudere Stijn Streuvels bleef een gretige lezer, met een actieve belangstelling voor
wat er in het buitenland verscheen. Maar van de Vlaamse, en ik meen te mogen
zeggen van de Nederlandse literatuur in het algemeen, had hij geen hoge dunk. Dat
maakte hij heel duidelijk in een brief van 20 augustus 1958 aan Joris Vriamont:
Ik heb zoo pas een paar boeken gelezen, La Peste van Camus en Christus
wordt opnieuw gekruisigd van dien Griek.30 Hewel ik doe daarbij de
overtuiging op dat heel ons zootje vlaamsche literatuur bestaat uit
pretentieuze diletanten [sic]. Er is geen enkel die als ambacht, als
a[r]chit[e]ctuur in staat is zulk een
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boek te schrijven en die humbug om vlaamsch werk in vertaling over de
wereld te lanceeren is kletskoek. Wat hebben wij aan te bieden in den
vreemde dat zij niet honderdkeer beter hebben? Enfin: bescheidenheid is
een schoone deugd.

Kroniek van de familie Gezelle
Enkele bijzondere brieven
Aan dit laatste werk van Stijn Streuvels werden in de Streuvelsjaarboeken al
interessante bijdragen gewijd, vooral door Johan van Iseghem, die in Jaarboek 12
nieuwe nuances aanbracht in verband met de zeer vriendschappelijke en later
verzuurde verhouding tussen Stijn Streuvels en Caesar Gezelle.31 In Jaarboek 17
maakte Van Iseghem een kritische analyse van de Kroniek.32 Ik wil hier de aandacht
vestigen op enkele andere aspecten. De Kroniek van de familie Gezelle verscheen in
1960. Streuvels was bijna negentig jaar. Hij heeft er lang over getwijfeld of hij dit
boek zou publiceren. Dat blijkt uit een brief van vier bladzijden die hij op 3 maart
1961 stuurde aan Herman Bossier, toenmalig redacteur van De Standaard:
Hoe het met die Gezelle-kroniek in mekaar zit had ik in een ‘Voorwoord’
dienen uiteen te doen. Die kroniek is namelijk geschreven geworden als
document voor de naaste familieleden, opdat zij zouden weten van welk
soort ‘aardigaards’ ze afkomstig zijn, om een en ander recht te zetten en
duidelijk te maken;33 los weg geschreven zonder er ooit aan te denken dat
het een boek moest worden - zakelijk, feiten, beschouwingen, maar de
waarheid en niets dan de waarheid - geen literatuur! Eens zoover hebben
de familieleden er op aangedrongen een gedrukt exemplaar van dat
document te mogen bezitten. Zij hebben er prof. Baur, prof. Westerlinck
bijgesleurd, die eenparig gezegd hebben: uitgeven! Eens als er een uitgever
speur van geroken heeft, valt er niet meer aan te denken weerstand te
bieden. Ik heb dan mijn
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voorwaarden gesteld: beperkte oplaag en de hoogst mogelijkste prijs om
argelooze lezers er van af te schrikken het boekje te koopen. Ik verkeerde
immers niet alleen in twijfel maar was vast overtuigd dat, buiten enkele
Gezelle-liefhebbers, niemand eenig belang zou stellen in dat relaas over
onverkwikkelijke familiekwesties. Bij het aanbod van den boekhandel
waren de 500 exemplaren ineens verkocht. Basta!
Verder in dit hoofdstuk ga ik uitvoerig in op deze belangrijke brief van Streuvels
aan Herman Bossier. Streuvels schreef dus: ‘Zij hebben er prof. Baur (...) bijgesleurd.’
Dit advies van de Gezellespecialist prof. dr. Frank Baur heb ik teruggevonden in een
brief van 15 september 1959 aan Stijn Streuvels, dus in de periode voorafgaand aan
de publicatie in oktober 196034 van de Kroniek van de familie Gezelle. Het moet hier
gaan om de brief die Johan van Iseghem vermeldt in de pas genoemde bijdrage:
‘Begin november 1959 had hij het getypte manuscript eerst aan André Demedts
overhandigd (...). Er stak een brief bij van F. Baur, die adviseerde om het niet te
publiceren.’35 Baurs advies was niet zo radicaal negatief. ‘[Uw tekst] is, zoals alles
wat u schrijft, boeiend van a tot z. En ik blijf dan ook bij mijn oordeel, dat hij dient
gedrukt te worden, als een document van Gezelle én van Streuvels - bladzijden die
een uitstekend document uitmaken, na Tiegem en Heule, en die er bij passen.’ Ik
vond deze brief tussen de documentatie die Stijn Streuvels mij in 1960-1966
persoonlijk bezorgde. Omdat kopiëren toen helemaal niet zo eenvoudig was als
vandaag heb ik het document met de schrijfmachine gekopieerd. Baurs brief was
met de hand geschreven, in inkt, op papier van de KVATL. Hij was gedateerd:
‘Waasmunster, 15.9.'59 “Huize Rijmsnoer”.’ Frank Baur raadde de publicatie niet
af, maar had wel bepaalde reserves. Het is duidelijk dat de traditionele katholieke
critici en zelfs een vertrouwde vriend als Frank Baur de schrijver Stijn Streuvels
wilden (blijven) zien als een milde uitbeelder:

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

217
Ik ben me dan gaan afvragen: hoe zal die nieuwe Streuvels onthaald
worden, bij de mensen die nu ons letterkundig leven onveilig maken, laten
we zeggen de ‘nozems’ van ons letterkundig Amsterdam of Brussel. De
besten onder hen zullen uw tekst hier en daar wat hard vinden, ik bedoel
wat wreed voor degenen die gij behandelt - en die zijn van uw eigen bloed.
Zij zullen er de ‘milde’ Streuvels missen, die zich met zo waarneembare
liefde heeft gebogen over het personeel van zijn romans, novellen en
schetsen. Ik zal u bij ons eerstvolgend gesprek over een en ander spreken,
dat mij [onderstreept door Baur] niet chokeert [sic], omdat ik U en de
Gezelle's ken, maar dat anderen een andere dunk van Streuvels zal geven
dan waar hij, bij mijn weten, recht op heeft.
Op de tweede bladzijde vervolgt F. Baur met opmerkingen over de syntaxis:
En bij diezelfde gelegenheid zal ik U wijzen op ‘hebbelijkheden’ van uw
vroegste proza, syntactische hebbelijkheden vooral, die in uw latere werken
niet of nog nauwelijks meer optraden, en die nu in deze tekst met een
aantal meervouden vermenigvuldigd ‘grassieren’, zoals de Duitser zegt.
(...) We praten over dat alles, morgen in de Academie, of later bij U thuis,
begin october, wanneer ik U een tegenbezoek breng, waarop U al een tijdje
recht hebt.
Op 21 september 1959 antwoordde de bijna achtentachtigjarige (!) Streuvels
vriendelijk, maar vinnig op Baurs brief van 15 september. Deze brief is zo duidelijk
wat het karakter van de Kroniek betreft, het opzet ervan, de stijl waarin ze geschreven
is, enzovoort, dat ik hem zonder verder commentaar in extenso weergeef, als een
belangrijk document:
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Vereerde Professor,
Het deed mij genoegen Uw zeer gewaardeerd oordeel te mogen lezen. Gij zult mij
echter toelaten U mijn ‘verweer’ mede te deelen.
Dat mijn verhandeling opspraak zou verwekken, kwalijk genomen en verkeerd
uitgelegd worden, daarvan was ik mij terdege bewust; juist daarom ben ik bij U
opgekomen met de vraag: is het wel gewenscht, geraadzaam, noodzakelijk zulke
dingen te publiceren? Ik begrijp echter niet dat er hier van hardheid of wreedheid
kan gesproken worden. Er worden toch nergens misdrijven, geen hoofdzonden of
zelfs echte gebreken aangehaald; het zijn slechts ‘kleine kanten’. Het is vooreerst
niets dan de pure waarheid (feiten), nergens aangedikt of kwalijk bedoeld. Daarom
heb ik met opzet het woord ‘hebbelijkheden’ gebruikt. En als er aan die kleine kanten
moet afgerond, verzoet, weggemoffeld worden, dan heeft het in zijn geheel geen
reden van bestaan meer. Die kleine kanten zijn er uitsluitend om de ‘gesteltenis’ van
de personen uit te beelden, gelijk ze zijn. Ik begrijp evenmin welk verband er kan
gezoch[t] worden tusschen her [=het] personeel van mijn romans en de hier
behandelde personen van de Gezelle-familie. Het één is fictie en het ander afgekekene
réaliteit. De twee dingen hebben niet[s] met elkaar gemeen. Hetgeen hier beoogd
werd is uit [het] complex Gezelle-Devrieze en Gezelle-Lateur een roode draad te
laten loopen waar al de leden der familie min of meer erfelijk belast zijn geworden
en elk op eigen manier, al of niet hebben gereageerd, met als einduitkomst, de evolutie
te weeg gebracht door inmenging van vreemde elementen. Voor 't geen de stijl van
mijn opstel betreft en de menigvuldige hebbelijkheden of liever onhebbelijkheden,
daar geef ik U ten volle gelijk in. De stijl is aangepast aan het onderwerp. ‘Un bon
style est celui qui correspond à ce qu'il veut exprimer.’ Dat wil zeggen dat hier aan
geen zinsbouw of syntaxis werd gedacht. Het is kroniekstijl, d.i. opschrijven van
feiten, zonder literaire bedoeling.
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Slotsom - ik herhaal het: er is mij niets aan gelegen het ding gedrukt te zien of te
publiceren. Ik heb het geschreven uit liefhebberij en het is mij voldoende dat het
geschreven is. En ik vraag mij af: voor welken buitenstaander kan het belang hebben
tenzij voor mij persoonlijk en later, als archief voor de overblijvende familieleden...
als curiosum. Ik houd het met Hemingway: ‘C'est toujours bon d'écrire, mais il est
toujours mauvais de publier ce qu'on a écrit’.

Receptie van de Kroniek van de familie Gezelle en Streuvels' ongewone
reactie
In een opdracht aan Karel de Busschere noemde Streuvels de Kroniek van de familie
Gezelle ‘een late getuigenis, tevens gewetensonderzoek en... zwanenzang van Stijn
Streuvels’.36 In De Standaard van 25 februari 1961 schreef Herman Bossier,37 onder
de titel Kroniek der Gezelle's:
Laten wij onmiddellijk bekennen dat het een ongemeen boeiend boek is
en dat men Streuvels moet gelukwensen met de moed die hij heeft
opgebracht, om zo oprecht en zo openhartig uit te weiden over bepaalde
personen uit zijn familie langs moederszijde (niet minder interessant zijn
de biezonderheden in het laatste hoofdstuk over die langs vaderszijde),
namelijk de Gezelle-familie, die zoveel buitenissige naturen heeft geteld.
(...) Met zijn Kroniek van de familie Gezelle heeft Stijn Streuvels ons op
89-jarige leeftijd een boek geschonken, dat zijn weerga niet heeft in onze
Vlaamse letteren.
Na deze lovende inleiding, een soort van captatio benevolentiae, geeft Herman
Bossier enkele voorbeelden, onder meer over Seppen Gezelle, de jongere broer van
Guido Gezelle, en over Streuvels' kozijn Cesar Gezelle, auteur van Uit het Leven der
Dieren. Bos-
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sier vindt wel ‘dat Streuvels de literaire kwaliteiten van dat werk enigszins onderschat.
(...) Een rare vogel moet ook Sef geweest zijn, een broer van Cesar (...). Hoe dan
ook, als kunstschilder heeft Sef Gezelle blijk gegeven van een onmiskenbaar talent.’
Het is duidelijk dat Herman Bossier zijn eigen oordeel heeft over Cesar en Seppen
Gezelle en straks ook over Elisa Lateur. Dat hijzelf goed bekend geweest is met
bepaalde personen uit de Gezellefamilie laat hij gaarne blijken. Hij veroorlooft zich
zelfs een brief te citeren van Streuvels' oudste zus Elisa,38 die op hoge leeftijd, na de
dood van haar (of hun) broer Karel39 (†10 januari 1949),40 ingetrokken was bij haar
jongere broer Frank Lateur (Stijn Streuvels) in het Lijsternest:
Wij [d.w.z. Herman Bossier, in de pluralis majestatis, n.v.Bs] hebben hier
voor ons een brief van haar liggen, gedagtekend 8 maart 1950 en waarin
zij o.m. schrijft:
Hier is het zeer stil en eentonig leven. We zijn drie oude mensen. Mijn
schoonzuster leeft alleen en heeft maagziekte en Frank, sedert zijn ziekte,
leeft zeer afgetrokken. Hij ontvangt bijna niemand, zodat ik weinig mensen
zie. Zo betaamt het voor een oude jonge dochter. Wij wonen dicht bij de
kerk en daar ben ik best thuis. Het spijt mij dat ik de oude vrienden niet
hartelijk kan ontvangen. (...) Men kan niet alles hebben als men alleen
staat in de wereld. [H. Bossier cursiveert]
Herman Bossier had in zijn (publieke) recensie niet uit die brief van Streuvels' zuster
mogen citeren, daarover laat Streuvels' reactie geen twijfel bestaan. Ook op de taal
van Streuvels heeft Herman Bossier nog wat aan te merken. Ik laat hem opnieuw
aan het woord in de zelfgenoegzame en verouderde stijl
(‘hetwelk-gezeid-mitsgaders-oorbaar’) die een redacteur van De Standaard in 1961
toch niet meer had mogen hanteren:
Wij betreuren alleen dat er in dat boek - hetwelk, zoals reeds gezeid, een
bibliofiele uitgave is - meer fouten tegen de gram-
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matika en de syntaxis, mitsgaders eenvoudige drukfouten voorkomen dan
eigenlijk oorbaar is.
Wij willen ons niet schoolmeesterachtig aanstellen en vitten over
kleinigheden, maar wij veroorloven ons toch zo vrij te zijn enkele
onnauwkeurigheden recht te zetten en leemten aan te vullen.
Dan wijst hij erop dat Streuvels' verhaal over de afwezigheid van Cesar Gezelle op
het eerstecommuniefeest van Paul in 1916 niet correct kán zijn, ‘om de eenvoudige
reden dat hij - zoals Streuvels trouwens zelf op een andere plaats getuigt - op dat
ogenblik in Versailles zat, bijgevolg aan de overzijde van het front.’ Herman Bossier
wijst nog op een andere ‘vergissing van Streuvels' in verband met een verhuizing,
het beroep en het gezin van George Gezelle, een broer van Cesar. Bossier doet goed
zijn best om te laten zien hoe vertrouwd hijzelf was met bepaalde leden van de familie
Gezelle. Volgens Gaston Durnez was Herman Bossier een echte speurneus: ‘Bossier
was één van de opmerkelijkste figuren uit de tussenoorlogse krant, een literair en
historisch geïnteresseerde speurder en pluizer zoals ik er in de journalistiek geen
andere heb mogen ontmoeten.’41 In zijn recensie van de Kroniek van de familie Gezelle
komt deze Herman Bossier eerder over als een betweterige schoolmeester en Stijn
Streuvels zet hem gepast op zijn nummer. Dit is een geschikt moment om Streuvels'
antwoord aan Herman Bossier te bekijken.

Streuvels beantwoordt ‘Klappen van rechts’
Een slechts vaag bekende brief
Stijn Streuvels heeft nooit de gewoonte gehad te reageren op recensies. Maar nu zat
het hem wat te hoog. Verontwaardigd schreef hij een repliek. Zoals de twee brieven
van en aan Frank Baur bevond ook deze brief van Streuvels van 3 maart 1961 zich
tussen de Streuvelsdocumentatie die ik in de jaren 1960-1966 mocht raad-
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plegen. Streuvels zelf heeft mij die brieven in 1962 bezorgd, samen met veel andere
documenten, met het oog op een uitvoerige studie.42 Het moet toen al in Streuvels'
bedoeling gelegen hebben, dat ik deze (toen nog recente) brieven zou lezen en naar
eigen goeddunken kon gebruiken. Streuvels' korte brief van 3 maart 1961 aan de
redactie van De Standaard staat op een afzonderlijk blad. De lange brief van vier
bladzijden aan Herman Bossier was getypt, maar het was geen doorslag van een
origineel. André Demedts moet deze brief van Streuvels van 3 maart 1961 aan Herman
Bossier gelezen hebben, want hij vermeldt hem, zonder datering, en hij citeert er
(licht gewijzigd) uitvoerig uit in zijn Streuvelsbiografie Stijn Streuvels, eert terugblik
op leven en werk (1971).43 Intussen is die documentatie door de erven Lateur
toevertrouwd aan het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen. Daar heb ik deze brief van
Streuvels van 3 maart 1961 aan Herman Bossier niet teruggevonden. Omdat hij het
adres van Herman Bossier niet kende, stuurde Streuvels zijn brief, gedateerd 3 maart
1961, naar De Standaard en het dagblad mocht delen in de verontwaardiging van de
bijna negentigjarige Meester van het Lijsternest:
Waarde Redaktie,
Het adres van Uw medewerker is mij niet bekend. Mag ik U vragen hem
bijgaanden brief te willen overhandigen?
Zonderling nietwaar, de menigvuldige recensies en brieven die ik, verdiend
of niet, over mijn Gezelle-kroniek ontvangen heb, waren alle vol uitbundige
lof en waardering, maar kwamen alle van ‘links’. De klappen komen dan
gewoonlijk van ‘Rechts’. Dat ligt zoo in de traditie. Goed dat wij er tegen
kunnen.
Bijgevoegd is Streuvels' brief van vijf bladzijden aan Herman Bossier. De oude
Streuvels heeft er werk van gemaakt en laat zijn irritatie duidelijk merken. Wat taal
en stijl betreft kan redacteur Bossier nog heel wat leren van de flitsende stijl van de
Great Old Man uit het Lijsternest. Het begin is nog vriendelijk:
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De Bossiers zijn immers oude kennissen van mij. Ik heb nog schoenen
gekocht in Uw vaders winkel te Brugge;44 van Uw oom in zijn hotel aan
de kust heb ik de prettigste herinneringen bewaard. Hij had het altijd over
een neef die hij noemde: ‘onze aktiveur’ (in plaats van activist).
De schoenwinkel van vader Bossier komt straks nog ter sprake. Maar nu verklaart
Streuvels waarom hij, uitzonderlijk, reageert op een recensie:
Op recensies heb ik nooit gereageerd en polemiseren met journalisten is
uit den booze. Wie aan den weg bouwt moet tegen een stootje kunnen. Nu
ik echter met U te doen heb, wil ik er mij toe zetten, U persoonlijk in een
‘onder onsje’, mijn meening mede te deelen.
Hij vervolgt met een verantwoording van de publicatie van de Kroniek van de familie
Gezelle, zoals die aan het begin van dit hoofdstuk is aangehaald. Dan komt het grotere
geschut:
Met Uw beoordeeling hebt Gij het U niet moeilijk gemaakt: 2/3
aanhalingen van mijn tekst en verder de noodige pertinente aan- en
opmerkingen om te laten zien dat Gij er iets van kent.
Daarover nu mijn bedenkingen:
1) Dat ik de literaire kwaliteiten van Cesar Gezelle's werk, evenals de
picturale talenten van Jef Gezelle onderschat, bewijst eenvoudig dat Gij
in die zaken beter bevoegd zijt dan ik zelf. Akkoord.
2) Wat die brief van mijn zuster hier komt doen of er bij te pas wordt
gebracht, bewijst niet van veel journalistieke tact. En dat geheimzinnig
tusschen haakjes geplaatst opschorsingsteeken ‘...’ is daarbij een lompe
en gemeene streek van U, bedoeld natuurlijk om bij den lezer den indruk
te verwekken dat Gij het ergste achterwege houdt, - dat we mijn zuster
misschien zouden
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mishandeld hebben of haar van honger laten omkomen?! Mijn zuster mag
U om 't even wàt geschreven hebben, het heele gezin kan hier getuigen
dat, tijdens de twee jaar dat zij bij ons ingewoond heeft, mijn vrouw
hoegenaamd geen maagziekte heeft gehad, ik evenmin ziek ben geweest;
dat er in dien tijd volk over en weer gekomen is en we niet meer
afgetrokken geleefd hebben dan gewoonlijk. Mijn zuster heeft hier vrijelijk
alle mogelijke vrienden en kennissen mogen uitnoodigen en ontvangen.
De Bernolets, de Van Mullems, de Rubbrechts en meer ander ons
onbekende van haar oude vriendinnen uit Brugge en elders zijn hier op
bezoek geweest. Mijn zuster heeft hier uit haar vrijen wil bij ons haar
intrek genomen, zij heeft er alle mogelijke verzorging gekregen en er
geleefd als lid van het gezin. Zij heeft hier het huwelijksfeest van mijn
jongste dochter meegemaakt, aan den disch op de eereplaats gezeten aan
mijn rechterzijde en tante Liza is er door heel de familie gevierd en
bekukkeld geworden als de bruid zelf. Heeft zij U dit niet geschreven?
Het kontrast van het spookhuis te Brugge vergeleken bij ons luchtige
woning met hoving, had voor haar een aardsch paradijs kunnen zijn. Maar
dat een mensch van in de tachtig [Streuvels zelf wordt in dat jaar negentig!,
n.v. Bs] zich niet aanpassen kan, of wil aan een nieuwe omgeving, heimwee
voelt naar het oude dat ze heeft moeten verlaten, ieder verstandig mensch
zal dat begrijpen. De familietrek getrouw, heeft ze dit echter binnen
gehouden; zij heeft ons daarover nooit last aangedaan, doch ... haar gemoed
uitgestort bij vreemden! Zij had de manie van brieven schrijven.
Zoals we eerder gezien hebben, had Streuvels' vriend F. Baur hem al gewezen op de
vele fouten tegen de syntaxis en Streuvels gaf hem gelijk, maar vond die stijl
verantwoord als ‘kroniekstijl, d.i. opschrijven van feiten, zonder literaire bedoeling’.45
Bij de recensenten is daarover verder geen drukte gemaakt. Maar Herman Bossier
krijgt een passend antwoord:
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Bij de menigvuldige recensies en brieven die ik over dat boekje heb mogen
ontvangen, zijt Gij de eenige die over die schandalige fouten tegen
grammatika en syntaxis struikelt. Aan U het recht mij daarover in het
openbaar aan te klagen, doch bestraffen kunt Gij niet: schoolmeesters
hebben geen vat meer op mij.
Hier heeft Streuvels in de marge bijgeschreven: ‘(Maar, dat Gij daarvoor mijn zoon
zijt gaan lastig vallen en er hem hebt willen voor verantwoordelijk maken, wel ...
daarvoor moet men van Brugge zijn!)’ Dan gaat hij verder als volgt:
In mijn geval echter zijn er verzachtende omstandigheden in te roepen: Ik
heb niet gelijk Gij, de kans gekregen mij aan de universiteit te gaan
bekwamen in zake grammatika en syntaxis; aan mijn 14de jaar stond ik
voor den trog. Die schrijverij is er slechts veel later bijgekomen en in de
literatuur beschouw ik mij nog immer als ‘amateur’, zonder pretenties.
Gij zult ook nergens op een visietkaartje of op eenig ander drukwerk van
mij, bij mijn naam een titulatuur ontdekken. Het woord ‘letterkundige’
verfoei ik als afwaschwater. Waar ik mijn beroep moet aanduiden verklaar
ik mij altijd: landman. Daarmede ontzeg ik dan ook aan het publiek om 't
even welke verplichting. Een journalist mag geen fouten maken. Ik wèl!
Ik heb mij altijd de luxe gepermit[t]eerd te schrijven gelijk ik wilde en
goed vond, naar het mij lustte, wàt, wanneer en hoe - vrij als een visch in
het water. Van die verkwanselde nieuwe spelling trek ik mij ook niets aan;
mijn tekst wordt verminkt op de drukkerij, omdat hij anders op de markt
als koopwaar niet kan verhandeld worden.
Demedts citeert heel dit fragment, maar zonder enige concrete omschrijving van het
document. Dan volgt een voor Streuvels' doen ongewone passage. In zijn leven zijn
er veel momenten aan te stippen die aantonen dat hij zich weinig of niet gelegen liet
aan huldigingen, vieringen, decoraties, pomp and circumstance. Aan Herman Bossier
wilde hij in ieder geval duidelijk maken dat hij zich
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door hem niet de les zou laten spellen: ‘En Gij ziet het, niettegenstaande die
betreurenswaardige gebreken, kan men het toch brengen tot lid van de Kon.
Vlaamsche Academie, tot doctor honoris causa van een paar universiteiten, met
decoraties en staatsprijzen!’ De ergernis over Bossiers pedanterie zat Streuvels
blijkbaar hoog. Het ziet ernaar uit dat het niet alleen die schoolvosserij is geweest,
maar meer nog de bemoeizucht van Herman Bossier bij Streuvels' zoon Paul en
daarbovenop de publicatie van de brief van Elisa Lateur, waardoor zijn
verontwaardigde reactie werd opgewekt. Een interessant en zelfs bijzonder relevant
moment in Streuvels' brief is zijn antwoord op de ‘vergissing’ in verband met de
afwezigheid van Cesar op het communiefeest van Paul Lateur in 1916. In zijn brief
aan Herman Bossier heeft Streuvels die fout volmondig toegegeven:
Die lapsus van het eerste-communiefeest neem ik voor mijn rekening en
zonder excuus hoegenaamd. De oorzaak is geweest: het verwisselen van
twee eerste-communieprentjes. Dat van Paul in plaats van dat van zijn
twee jaar oudere zuster Paula en het familie-diner, dat ter intentie van
Cesar Gezelle verschoven is geworden van eerste paaschdag op tweede
paaschdag van het jaar 1914. Hoe dat anachronisme: Ieper-1916-oorlog
er door is gekomen zonder aan dien oorlog te denken, behoort tot de
gebreken van het geheugen of oplettendheid bij menschen op leeftijd. En
fataal bovendien dat bij degenen die het handschrift gelezen hebben, het
niet opgevallen is. Ik hoop maar dat Gij bij Uw 90 jaar, van zulke
anomalieën zult mogen gespaard blijven.
Wie bij de uitgeverij voor het lezen van het handschrift verantwoordelijk was, had
het inderdaad moeten opmerken. Maar nog eerder hadden ook André Demedts of
Frank Baur op die fout kunnen wijzen, want zij hadden als eersten het handschrift
gelezen. Demedts is in dat opzicht dubbel slordig geweest, omdat hij ook Streuvels'
antwoord aan Herman Bossier kende en gelezen had. In zijn biografie Stijn Streuvels,
een terugblik op leven en werk (1971),
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citeert hij er uitvoeri uit ‘in het bijzonder aangaande de erfenis van Guido Gezelle.’46
Maar over Streuvels' open toegeving van zijn fout in verband met het Ieperincident
rept hij met geen woord. Dat is een ernstige slordigheid van Demedts als biograaf.
Het is dus enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds merkwaardig hoe die vergissing
hardnekkig is blijven voortleven. Zo schrijft Johan van Iseghem daarover in zijn
overigens boeiend en diepgaand artikel over C[a]esar47 Gezelle in Jaarboek 12 (2006)
van het Stijn Streuvelsgenootschap:
We moeten dus op onze hoede zijn, ook bij dat communiefeest. 1916 viel
midden in de Eerste Wereldoorlog. Zoals zoveel anderen was Caesar
Gezelle, mogelijk in de nacht van 30 op 31 oktober 1914, inderhaast uit
Ieper vertrokken richting Frankrijk, op de vlucht voor de bijzonder zware
beschietingen door de Duitse stoottroepen. (...) Streuvels vermeldt
overigens de beschieting van Ieper en de vlucht van zijn neef, maar hij
lijkt die dus na Pasen 1916 te plaatsen; dat, terwijl hij op dezelfde bladzijde
nog uitweidt over de boeken die Caesar Gezelle ‘in Versailles geschreven
had - “De Dood van Yper” (1916) en “Guido Gezelle”.’
Hoe dan ook: dat Caesar Gezelle bij de communie niet opdaagde, had alles
met de onoverkomelijke barricade van het front te maken. (...) ‘Cesar is
er niet verschenen’, schrijft Streuvels. Hoe had hij er kunnen zijn?48
In tegenstelling tot de documentaire vaagheid van André Demedts, die Bossiers
bespreking van de Kroniek van de familie Gezelle wel vermeldt maar niet preciseert,
refereert Van Iseghem49 wel aan het artikel van Herman Bossier in De Standaard
van 25 februari 1961, maar Streuvels' antwoord van 3 maart 1961 aan Bossier was
hem vermoedelijk niet bekend. Ik vermeld ten slotte nog Streuvels' antwoord op het
‘geval van George Gezelle en zijn gezin’. Streuvels schrijft dat hij gewoon niet kon
preciseren:
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‘Wanneer’ hij [George] zijn vervoerdienst begonnen is, of ‘waar’ hij is
gaan wonen (...). Sedert zijn huwelijk - zonder een zweem van onverschil
of oneenigheid van wederkant, hebben wij niets meer over hem of over
zijn gezin mogen vernemen. Hij is gestorven en begraven zonder dat wij
doodsbericht of maar een doodsbeeldeke hebben ontvangen. Van het heele
gezin hebben wij [n]ooit iemand te zien gekregen of vernomen hoe zij
heeten of waar ze beland zijn. Het is geen ‘vergissing’ mijneer Bossier.
Ik heb niets vergeten, maar niets ‘geweten’.
Dan legt Streuvels nog uitvoerig uit op welke manier hij ‘na het afsterven van Oom
Guido (...) als gevolmachtigde-beheerder, het literair nalatenschap [heeft]
waargenomen (...) en jaarlijks de bedragen aan de erven [heeft] overgemaakt.’ Ook
dit fragment werd door André Demedts uitvoerig geciteerd.50 Streuvels sluit zijn brief
af met: ‘Ik verwacht geen antwoord, want het is mij niet te doen om gelijk te behalen
- het heeft alles zoo weinig belang.
Dat het U wel ga.’

‘Wie aan den weg bouwt moet tegen een stootje kunnen’
Hier passen nog enkele beschouwingen in verband met een Streuvelsanekdote die
Herman Bossier vertelde in De Standaard van 22 augustus 1969, dus kort na het
overlijden (15 augustus 1969) van Streuvels. We verliezen de oudere Streuvels hierbij
niet uit het oog, want het gaat tegelijk over 1937, 1961 en 1969. In zijn algemeen
gewaardeerd Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, Deel 4,
citeert Gerard Knuvelder ‘een vermakelijke anecdote’, zoals die verteld werd door
Herman Bossier in De Standaard van 22 augustus 1969, dus onmiddellijk na Streuvels'
overlijden. Het verhaaltje speelt zich af in de schoenwinkel van Bossier senior:
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Hoezeer Streuvels geboeid was door Mira (de ‘echte’) blijkt uit een
vermakelijke anecdote die Herman Bossier in De Standaard van 22
augustus 1969 (herdrukt in VWS-cahiers 10 (1975), nr. 2, p. 14) vertelt:
‘Waar ik wijlen Streuvels nog meer ontmoette? In de schoenwinkel van
vader, waar hij zich een paar schoenen liet aansmeren en waar hij wel een
halfuur wachtte op het vertrek uit de banketbakkerij naast onze deur van...
Mira. Voor wie het niet weet: die dame was de inspiratie geweest voor de
duistere figuur van Mira uit De teleurgang van den Waterhoek. Na haar
landelijke avonturen was ze in het huwelijk getreden met een ingenieur
uit het Brugse en een behoorlijke bourgeoise geworden. Helemaal toevallig
hadden wij Mira de bakkerij zien binnengaan, terwijl Streuvels schoenen
aan het passen was. Hij vertikte het om weg te gaan voordat hij haar weer
naar buiten had zien komen. (...)’. Vergelijk ook Streuvels-zelf hierover
(mogelijk over hetzelfde voorval) in een brief van 21 maart 1937,
aangehaald door L. Schepens, 86.51
Niet alleen neemt Gerard Knuvelder deze ‘vermakelijke anecdote’ over ‘Mira (de
“echte”)’ op in zijn geleerd boek, bovendien oppert hij daarbij het vermoeden dat
het zou gaan om dezelfde gebeurtenis, waarover Streuvels het had ‘in een brief van
21 maart 1937, aangehaald door L. Schepens’. Het gaat dan om een door Streuvels
in het Frans geschreven brief aan zijn Duitse uitgever Adolf Spemann, in de
voorbereidingsfase van de uitgave van Die grosse Brücke (De teleurgang van den
Waterhoek). Omdat hij de kwaliteit van zijn Duits niet goed genoeg vond, schreef
Streuvels deze brief in het Frans. Hij heeft het daarin over realiteit en fictie in verband
met dit boek. Vermoedelijk was hij gehaast bij het schrijven, want de brief bevat
enkele slordigheden (ou/où, apres/après, charmé/charmée). Ik citeer in Streuvels'
schrijfwijze:
Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réalité dans ce roman: j'ai observé les
péripéties des personnages de l'extérieur et travaillé par intuition le coté
psychologique. Quand je Vous dis que
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Maurice a lu mon livre... en Chine, ou il est parti directement apres son
mariage avec Mira, et que je rencontre encore quelquefois Mira à Bruges
ou elle pose en grande dame honorable (?) - je l'ai observé dernièrement
qu'elle avait un rendez-vous avec un vieux petit comte! Non, on ne change
pas de moeurs avec un tel tempérament. Elle n'est d'ailleurs pas charmé
de ce que j'ai écrit sa biographie, comme Vous pouvez le supposer.
In zijn Streuvelsbiografie Dag Streuvels (1994) geeft Speliers deze brief weer in het
Nederlands, maar hij vertaalt hem zo, dat de tekst heel andere dingen insinueert: als
Streuvels haar jaren later in Brugge nog wel eens toevallig tegenkomt, ontmoet ‘que
je rencontre’), ziet of kan observeren, maakt Speliers daarvan dat ‘Streuvels haar
tien jaar later nog sporadisch bezoekt’ (DS 500). Dat heeft heel andere connotaties.
Op die manier herschept hij de realiteit tot pulp fiction. Ik durf betwijfelen of
Knuvelders vermoeden, dat de anekdote van Herman Bossier zou kunnen verband
houden met deze brief van Streuvels, correct is. Over Mira schreef Streuvels: ‘elle
pose en grande dame (?)’. Let daarbij vooral op ‘pose’ en op het vraagteken.
Bovendien gaat het over een ‘rendez-vous’, wat ik eerder op een terrasje zie gebeuren
dan in een bakkerij en Streuvels merkt op: ‘Non, on ne change pas de moeurs avec
un tel tempérament.’ Last but not least moeten we voor ogen houden dat deze
‘vermakelijke anecdote’ afkomstig is van Herman Bossier. Tussen Streuvels en deze
H. Bossier bestond - om het zacht uit te drukken - een duidelijke animositeit, nadat
Herman Bossier in De Standaard van 25 februari 1961, in een bespreking van de
Kroniek van de familie Gezelle (1960) een en ander geciteerd had uit een brief (van
8 maart 1950) van Streuvels' oudste zuster Elisa Lateur (1866-1950), waarin - zoals
we eerder uitvoerig gezien hebben - Elisa het gezin Frank Lateur/Stijn
Streuvels-Staelens in een kwalijk daglicht stelde. Ik herinner hier aan het vinnige en
goed geargumenteerde antwoord (3 maart 1961) van de (bijna) negentigjarige
Streuvels. Daarmee kon Herman Bossier zeker niet gaan pronken. ‘Wie aan den weg
bouwt moet tegen een stootje kunnen’, schreef
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Stijn Streuvels op 3 maart 1961 over zichzelf aan Herman Bossier. Het lijkt erop dat
redacteur Bossier deze eigenschap niet bezat. Gelet op de toon en de eerder smalende
woordkeus die Bossier na Streuvels' dood gebruikt (‘waar hij zich een paar schoenen
liet aansmeren’ - in de winkel van Bossiers vader nota bene! - en ‘hij vertikte het om
weg te gaan’) kunnen we de publicatie van deze anekdote op 22 augustus 1969
beschouwen als een vorm van natrappen, een postume revanche.

‘Du temps l'irréparable outrage’
Toen F. Baur (1887-1969) op 15 september 1959 aan Streuvels geschreven had in
verband met de geplande uitgave van Kroniek van de familie Gezelle, voegde de
ouder wordende Gezelle-specialist (Baur was toen 72 jaar, Streuvels bijna 88) daar
op het eind van zijn brief aan toe:
Mij gaat het de laatste dagen alwéér minder goed: curieuze ijlten in 't
hoofd, die, naar mijn dokter zegt, verband houden met
bloedsomloopstoornissen, overblijfsel van mijn autoaccident van October
1957.
Senectudo! Senescere! Wat een misère, maar die wij moedig dragen
moeten, omdat zij een corrolarium [sic] zijn van onze jeugd en volle
mannenjaren.
In zijn antwoord van 21 september 1959 geeft Stijn Streuvels op de keerzijde van
zijn antwoordbrief - met wijsheid en humor - nog enkele gezondheidsadviezen aan
de zestien jaar jongere Frank Baur:
Goede raad voor de gezondheid: Rustig leven, weinig werken, veel liggen.
Tegen stoornissen van den bloedsomloop (Vasomotorische stoornissen):
Nicotural Optima en Spasmoryl. Om
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de kwellingen ... du temps l'irréparable outrage tegen te gaan: Geriapan
(Geriatr[i]cum) en Hormo-Gerobion.
Gr[a]tis raadpleging.

Streuvels' visie op Gezelle: ‘de Kop, de Samenbinder, de Geest’
Ik heb gemerkt dat weinigen onder de gewone lezers die min of meer met het werk
van Stijn Streuvels vertrouwd zijn, de Kroniek van de familie Gezelle gelezen hebben.
Toch hebben ze er over het algemeen een mening over, die bijvoorbeeld uit een
recensie of uit een gesprek is blijven hangen: dat deze Kroniek één grote afrekening
is geworden met de onhebbelijkheden van de Gezelles, nonkel Guido inbegrepen.
Dit beeld moeten we toch wat bijstellen. Om te beginnen citeer ik uit een brief die
Stijn Streuvels kort na het overlijden van Guido Gezelle schreef aan zijn vriend
Emmanuel de Bom, op 25 januari 1900:
't Is lijk een razende kafmolen in mijnen kop en toch blijft alles er
betrekkelijk kalm en vooral ‘klaar’. Die groote Ramp is heel onvoorziens
gekomen - 8 dagen voor Gezelle's dood heb ik hem nog gezien en dacht
hem aangedaan door een verkoudheid, niets meer. Dan is een depêche ons
komen melden dat hij verslechtte, mijn moeder is er naartoe gegaan en er
bij gebleven. Een 2e depêche kwam me naar Brugge roepen en als ik
toekwam was hij reeds een uur overleden.
Daarachter is het een overbommeling geweest van gewar en geloop en
verdriet onuitpeinselijk! Verriest heeft ons in heel die zaak sublieme blijken
van sympathie gegeven, de goede mensch hij was zelf gebroken door lijden
en weende lijk een kind. Zie, mensch, die dood laat een vreezelijke ijlte
in heel onze familie, hij was als de ‘Kop’ de ‘Samenbinder’ [,] ‘de Geest’
van ons klein huiselijk troppeltje. Nu sluiten we de rangen, drummen tegen
een lijk een bende kiekens in de koude. En beloven elkaar
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zooveel mogelijk gelukkig te maken en te troosten. Mijn moeder is fel
verouderd. Ze houdt de beurt van vertrekken nu voor haar, - 6 uit ons
maagschap zijn gevallen in de 4 laatste jaren!! En de laatste is de wreedtste
[sic] slag. We verliezen niet een dichter, een priester, of een oom, maar
een mensch die voor ons alleen zóó was en die niemand buiten ons zóo
kende. - Maar kom: de zaken zijn geschied [,] enkel ... een 20 jaar te vroeg
- die boom-mensch had dat nog te goed hier op de wereld en die 20 jaar
zijn hem ontstolen door ‘Laffelingen’ die hem kwaadwillig eerst en nu
laatst, goedwillig van 't leven geholpen hebben. - Later zal ik wel eens
mijn wrekenden poot daaronder steken - ik hoû dat voor mijn deel. Ik
troost me daarmeê voor 't oogenblik.52
Eenenzestig jaar na de dood van Guido Gezelle (1899) publiceert Streuvels zijn
Kroniek van de familie Gezelle (1960). Uit vele bladzijden spreekt Streuvels' bekende
oprechtheid, ook als het over familieleden gaat. Men zou kunnen denken dat de
gevoelens tegenover nonkel Guido Gezelle, zoals we die in de brief aan De Bom
vinden, ingegeven waren door de onverwachte schok van Gezelles dood en dat dit
beeld met de jaren heel anders zou worden ingeldeurd. Wat nonkel Guido betreft is
dat zeker niet waar. Ik geef enkele voorbeelden. Van zijn oom Guido Gezelle heeft
de jonge Frank Lateur de ‘eerste officiële aanmoediging’ (VW4, 1047) gekregen om
te blijven schrijven. In Avelgem doet Streuvels het verhaal:
voor mijn genoegen heb ik een ‘Cahier de Narrations’ aangelegd waarin
opstellen geschreven werden naar onderwerpen van eigen keus. Alzo heb
ik onder ander het vertelsel bewerkt van ‘Smedtje Viole’ naar een versie
die ik als kind van moeder had gehoord, en mij verstout (...) dat produkt,
in 't proper afgeschreven, naar nonkel Guido op te sturen. Toen heb ik een
kaartje van hem ontvangen op mijn naam (dat ik als een relikwie bewaard
heb!) waarop te lezen stond: ‘Lieve Ville [petekind], Uw
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vertelsel van Smedtje Viole smaakt naar den trog om nog!’ (VW4,
1046-1047)
Toen de familie Lateur in Avelgem woonde, kwam nonkel Guido regelmatig op
bezoek:
Aan tafel was hij verzettig [onderhoudend], plaagde geern, vertelde grappen
en kluchten. (...) We wisten toen reeds dat nonkel dichtte en boeken schreef,
maar dat hebben wij slechts vernomen uit derderhand. Door hem zelf werd
daar nooit over gesproken. (...) We vonden het ook heel natuurlijk, omdat
het in de lijn lag en de karaktertrek eigen aan de familie: de terughouding,
de schuchterheid om tegenover het eigen volk iets te laten doorschemeren
van 't geen tot de inwendige mens behoort; schuwheid om vertrouwelijk
te doen onder naastbestaanden. (VW4, 1519)
De legende gaat dat Streuvels, toen hij begon te schrijven, gecontroleerd en gehinderd
werd door zijn oom Guido. Die legende wordt door Streuvels zelf naar de prullenmand
verwezen, behalve één keer, helemaal in het begin van zijn schrijverschap:
Ik was toen zelf al begonnen te schrijven en enkele van mijn schetsen
waren in kleine tijdschriften verschenen, maar nonkel heeft daar nooit iets
over gebaard. Dat bleef tussen ons beiden ‘onuitgesproken’, gelijk alles
wat aan de intieme kant lag. Eerst toen hij gewaar is geworden dat ik mij
met mijn liefhebberij in slecht gezelschap bevond en met ‘ongelovigen’
omgang onderhield, heeft hij mijn moeder gewaarschuwd, haar van het
‘gevaar’ op de hoogte gebracht, en doen zeggen dat ik met mijn produkten
naar ‘Biekorf’ moest gaan. Bij latere ontmoetingen echter heeft hij daar
nooit verder een woord over gerept of mij daarover te bij gekomen. En als
er enkele van die kleine stukjes in Biekorf verschenen waren, heeft hij
evenmin daar ooit iets op af- of goedgekeurd. (...) Zo is er tussen nonkel
Guido en
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mij nooit enige wrijving of breuk in onze betrekkingen ontstaan. (VW4,
1520-1521)
Streuvels suggereert, of liever: poneert, dat het beeld van Gezelle, zoals dat is
overgeleverd, niet strookt met de werkelijkheid, dat het een ‘gearrangeerd’ beeld is:
‘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.”’ (VW4, 1523) Streuvels voegt hier
over de priester-dichter wel een bedenking aan toe, die op het eerste gezicht wat
onverwacht aandoet, maar die alleszins voor hemzelf (Streuvels) de overweging
waard was. Tegelijk zegt dit veel over de houding die Streuvels over het algemeen
tegenover priesters aangenomen heeft, maar ook over de manier waarop hij - rustig
en tevreden - op zijn eigen leven met vrouw en kinderen terugblikt. Priesters spelen
in zijn werken nooit een belangrijke rol, vrouwen wel. Misschien had Gezelle een
waardevoller leven gehad met een zorgzame, begrijpende en ontwikkelde vrouw:
Maar ik heb mij dikwijls afgevraagd: had nonkel Guido in plaats van
priester te worden, eenvoudig het ambacht van zijn vader voortgezet en
landelijke hovenier geworden, werkend in Gods vrije natuur, ontlast van
alle tribulaties, problemen en inwendige kommernissen, met een zorgzame,
ontwikkelde vrouw die hem begreep en lieftalligheid betoonde, met geluid
en rumoer van kinders rondom hem, in plaats van dat leven met als enig
gezelschap, een onbenullige meid, - of hij in dit geval misschien zijn
dwepende en onrustige aard niet had afgelegd, - misschien geen verzen
zou geschreven hebben, maar midden in zijn bomen en planten die hij
liefhad en zijn vrienden waren, niet een gelukkig mens ware geweest?
(VW4, 1525)
Deze beschouwing van een terugblikkende Streuvels over een mogelijk totaal ander
leven van zijn beroemde oom, de priester-dichter Guido Gezelle, impliceert in grote
lijnen tevredenheid
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over het eigen leven van de Meester van het Lijsternest en is een indirecte, maar
duidelijke blijk van waardering aan het adres van zijn eigen vrouw, Alida Staelens.
Zijn Kroniek van de familie Gezelle (1960) eindigt hij in rustig evenwicht en met
open geest voor de toekomst:
De kinderen zijn groot geworden, uitgevlogen, getrouwd en ver van
elkander verspreid, een nieuw nest aangelegd en ook kinderen gekregen.
Een bewijs echter dat zij in 't ouderlijke huis een goede en gelukkige jeugd
hebben doorgebracht is, dat zij er nog altijd geern terugkeren. Met die
verschillende, nieuwbijgekomen vreemde elementen, zullen de
erfelijkheidswetten van Mendel wel doorslaande mutaties meegebracht
hebben. En ten bewijze: 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. (VW4,
1629)

De weemoed en het belang van de oude dag
Ik wees er al op hoe Spellers als biograaf de laatste vijfentwintig jaren van Streuvels
in enkele regels heeft afgehaspeld. Daarom laat ik graag nog de oudere Streuvels
zelf aan het woord, in zijn brieven aan Joris Vriamont. Op 21 augustus 1953 schreef
hij een lange brief aan zijn Brusselse vriend. De bijna tweeëntachtigjarige schrijver
mijmert weemoedig over het verleden en voelt hoe hij in de huidige wereld van veel
dingen vervreemdt:
't Verleden ligt in mijne herinnering bij perioden ingedeeld, in
chronologisch perspectief. En wel zoo dat ik er mijn eigen persoonlijkheid
niet in herkennen kan, - alsof de gebeurtenissen met een ander voorgevallen
waren. Nu sta ik van langs om vreemder tegenover de tegenwoordige
wereld en het leven.
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Naarmate de oude vrienden en bekenden weggevallen zijn en er geen
nieuwe de opene plaatsen komen invullen, voel ik mij de eenig
overgeblevene. En 't geen er tegenwoordig op die wereld gebeurt helpt er
nog bij om die ‘vervreemding’ duidelijker te doen voelen. Wat hebben
wij in die opeenvolgende leven[s]perioden al niet zien veranderen waarden omkeeren, gebruiken, zeden, opvattingen, overtuigingen. Gevolg
daarvan dat men aan veel dingen onverschillig wordt, sceptisch de dingen
ziet evolueeren - er geen belang meer aan hecht. 't Meerendeel van 't geen
in de bladen verschijnt, is voor mij niet meer - hoef ik niet meer te lezen
- gewauwel.
De weemoed is begrijpelijk en voor de meeste ouder wordende mensen herkenbaar,
ook de toenemende vervreemding in de veranderende wereld en de nieuwe tijd, het
bewustzijn van het efemere karakter van het actuele en moderne, vooral ook in de
literatuur en de plastische kunst. Over de schrijvers zegt hij:
De jonge generatie doet gewichtig, zwaartillend - de oorzaak en de reden
van het leven en van het bestaan! ... Ze zijn in twee onderscheiden groepen
verdeeld: de vrijzinnigen doen aan anti-apologetiek; de anderen vergaren
in abdijen, houden geleerde congressen, doen uitspraken als profeten uit
het oud-testament en verklaren hoe het moet. (...) De jongere generatie
denkt er alleen nog aan europeesch of cosmopolitisch te doen in navolging
van de groote bazen uit het buitenland. Figuur maken!
Intussen zijn we zestig jaar later. Het gaat er niet om of Streuvels in zijn brief uit
1953 gelijk had. Het is vooral duidelijk dat hij zich in het nieuwe culturele klimaat
niet meer thuis voelde en dit heimwee is nu eenmaal een aspect dat eigen is aan de
opeenvolging van de generaties. De ideologische verzuiling van de twee groepen
waaraan hij refereert (en waarvan hij duidelijk onafhankelijk blijft) is, gelukkig maar,
verleden tijd geworden. Verleden
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tijd? In de uitnodigende en uitdagende open ruimte van het multicultureel evoluerende
Vlaanderen van 2012-2013 lijkt zich een nieuwe tweedeling te ontwikkelen. Aan de
ene kant is er in de artistieke sector een groep ontstaan die met een onkritische, vaak
slecht geinformeerde maar arrogante politieke correctheid alles wat herinnert aan de
Vlaamse Beweging naar de scheurmand van een verschaald verleden verwijst. Zij
staan naast of keren zich tegen een groep die de (al dan niet) historische waarden
van de Vlaamse identiteit verdedigt, maar daarbij wel eens de romantische aspecten
overaccentueert. Die tegenstelling heeft in Antwerpen al geleid tot een ouderwets
dorpskrakeel over het (Pieter) De Coninckplein. Er is dus niet zoveel veranderd. En
wat Streuvels noemt ‘Figuur maken!’ is een aspect dat in het gedrag van onze moderne
schrijvers en kunstenaars bijzonder actueel is. Imagebuilding en aanwezigheid in de
media zijn volgens velen de beste garantie voor goede verkoopcijfers. Op de
Boekenbeurs zijn het dan ook vooral die waarden die vermarkt worden. Terug naar
Streuvels' brief van 21 augustus 1953 aan Joris Vriamont:
Ja, beste vriend, Er is veel veranderd sedert 40 jaar en weinig van 't oude
overgebleven. Is het er beter of schooner op geworden? Ja, de fata morgana.
De rozelaar is vergaan, door een andere vervangen. Wat hebben die luttele
dingen al een bijzondere beteekenis gekregen - als relequien [sic]
verwekken ze 't verleden weer in leven...
Er zijn kinders gekomen - we hebben ze grootgekweekt, menschen zien
worden en hebben er plezier aan beleefd. De laatste [Isa Lateur] is nu 't
nest uitgevlogen (...).
Toch dringt tegen het slot van deze brief de positieve toon sterk door, het genieten
van de onveranderlijke dingen en van de weldadigheid van elke nieuwe dag:
Alles geht vorüber, alles geht vorbei! en 't lijkt wel een anomalie dat we
niet mede voorbij zijn gegaan. Het begint mij te
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vervelen als een phenomeen beschouwd te worden. 82 jaar. Dat er
menschen zijn die het niet gelooven willen, kan zijn, maar dat ik er zelf
niet aan gelooven kan, is erger. Mij blijft even levendig althans het genot
aan de boomen, de zon, de maan en de sterren, de wind, de gewassen te
velde, de mannen en de meisjes te lande. Dàt ten minste is onveranderlijk
en onvergankelijk. Houd er den moed maar in, jonge vriend, en bid eer ge
slapen gaat elken avond:
Courage, Piro, en treurt niet
Craect de broeck, z' en scheurt niet,
Craeken de beentjes, 't hert is goed,
Courage, Piro, schep goeden moed!

Elken nieuwen dag dat God mij verleent, beschouw ik als een hemelsche
weldaad, en 't genot er van is alsof 't de laatste zou zijn.
Het getuigt van levenskunst op hoge leeftijd zulke positieve kijk op het leven te
behouden. En deze Streuvelsbrief uit de zomer van 1953 bevestigt niet alleen de
levenslust van de oude Streuvels, hij herinnert ook bijna letterlijk aan de kort hiervoor
geciteerde beschouwing van Streuvels in de Kroniek van de familie Gezelle over het
andere leven dat Guido Gezelle had kunnen leiden en dat hem vermoedelijk meer
tevredenheid had gebracht. Op 17 oktober 1956, dus kort na zijn vijfentachtigste
verjaardag, schreef Streuvels aan Vriamont:
Oud zijn - of liever: lang leven, is een plezier - men wordt van alle kanten
betroeteld, overstelpt met gelukwenschen, meestal van onbekenden. De
een zegt het met bloemen, de ander met likeur, sigaren, boeken, de meisjes
met (papieren) kussen! Ik kan het er mee doen. En nu is 't weer voorbij en
we vragen ons af: wat zal de winter ons brengen? De tijd vliegt en we
vliegen mee, maar een schoone oude dag is 't beste wat een mensch kan
overkomen (...).
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Deze brief is vrij goed bekend, omdat Luc Schepens een reproductie ervan opnam
in zijn Kroniek van Stijn Streuvels (1971). André Demedts deed hetzelfde in Stijn
Streuvels (1977) in de reeks Grote Ontmoetingen.53 Over de ouderdom en allerlei
kwaaltjes die ermee samenhangen klaagt Streuvels zelden. Een en ander klinkt ervan
door in zijn brief van 20 augustus 1958 - hij is dan bijna 87 - aan Joris Vriamont.
Die Brusselse vriend staat heel dicht bij Streuvels en is een van de weinigen met wie
Streuvels vertrouwelijk omgaat. Hoewel Vriamont in Streuvels' memoires totaal
afwezig blijft, is hun sterke vriendschap tot aan Vriamonts dood in 1961 ongekreukt
blijven duren:

Beste vriend,
- Ja, 45 Jaar [vriendschap] is een heele termijn, bzl. [bijzonderlijk] in zake vriendschap
- zonder horten of stooten. Het komt niet veel voor. Hier leven we à la douce, verlost
gelukkig van de rumatiek [sic] in handen en voeten, doch geplaagd met andere
ongemakken eigen aan den ouden dag: nekkrampen en afnemen van krachten - lui
worden, het leven enfin tusschen bed en zetel, met als 't gaat een wandeling. De
wereldcirconférentie strekt zich nog enkel uit tot het eigen domein van huis en hof.
En daar bevind ik mij goed mee, want daarbuiten is alles mij onwennig geworden,
alles staat op zijn kop en gelijkt niet meer aan het oude, - men voelt zich niet meer
thuis in deze moderne wereld. Ja, melancholie komt er wel bij te pas en daarom heb
ik die gravure van Dürer hier voor mijn machien hangen. Het keert niet weer, maar
wij hebben het gehad, en van 't beste.
In dezelfde positieve zin schreef Streuvels op 22 februari 1959 aan Herman Teirlinck,
ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag:
Het is een troost voor oude menschen te zien dat de jongen ook oud worden
en stilletjes aanschuiven in den stoet der uit-
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verkorenen. Dat Gij het eindelijk tot de 80 hebt gebracht is een pluim op
uwen hoed en een roos in Uwen pander, en 't geen ik U wensch voor de
eerstkomende tien jaren, oude vriend, is: helder van hoofde, kloek van
harte en stevig op de been’ - dat is: een schoone oude dag!
Interessant is in dit verband ook een brief van Streuvels uit de herfst van 1959 aan
Joris Vriamont - Streuvels is dan 88 jaar! Hij dankt de Brusselse vriend voor de
gelukwens ‘en voor de welgeslaagde kleurfoto's’ die een mooie herinnering zijn aan
een bezoek van Vriamont in het Lijsternest. Over zichzelf schrijft hij:
Alweer een jaar ouder en nader de eindstreep, die zoolang mogelijk mag
achteruitblijven, want 't leven is nog zoo kwaad niet voor wie er 't goede
van weet te nemen en 't slechte aan kant laat. En met zulk een gezegenden
zomer hebben we vitamienen opgedaan om een winter lang bevoorraad
te blijven. Intusschen trachten we in- en uitwendig jong te blijven. En we
blijven ook op de hoogte van 't geen er in de wereld van letteren en kunsten
gebeurt - dank vooral aan de fransche bladen! En als 't U lust nog eens te
komen vermeien terwij1 het heerlijke herfstweer nog aanhoudt, blijf ik te
Uwer beschikking. (22 oktober 1959)
Om de selectie uit de uitvoerige correspondentie met zijn Brusselse vriend Joris
Vriamont rond te maken citeer ik nog uit de brief van Streuvels van 8 december
1960. Streuvels heeft van zijn zoon Paul vernomen dat het niet goed gaat met Joris:

Beste Kameraad,
Zondag laatst heeft Paul mij Uw bulletin de santé medegedeeld. Ik hoop maar dat
het niet erg zal zijn en Gij gauw weer te beene geraakt en aan de bezigheid. Intusschen
moet ik U de bedenkingen kond maken van een bejaard man, met ondervinding: 't
geen U overkomen is, valt aan iedereen te beurt aan zekeren
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leeftijd, om den Rubicon te overschrijden - de mechaniek van het menschelijk gestel
dat begint tegen te stribbelen. Het is de heilzame verwittiging [Streuvels onderstreept]
om U dietsch te maken wat voortaan niet meer mag omdat de tijd van capituleren is
aangebroken - een andere levenswijze dient ingezet. Dat is nu de geschikte
gelegenheid om daarover na te denken en besluiten te nemen... is 't dat gij er op
gesteld zijt lang te willen leven. Aan Uw leeftijd heb ik ook allerhande ingebeelde
ziekten en echte kwellaties doorgemaakt waarvan niets is overgebleven.

Brief van 8 december 1960 van Stijn Streuvels aan Joris Vriamont (AMVC-Letterenhuis)

Ik citeer deze brief in zijn geheel, omdat hij zo ontroerend mooi de ware
vriendschap illustreert van Stijn Streuvels tegenover zijn Brusselse vriend, met wie
hij ondanks het leeftijdsverschil zo goed kon opschieten, met wie hij in veel opzichten
gelijkgestemd was en die hem verrijkte met zijn grote muzikale kennis. In de
correspondentie van Joris Vriamont naar Streuvels vinden we veel
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prentbriefkaarten met afbeeldingen van componisten. Streuvels heeft ze allemaal
zorgvuldig bewaard. Hij had Vriamont ook dikwijls gevraagd om moeilijk vindbare
boeken voor hem te zoeken. De brief toont aan hoe hartelijk en open de zogenaamd
stroeve en gesloten Streuvels kan zijn in zijn privécorrespondentie. Op de tweede
bladzijde van deze brief van 8 december 1960 gaat hij als volgt verder:
En zoo is het van jaar tot jaar decrecendo [sic] gegaan, met lichte
kwellaties, waar men aan gewend geraakt en te weten komt: wat er
verboden is en men laten moet en verzaken, zoolang tot men nog enkel
genoegen neemt met eenvoudig ... te leven. Nu ik het tot bij de 90 heb
gebracht draait de motor niet meer op volle toeren; aan de bijl en de
kliefhamer heb ik moeten verzaken evenals aan de spade en 't houweel;
de levenskring waarin ik mij beweeg, geraakt al meer ingekrompen; de
fiets is afgeschaft en voor wandeling moet het gunstig weer zijn, koude is
de groote vijand en de winter een spookbeeld, maar in de bovenkamer
blijft het in orde, er zijn nog de boeken als trouwe vrienden, lichte
bezigheden - naar keus en goesting - geen verplichting van niets. Men
wordt aan veel dingen onverschillig en laat de zotte boel draaien - aan
zetel en bed heeft men als 't voornaamste, zijn bekomst. Denk nu maar
aan die dingen even na, de geschikte gelegenheid, terwijl Gij toch U stil
moet houden, horizontaal.
[slot in de linkermarge] Ik hoor wel gauw dat Gij weer de ouwe zijt.
Intussch[en]: alle goed! [get.] Stijn Streuvels
Streuvels heeft zijn vriend Joris willen opbeuren. Maar de ‘kwellatie’ waarmee Joris
Vriamont sukkelde was ernstig. Streuvels' vriend stierf op 28 februari 1961. Hij was
vierenzestig, Streuvels negenentachtig. De brieven aan Joris Vriamont tonen ons op
overtuigende wijze de eerlijke vriendschap en de onbevangen openheid van de oude
Meester van het Lijsternest voor het leven dat elke dag hem bood en dat zich in de
komende jaren nog zou
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aandienen. ‘Men wordt aan veel dingen onverschillig en laat de zotte boel draaien’,
schreef Streuvels. Zo had hij een afkeer van interviews waarbij hem een microfoon
onder de neus werd gestoken en hij had er een hekel aan een opname van zijn stem
te horen. Ook met de voordracht van zijn teksten door een professionele declamator
had hij problemen. Kenmerkend is een brief uit 1961 - Streuvels is dan bijna 90 aan Antoon van der Plaetse. Zijn woorden over ‘de eerste beste snotaap’ die
tegenwoordig alles kan opnemen gingen uiteraard over een cassetterecorder. Voor
onze multimediale 21ste eeuw, met de onbeperkte mogelijkheden van de digitale
informatiedragers en de gsm's waarmee zelfs het kleinste kind te pas en te onpas
foto's, film- of geluidsopnamen kan maken, klinkt zijn uitspraak over ‘de eerste beste
snotaap’ profetisch:

Beste Vriend,
Ik voel niet veel voor die fono-commercie. Van honoraria wordt nergens gesproken
en van auteursrechten kàn er geen spraak zijn, want de eerste beste snotaap bezit
tegenwoordig een toestel waarmede hij Uw declamatie en mijn tekst op band kan
[op] nemen. (...)
Met Oktober wordt mijn openbaar leven besloten - geen betrek meer met de
buitenwereld. Ik zeg met den aartsvader Samuël: ‘Laat Uw dienaar gaan in vrede’
en ik voeg er bij: ‘Laat de boel maar draaien!’
Met vriendelijken groet
Stijn Streuvels54
In deze brief neemt hij ook min of meer afscheid van zijn openbaar leven en laat
verder ‘de boel maar draaien’. Op 2 maart 1964 schreef hij aan Antoon van der
Plaetse in verband met het gebruik van de nieuwe media (film, radio en televisie),
dat het allemaal ‘dingen [zijn] die hooren op een wereld waar wij ons niet meer thuis
voelen. De dokters zijn mij komen zeggen hoe oud ik ben,
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met bevel: stilte, rust en geen bezoek, tot de zomer komt ... als hij komt.’ Vandaag
zou hij allicht hetzelfde geschreven hebben in verband met de sociale media facebook
en twitter, die volgestouwd zitten met ‘vrienden’, soms honderden vrienden, in de
‘Borderline Times’55 van een wereld waarin steeds meer mensen vereenzamen. Het
is duidelijk dat de oude Meester op het terrein van de nieuwe media niet meer wenste
mee te gaan. Wat zijn eigen literaire werk betrof is hij tot in zijn laatste jaren alert
gebleven. Het was Streuvels zelf die mij in 1965 attent maakte op een nieuwe
benadering door Hedwig Spellers van De teleurgang van den Waterhoek (1927) en
hij kon het waarderen:
Nog iets: voor uw documentatie (...) moogt Gij niet nalaten U een expl.
aan te schaffen van: Hedwig Speliers - Wij, Galspuwers - Uitgave De
Galge, Brugge. ‘Een broertje dood aan Streuvels’. Een heel nieuwe en
andere kijk op De Teleurgang van den Waterhoek. Gij zult er van staan
zien.56

Streuvels leest zijn eigen overlijdensbericht
Op 9 juli 1959 stond in De Standaard volgend bericht:
Laatste berichten
Stijn Streuvels overleden
Bij het ter perse gaan vernemen we dat Steyn [sic] Streuvels (Frank Lateur)
woensdagavond aan de gevolgen van een hartkrisis overleden is in de
leeftijd van 88 jaar.
Stijn Streuvels kon er hartelijk om lachen. Er is een bekende foto57 waarop hijzelf
geamuseerd het bericht leest van zijn eigen overlijden. In het bijschrift staat: ‘Te
Hasselt, na een bezoek aan het openluchtmuseum te Bokrijk, leest Streuvels zelf het
bericht van zijn overlijden.’ Dezelfde monkel vinden we ook op een naam-
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kaartje dat hij op 21 juli 1959 aan Marnix Gijsen stuurde: ‘FRANK LATEUR
[voorgedrukt] Is gelukkig U persoonlijk te kunnen danken voor den blijk van
deelneming ter gelegenheid van zijn pseudo-overlijden. [get.] Stijn Streuvels’.

Op bezoek bij Stijn Streuvels
(10 november 1962)
In de herfst van 1962 had ik het uitzonderlijke genoegen door Stijn Streuvels op het
Lijsternest ontvangen te worden. Bij de voorbereiding van mijn licentiaatsverhandeling
(onder de leiding van professor José Aerts (Albert Westerlinck) over de structuur
van enkele van Streuvels' romans (Langs de tvegen, Minnehandel en De vlaschaard),
had ik van Streuvels al waardevolle antwoorden gekregen op enkele schriftelijke
vragen. Nadat hij mijn verhandeling gelezen had, kreeg ik van hem een lovende brief
(29 oktober 1960) en een zeldzaam exemplaar van de eerste uitgave van De
vlaschaard,

Door Streuvels geschreven opdracht
(collectie Toon Breës)
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met een geschreven opdracht. Via zijn dochter Isa Lateur en haar man Hugo Baert,
die destijds te Leuven boekhandel Universum uitbaatten, had ik van Streuvels veel
documentatie gekregen.58 Die documenten mocht ik op zijn uitnodiging persoonlijk
terugbrengen naar het Lijsternest in Ingooigem en er weer andere meenemen.59 De
afspraak was op 10 november 1962 rond drie uur in de namiddag.
Met gespannen verwachting wandel ik de heuvel op, naar het Lijsternest en druk op
de bel, met een bescheiden duwtje. Nauwelijks is het gerinkel voorbij, of Stijn
Streuvels opent de deur. Daar is hij dan, in hoogsteigen persoon. Gestreepte broek,
het bekende colbertje met groot pied-de-poule-motief en blauw stoeferke (lefdoekje).
- Mijnheer Breës? Kom binnen, kom binnen!
- Dag mijnheer Streuvels.
- Laat die ‘mijnheer’ er maar af. Kom, 't is hier warmer. Ga zitten.
Ik zet mijn koffertje op de grond en neem plaats in een zetel tegenover Streuvels.
Hij was 66 (zesenzestig!) jaar ouder dan ik. Streuvels was geboren in 1871, ikzelf
in 1937. Ik voelde mij een jonge snoeshaan, die in zijn aanwezigheid niet veel te
vertellen had. Maar de oude schrijver stelde mij volledig op mijn gemak. Met vaste
hand schonk hij een jenever uit voor ons beiden en wij hadden een zeer boeiend
gesprek. Dat was niet opgezet als een interview en ik was geen literair journalist. Ik
kwam gewoon als uitgenodigde bezoeker. Het gesprek werd niet op band opgenomen
en ik maakte geen aantekeningen. Ik had wel een aantal vragen, die ik niet vooraf
had opgeschreven, maar die spontaan meekwamen in onze conversatie. Conversatie
is een groot woord, want in tegenstelling tot wat ik verwacht had, praatte de 91-jarige
Stijn Streuvels honderduit. Daardoor was ons gesprek ook niet vast gestructureerd.
Wat hier volgt is de weergave van Streuvels' uitspraken, zoals ik ze toen met de
grootste aandacht beluisterd heb, en onmiddellijk na het bezoek geregistreerd in een
cafeetje in
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Vichte. Het zijn niet echt letterlijke citaten te noemen. Maar het hele gesprek had ik
vrijwel woordelijk in mijn toen nog jonge geheugen opgeslagen, zodat ik het een
uurtje later vlot kon uitschrijven. Die schriftelijke neerslag heb ik zorgvuldig bewaard.
Nieuwe dingen bevat dit gesprek niet. In Streuvels' memoires en in allerlei bijdragen
over Streuvels is grotendeels dezelfde inhoud te vinden. Het gesprek is nooit eerder
gepubliceerd, omdat ik er niet mee wilde uitpakken, vooral ook omdat het geen
letterlijk opgetekend gesprek was en er niet echt nieuwe relevante dingen in
voorkwamen. Maar tegen de achtergrond van het Streuvelsonderzoek en van deze
bijdrage over de oudere Streuvels zou het onverantwoord zijn dit gesprek gewoon
weg te laten.
Op mijn vraag over de receptie van zijn werk antwoordt Streuvels dat de beste
recensies uit Duitsland kwamen. In Vlaanderen kwamen de betere besprekingen over
het algemeen niet van katholieke zijde. In de eerste jaren heeft vooral August
Vermeylen zijn werk goed beoordeeld. Ook de biografie door Filip de Pillecyn bevat
goede beoordelingen. We weiden even uit over De Pillecyn. Streuvels waardeert in
hem het talent van de schrijver en zijn mooie taal, maar zijn werk is veel te ongelijk.
Het beste van De Pillecyn vindt hij in diens journalistieke werk. In zijn romans vindt
Streuvels hem dikwijls te ‘superromantisch’ en het toeval speelt een al te grote rol;
Streuvels geeft hier als voorbeeld het halssnoer in Vaandrig Antoon Serjacobs (1951).
Dat brengt ons bij een beschouwing over literatuur in het algemeen: ‘Literatuur moet
levensecht zijn, op zijn minst wáárschijnlijk. Zo niet’, zegt Streuvels, ‘is mijn interesse
voorbij.’ Ons gesprek komt op De vlaschaard en de passages die uitgebreid over het
wieden gaan en over de slijting: ‘Toen ik De vlaschaard schreef, was het geen
folklore, maar een stuk leven. Nu is veel daarvan folklore geworden, maar dat staat
dan helemaal buiten het verband van mijn roman. In de roman zijn die fragmenten
stukken van het leven dat daarin wordt voorgesteld, en er innig mee verweven.’ Ik
vraag hem of hij het gevoel heeft dat zijn werk altijd op dezelfde manier onthaald
werd:
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Na de Eerste Wereldoorlog, in de tijd dat ik Prutske schreef, vond mijn
werk weinig weerklank. Tussen de twee oorlogen en daarna ging die
aandacht sterk op en af. Momenteel is er weer een goede periode, met ook
nieuwe uitgaven, zoals Werkmensen. Uitgevers en leraars wensen een
nieuwe spelling. Zij hebben gelijk, vanuit het standpunt van het onderwijs.
Ik heb toegegeven, op voorwaarde dat de woordenschat behouden blijft
en de buigings-n. Maar in feite heeft men dan de werken als literatuur
grotendeels uit het oog verloren. Degelijke literatuur heeft niets te maken
met spelling en woordenschat. Wat ik geschreven heb, is mijn taal en mijn
spelling!60
Ik vraag hem hoe hij zich opstelt tegenover kritiek:
Bij kritiek over mijn werken blijf ik erbuiten. Wat men erover weet te
vertellen, moet uit de werken komen, niet uit wat ik zeg. Ik bemoei me
enkel met verkeerde data e.d. van mijn werken, waarover dikwijls
verwarring bestaat, doordat in het eerste werk dat over mij verscheen,
daarover verschillende missingen stonden.
Tegenover journalisten die om een interview vragen staat hij eerder weigerachtig:
‘Overigens heb ik liefst dat men me voor levens-anekdoten niet lastigvalt; dat heeft
geen belang. Degenen die er zich niet voor interesseren, moeten het maar laten liggen.’
Streuvels is blij om de waardering die hij ook van de jeugd ondervindt, maar het gaat
meestal niet over het werk:
De jeugd waardeert mijn werk, dat blijkt uit de vele vragen die ik bijna
dagelijks krijg. Ze zijn echter niet rijp genoeg en ze zijn veel meer
geïnteresseerd in mijzelf dan in mijn werk. Zulke brieven gaan gewoonlijk
direct de scheurmand in. Maar deze die over mijn werk gaan kan ik
waarderen, vooral als ze in gemoedelijke toon gesteld zijn.
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Dat er te veel belang gehecht wordt aan de figuur van de schrijver zelf,
ligt wel grotendeels aan de moderne personencultus: televisie, film,
enzovoort. Ik houd er trouwens niet van, omzwermd te worden door
fotografen en nieuwtjesjagers. Foto's bestaan er al genoeg.
Ik ben dan ook zo wijs hem niet te vragen of ik een foto mag nemen. We spreken
over de moderne literatuur, niet alleen over de experimenten van de nouveau roman,
maar ook over de ‘gewone’ verhalen: ‘In de moderne literatuur is er nog wel het
verhaal, maar geen vertelling meer. Het gaat er alleen om feiten en gebeurtenissen.
Ze hebben zo weinig te zeggen: ze hebben geen wereldvisie, en geen eigen taal.’ In
de moderne literatuur staat er blijkbaar geen taboe meer op de thematiek. Zijn alle
thema's geschikt voor een verhaal of een roman? ‘Een roman moet in de allereerste
plaats levensecht zijn, maar er zijn thema's die zich daar niet toe lenen. Het schoonste
uit het mensenleven, het huwelijksleven, de intieme liefde - leent zich niet tot
literatuur.’ Ik vraag hem naar zijn houding tegenover humoristische literatuur,
Chesterton,61 of bij ons Godfried Bomans62 bijvoorbeeld: ‘Humoristische verhalen
zijn dikwijls niet levensecht, en vooral ook lokaal getint, zodat ze meestal moeilijk
te vatten zijn in een ander land.’ Op de vraag welke invloeden hij ondergaan heeft
toen hij begon te schrijven, antwoordt Streuvels:
Er is zeker een invloed geweest van Scandinavische, Russische en Franse
literatuur. Men zit natuurlijk altijd in de sfeer van de tijd: ik had vooral
Franse literatuur gelezen, en ik was geabonneerd op Mercure de France.
Er is ook veel gesproken over invloed van Zola, vooraleer ik Zola gelezen
had en van fatalisme in mijn romans onder de invloed van Russen en
Noren, vóór ikzelf goed wist wat fatalisme betekende. De critici leden zelf
meer onder de invloed van fatalistische literatuur dan ikzelf. Het was de
tijd van Ibsen, Gulbranssen, enzovoort.
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Sprekend over de kritiek in Vlaanderen zegt hij nog:
Emiel Janssen is zeer oppervlakkig gebleven, hij was een mooischrijver,
die nooit verder geraakt is dan de schors. Zeer recent is in Nova et vetera63
een zeer degelijke bespreking verschenen van Het leven en de dood in den
ast.
Zijn mening over pater Emiel Janssen verraste me enigszins omdat Streuvels vroeger
goede contacten met hem onderhield, maar ik ben het volledig met hem eens. Ik
vraag hem hoe hij staat tegenover de vertalingen die van hem verschenen zijn:
De vertaling van mijn werk is zeer moeilijk. Daarvoor zijn er zeer goede
vertalers nodig. Vooral in het Duits zijn veel vertalingen verschenen, de
ene al beter dan de andere. Ik vroeg me soms af, waarom de uitgevers mijn
werk wilden uitgeven. In Duitsland moet het exotische element zeker
meegespeeld hebben: vreemd, maar tegelijk klonk het toch vertrouwd. Bij
ons is dat ook zo met de Noren en de Russen.
We spreken nog over enkele thema's die grotendeels buiten de literatuur vallen: het
Lijsternest, de kinderen, reizen...
Voor mijn woning heb ik gewerkt met een zeer goede architect, Jozef
Viérin. Hij heeft gezorgd voor een huis, dat stevig in de grond staat, dat
zeker niet het voorlopig karakter heeft van een bungalow.64 Ik heb veel
gereisd, ik heb alles gezien wat ik moest zien.65 Maar nu is het aangename
eraf. Ik had overal bekenden en die zijn allemaal weggevallen. Bijvoorbeeld
met Nederland heb ik zo goed als geen betrekkingen meer. Maar reizen
is het mooiste dat ge in uw leven kunt doen, én het nuttigste, maar het
moet op zijn tijd komen.
In eigen land hou ik het meest van de streek rond Oudenaarde en Ronse.
En dan liefst in de zomertijd, of in heldere vriestijd.
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Ik hou niet van somber, donker weer, zoals de novemberlucht, bij 't vallen
van de blaren...
Het was 10 november 1962. ‘Bij 't vallen van de blaren’ neem ik afscheid van de
Meester van het Lijsternest, met het popelend gevoel van een ver overtroffen
verwachting en met een warme herinnering. Daarna ben ik niet meer bij hem op
bezoek geweest, maar we hebben nog gecorrespondeerd - vooral in verband met zijn
werk, maar ook informeel, bij mijn huwelijk, bij verjaardagen - tot kort voor zijn
overlijden op 15 augustus 1969. Het nieuws hierover vernam ik met enkele dagen
vertraging in een brief van mijn moeder, terwijl ik met mijn vrouw en drie jonge
kinderen op reis was in Frankrijk. Om dezelfde reden was ik niet aanwezig bij zijn
begrafenis.

Coda
Al heb ik Stijn Streuvels nog ‘in levenden lijve’ mogen ontmoeten en heb ik met
hem mogen spreken over zijn leven en zijn werk, wil ik me toch niet rekenen tot de
beperkte groep mensen die Streuvels werkelijk ‘gekend’ hebben.66 Er was tussen ons,
ondanks een leeftijdsverschil van 66 jaar, een indien niet vriendschappelijke dan
toch vriendelijke relatie ontstaan, waarvoor ik de oude Meester dankbaar was en
gebleven ben. Nu ikzelf alle beschikbare bronnen, correspondentie en dagboeken
inbegrepen, van en over Streuvels bestudeerd heb en een grote publicatie over de
hele Streuvels heb voorbereid onder de titel ‘Ik ga onder geen vaantje’, wil ik Stijn
Streuvels zelf nog aan het woord laten over de publicatie van brieven of van een
dagboek.
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‘Tot in der eeuwigheid, amen’
Streuvels over het publiceren van brieven of van een dagboek
In Ingoyghem II schreef Streuvels in 1930, na de aantekeningen van 19 september,
enkele beschouwingen over het schrijven van een dagboek:
Met de aantekeningen in het dagboek is er weer een hele tijd heengegaan,
zonder er naar om te zien. De reden? Ik word lui, of liever: het geschikte
materiaal ontbreekt - men ontziet zich de moeite. Een schrijfboek dat
permanent openligt op tafel, ware een aantrekkingspunt. Maar er moet
ook aanleiding toe zijn, - dat men iets te zeggen heeft dat de moeite waard
is. Anders denkt men: a [sic] quoi bon? Waartoe dient het, of moet het
dienen? Vooreerst voor mij zelf, en best uitsluitend voor mij zelf, als een
soort getuigenis van 't geen men in 't verleden heeft gevoeld aantekeningen dus louter om bewaard te blijven, voor later. Wat zin heeft
het anders, die zogenaamde monologues intérieurs, die als intiem dagboek
bedoeld zijn, of er althans de vorm van fingeren - telkens (...) naar de
drukker te zenden om aan het publiek voorgelegd te worden. En, als er
drie-vierden van die aantekeningen zonder enig belang zijn voor de lezer.
Dat nooit iemand er zou naar omzien als ze niet kwamen van een bekend
auteur? Allemaal ijdelheid en pretentie. (VW4, 1363)
Toen Streuvels in 1960 zijn Kroniek van de familie Gezelle publiceerde, had hij al
jaren voorbereiding achter de rug, met documenten en brieven uit het Gezellearchief
dat hij beheerde. In december 1949 schreef hij in zijn dagboek Aanteekeningen en
Gedenkdagen: ‘Ik heb eindelijk dat dossier met brieven - Gezellearchief - in bezit.
De brieven uit de Gezellefamilie: Grootvader - Guido, moeder e.a. De toestand in
het gezin moet er door geopenbaard worden.’ In maart 1950 voegde hij daaraan toe:
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Nog altijd heeft een schuchterheid mij weerhouden er in te kijken.
Briefwisseling v. een ander is mij geheiligd - en te denken dat zooveel
vreemden daar reeds hun neus in gesteken hebben en er stukken uit in 't
publiek gegeven. Ik kan me nog altijd niet indenken die manie bij menschen
om intieme correspondentie te bewaren!67
Over het schrijven en uitgeven van een dagboek heeft Streuvels ook in zijn Memoriaal
enkele beschouwingen geschreven; volgens hem moet een dagboek
ofwel met vooropgezet inzicht opgesteld zijn en vorm krijgen om
uitgegeven te worden - iets als een roman, of kroniek in ik-vorm, - ofwel
mag het enkel verschijnen en 't publiek voorgelegd worden als de nazaten
het oorbaar en de moeite weerd achten dat het onder literair of documentair
opzicht weerde heeft voor de tijd of voor de kennis van de auteur, in
dezelfde mate dat het kan wenselijk zijn brieven uit te geven die ook en
evenmin geschreven werden om in 't publiek geopenbaard te worden.68
Stijn Streuvels hield er dus op latere leeftijd (het Memoriaal begon hij pas na 1951)
al terdege rekening mee dat zijn ongepubliceerde geschriften, dagboeken of brieven
na zijn dood zouden uitgegeven worden ‘als de nazaten het oorbaar en de moeite
weerd achten’. Dit is in ieder geval een veel milder standpunt dan wat hij aan zijn
vriend Emmanuel de Bom schreef in 1939 in verband met het publiceren van brieven:
Ik meen hierbij nog eens er uitdrukkelijk te moeten op drukken en als mijn
uiterste wil te verklaren dat ik ten stelligste verbied, voor zoover ik
verbieden kan, dus: dat het tegen mijn wil is dat van mijn brieven
gepubliceerd worden. Dat is bij mij eene principieele kwestie: iets dat voor
een bepaalde gelegenheid,
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voor een bepaalden persoon bestemd was, moet niet aan 't publiek gegeven
worden.69
De Bom had de boodschap blijkbaar niet ten volle begrepen of in ieder geval niet
goed onthouden. Streuvels schreef hem - die al een leven lang zijn vriend was - bijna
tien jaar later, in 1948, een verontwaardigde brief, waarin hij nog eens klaar en
duidelijk zijn standpunt uiteenzette nadat De Bom een brief van Streuvels aan ‘een
zekere heer Pée uit Lokeren’70 had doorgegeven:
Een zekere heer Pée uit Lokeren schrijft mij (...) dat ‘de vriendelijke Mane’
hem een brief van mij heeft medegedeeld. en nu komt die heer Pée mij de
toelating vragen dien brief te mogen publiceeren.
Van voor lang heb ik U mijn inzichten in zake publiceeren van
briefwisseling medegedeeld, en het verwondert mij grootelijks te moeten
vernemen dat Gij daar geen rekening mede houdt. Ik herhaal hier
uitdrukkelijk dat ik mij blijf verzetten tegen alle ‘mededeeling’ van mijn
brieven aan derden en nog meer mijn weigering die brieven te laten
publiceeren. (...) Ik hoop maar dat ik in deze kwestie niet door een vriend
zal verraden worden (...).
Ik neem die zaak niet tragisch op - het is een kwestie van tact. Mijn
opvatting is de volgende: Brieven worden geschreven aan in [= een]
bepaalden persoon, in een bepaalde omstandigheid, in een bepaalde
stemming, en allerminst met de bedoeling dat die ‘intieme mededeelingen’
later zouden gepubliceerd worden, voor een publiek dat er geen zaken
mede heeft en slechts op sensatie belust is of op onbescheiden
nieuwsgierigheid. (...) Ik vraag U dus dat Gij bij dergelijk verzoek gelijk
dat van den heer Pée wat minder vriendelijk zoudt zijn. En ik verwittig U
dat ik bij de ondervinding dat er een enkel van mijn brieven die
gepubliceerd zou worden, zal protes[t]eeren in de pers. Aan mijn
erfgenamen heb ik verzocht na mijn dood, hetzelfde te doen, tot in der
eeuwigheid, amen.71
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Zoals Streuvels zegt: ‘het is een kwestie van tact’. Ikzelf blijf met enige reserve staan
tegenover ontboezemingen in brieven of in dagboeken die niet bedoeld waren voor
publicatie. Anderzijds besef ik dat heel wat nieuwe inzichten, niet alleen in het leven
van schrijvers en andere kunstenaars, maar ook in hun werk, kunnen worden gepuurd
uit dagboeken of correspondentie. Dat heeft ook in deze bijdrage tot een meer
genuanceerd beeld van de oudere Stijn Streuvels geleid. Ik ben dus de erven Lateur
en in het bijzonder Isa Lateur dankbaar dat ik het Streuvelsarchief heb mogen
raadplegen en dat ik daaruit naar eigen goeddunken mocht citeren.
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Eindnoten:
1 Stijn Streuvels, Nulla dies sine linea. Zandhoven: Diamant Pers, 1989, p. 22. Zie ook onder
Het ‘memoriaal’ van Stijn Streuvels.
2 Deze titel ‘Das Alter des Zusehens’ wordt verder in deze bijdrage nogmaals gebruikt.
3 Dr. Emiel Lauwers was Streuvels' huisarts, een goede vriend en in veel opzichten een intimus.
Hij overleed op 30 mei 1921. Hier heeft Streuvels het over diens zoon, Emiel Lauwers jr., die
eveneens Streuvels' vaste dokter werd en op zijn beurt een zeer goede vriend. Hij overleed totaal
onverwacht op 27 juli 1946.
4 André Demedts, sstlw (1971), p. 324.
5 Dirk de Geest, Jb 1 (1995) SSG, p. 34.

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

6 Far from the Madding Crowd (Ver van de dolle menigte) is de titel van een roman uit 1874 van
de Britse auteur Thomas Hardy. Hij ontleende deze titel aan een gedicht van Thomas Gray,
Elegy written in a country churchyard.
7 Brief van Stijn Streuvels van 17 februari 1911 aan Emmanuel de Bom (K. Smits, ABB1, 618S,
p. 409).
8 Stijn Streuvels, Memoriaal, p. 201, geciteerd door Ludo Simons, HDLSS, p. 170.
9 Speliers refereert aan Streuvels' (tijdelijke) beslissing eind 1950 om zijn lidmaatschap van de
KVATL op te zeggen.
10 Robert Verschuere, SSZHW, p. 206.
11 Luc Schepens, KSS, p. 85. Robert Verschuere situeert het einde van de Verriest-Wacht in 1943.
Robert Verschuere, SSZHW, p. 122-123.
12 In EIK, p. 545, noot 152, schrijft Speliers: ‘Voor een goed overzicht van de items in dit geheim
dagboek [cursief van H. Speliers], zie: Ludo Simons, “Het derde leven van Stijn Streuvels”.
In: Karel Wauters (red.), Verhalen voor Vlaanderen, p. 162-17 4.’ Verder afgekort als HDLSS.
13 Hedwig Speliers, in een interview met Mark Schaevers: ‘Met zijn hart hield hij van Vlaanderen,
met zijn portefeuille van Duitsland’, in: SdL 24 februari 2000, p. 2.
14 Hedwig Speliers, Als een onde Germaanse eik (1999), p. 10, 534, 545 (noot 152).
15 Luc Schepens, KSS, p. 6.
16 Luc Schepens, KSS, p. 138. Het Naschrift staat op p. 137-147.
17 Ludo Simons, HDLSS, p. 162-163 in: K. Wauters (red.), Verhalen voor Vlaanderen. Kapellen:
Pelckmans, 1997.
18 Stijn Streuvels, Memoriaal, p. 85-87, geciteerd door Ludo Simons, HDLSS, p. 165-166.
19 Ludo Simons, HDLSS, p. 166.
20 Stijn Streuvels, Memoriaal, p. 86, geciteerd door Ludo Simons, HDLSS, p. 165.
21 Stijn Streuvels, Nulla dies sine linea. Uit het dagboek van Stijn Streuvels. Zandhoven: De
Diamant Pers, 1989. Verder afgekort als NDSL.
22 Hedwig Speliers, Dag Streuvels. Leuven: Kritak, 1994, passim en vooral p. 457-460.
23 Brief van Stijn Streuvels van 3 oktober 1946 aan Jozef de Coene, in extenso weergegeven in:
Fred Germonprez, Jozef de Coene. Tielt, 1967.
24 Luc Schepens, KSS, p. 115. Hij citeert Clem Bittremieux uit De Spectator van 10 februari 1946
en een boze reactie van Stijn Streuvels in een brief van 25 maart 1946 aan Emmanuel de Bom.
25 Kopie van een brief van Joris Vriamont van 18 maart 1946 aan Maurice Roelants. Hij stuurde
hem door naar Streuvels, met de toevoeging: ‘Onverbeterd. Desalniettemin: pour copie
conforme!’
26 Het Engelse citaat (van Shakespeare) herinnert aan een brief van De Bom van een halve eeuw
eerder (16 mei 1898) aan Streuvels: ‘Well rogued, lion! - Waarom zijt ge niet hier dat we eens
samen kunnen brullen?’
27 Streuvels vroeg het zich terecht af. Clem Bittremieux (1920-2003), dichter en essayist, is intussen
in de totale onbekendheid verdwenen.
28 Jean-Henri Fabre (1823-1915), vooral bekend als entomoloog. Zijn belangrijkste werk is het
tiendelige Souvenirs entomologiques. Streuvels had veel belangstelling voor entomologie. Hij
had verscheidene boeken van J.H. Fabre gelezen. Hij verwijst er overigens naar in zijn inleiding
tot het boek van Leo Senden (1888-1944), Bewoners van krotten en achterbuurten. Averbode,
1936, p. 7-11. Deze tekst werd door Luc Schepens opgenomen in ULMDP, p. 367-369. Streuvels
had ‘Leo Senden, pastoor van Hoogstraten’ leren kennen tijdens zijn Palestinareis in 1935. (Zie
Ingooigem II, 16 augustus 1935, VW4, p. 1375) Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd L.
Senden naar Duitsland gedeporteerd, waar hij in 1944 als politiek gevangene overleed in een
concentratiekamp. (Guido Landuyt, NEVB) De veelzijdige en wereldberoemde Belgische
kunstenaar Jan Fabre (o1958) beweert dat hij familie is van de entomoloog J.H. Fabre. Hij heeft
met hem alleszins de belangstelling voor insecten gemeen. Denk maar aan de groene dekschilden
van kevers waarmee hij graag werkt of aan de insecten die voorkomen op de witmarmeren
‘Piëta's’. Maar aan die familieband wordt sterk getwijfeld: ‘Eerst was het zijn oom, later zijn
overgrootvader. Maar goed, eigenlijk deert Fabre de waarheid niet. Liegen heet verbeelding in
Fabres universum.’ (Annette Embrechts, ‘Veel vermeende familie bij Jan Fabre’, in: De
Volkskrant, 19 juni 2010). Echte of vermeende familie van J.H. Fabre, de Vlaamse kunstenaar
Jan Fabre heeft zich ook een plaats veroverd in het Streuvelsuniversum. In de tuin van het
Gezellemuseum aan de Rolweg in Brugge staat een bronzen beeld De man die vuur geeft, zoals
vaak in zijn oeuvre een zelfportret van Jan Fabre.
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29 Ook in Avelgem, VW4, p. 1154, verwijst Streuvels o.a. naar de negentigjarige J.H. Fabre en
voegt eraan toe: ‘en met mannen van het hierboven aangehaalde, voel ik mij in treffelijk
gezelschap’.
30 Streuvels bedoelt hier Nikos Kazantzakis (1882-1957). Hij publiceerde Ho Christos
xanastaurónetai (Christus wordt weer gekruisigd) in 1954. La Peste van Albert Camus
(1913-1960) verscheen in 1947.
31 Johan van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan in 't ijle van den wind”. Stijn Streuvels, Caesar Gezelle
en de familie Gezelle’, in: Jb 12 (2006) SSG, p. 187-228.
32 Johan van Iseghem, ‘Stijn Streuvels en de Kroniek van de familie Gezelle’, in: Jb 17 (2011)
SSG, p. 153-219.
33 K. de Busschere schreef in het maandblad Leven, januari-februari 1962, nr. 2: ‘De algemene
toon en strekking lijkt mij zonneklaar: het is een verweerschrift.’
34 André Demedts, SSTLW, p. 340.
35 Johan van Iseghem, ‘Stijn Streuvels en de Kroniek van de familie Gezelle’, in: Jb 17 (2011)
SSG, p. 153. Hij verwijst hier naar André Demedts, SSTLW, p. 340.
36 K. de Busschere, ‘Streuvels over de familie Gezelle’, in: De Linie, 25 november 1960. Op het
exemplaar van André Demedts schreef Streuvels bijna letterlijk hetzelfde. (André Demedts,
SSTLW, p. 340)
37 Herman Bossier (1897-1970), zoon van Arthur Bossier (zie noot 44), was tot aan zijn
pensionering in 1962 journalist bij De Standaard. (Gaston Durnez, NEVB)
38 Streuvels' oudste zuster Elisa Lateur werd geboren in Roubaix op 21 mei 1866 en stierf in
Machelen op 14 oktober 1950.
39 Karel Lateur, jongere broer van Streuvels, werd geboren te Heule op 12 mei 1875 en hij stierf
op 10 januari 1949 te Brugge. (Luc Schepens, KSS, p. 119) K. Smits geeft 09.01.1949 als datum
van overlijden (K. Smits, ABB2, p. 264).
40 Luc Schepens, KSS, p. 119.
41 Gaston Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, 1914-1948. Tielt:
Lannoo, 1985. Overgenomen van
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Bossier&oldid=31585980.
42 Zie ook noot 58 en 59.
43 André Demedts, SSTLW (1971), p. 340-341.
44 Arthur Bossier (1869-1951) had een schoenwinkel in de Zuidzandstraat 12 in Brugge. Tijdens
WO I was hij activist. In 1918 werd zijn winkel door tegenstanders vernield. In latere jaren hield
hij zich buiten de politiek. Hij was tamelijk bevriend met Stijn Streuvels. (Gaston Durnez,
NEVB)
45 Brief van Stijn Streuvels van 21 september 1959 aan F. Baur.
46 André Demedts, SSTLW (1971), p. 340-341. Hij vermeldt de brief, zonder datering.
47 Johan van Iseghem gebruikt in zijn artikel de officiële schrijfwijze ‘Caesar’, Streuvels schrijft
(bijna) altijd ‘Cesar’ Gezelle.
48 Johan van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan in 't ijle van den wind”. Stijn Streuvels, Caesar Gezelle
en de familie Gezelle’, in: Jb 12 (2006) SSG, p. 187-228, hier p. 194-196.
49 Johan van Iseghem, ‘Stijn Streuvels en de Kroniek van de familie Gezelle’, in: Jb 17 (2011)
SSG, p. 153 en noot 4, p. 293.
50 Zie noot 46.
51 Gerard Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 1962-1989.
Deel 4, noot 2, p. 359.
52 Brief van Stijn Streuvels van 25 januari 1900 aan Emmanuel de Bom (K. Smits, ABB, 2S, p.
56).
53 Brief van Stijn Streuvels van 17 oktober 1956 aan Joris Vriamont. Een reproductie van deze
brief is te vinden bij Luc Schepens, KSS (1971), p. 120 en in André Demedts, Stijn Streuvels.
Grote Ontmoetingen. Brugge, 1977, p. 46.
54 Brief van Stijn Streuvels van 22 augustus 1961 aan Antoon van der Plaetse.
55 Verwijzing naar het boek van psychiater Dirk De Wachter, Borderline Times, Het einde van
de normaliteit. Leuven: Lannoo Campus, 2012.
56 Brief van Stijn Streuvels van 14 juli 1965 aanToon Breës, na de publicatie van: Hedwig Speliers,
‘Een broertje dood aan Streuvels?’ Dit opstel was eerst gepubliceerd in het tijdschrift BOK, maar
in 1965 werd het opgenomen in Wij, galspuwers. Een bundel polemieken. Brugge: De Galge,
1965, p. 133-160.
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57 [Fotoalbum] Stijn Streuvels (Tekst A. Coolen. Inleiding H. Teirlinck). Brugge: DDB, 1961, p.
79.
58 In de jaren '60 ben ik jarenlang bezig geweest met het voorbereiden van een groot werk over
Stijn Streuvels. Ik wilde het in ieder geval klaar hebben tegen zijn honderdste verjaardag, op 3
oktober 1971. Maar... Streuvels stierf te vroeg, op 15 augustus 1969. Intussen had ik een jong
gezin met drie kinderen en het leven drong mij andere prioriteiten op. De intellectuele en
kritische belangstelling voor Streuvels' werk en de receptie daarvan waren echter nooit ver weg.
Ik had later ook het genoegen intens samen te werken met Kathryn Smits bij de voorbereiding
en vertaling uit het Duits van Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels (1993) en haar
Streuvelsbijdragen in Wetenschappelijke Tijdingen (1993 en 1995). Alle documentatie is intussen
verwerkt en de studie is klaar voor een uitgave, al is dat weer een ander verhaal.
59 Na inzage en aantekeningen heb ik de documenten in september 1966 terugbezorgd bij Isa
60
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Lateur (o1922) en haar man Hugo Baert (1925-1994) in boekhandel Universum te Leuven.
Het Volledig Werk I, II, III, IV, Brugge: Orion/Desclée de Brouwer, 1971-1973, is verschenen
in een gemoderniseerde spelling (verzorgd door Leentje Vandemeulebroecke, kleindochter van
Stijn Streuvels). In het ‘Woord vooraf’ (VW1, p.7) lezen we: ‘Leentje Vandemeulebroecke
zullen wij erkentelijk blijven omdat zij, volgens het verlangen van haar grootvader, de spelling
van zijn werk gemoderniseerd heeft met eerbiediging van de normen die hij wilde behouden.
[Getekend:] De uitgevers.’ Ik vermoed dat de uitgevers er toch op hebben aangedrongen de
buigings-n niet te behouden, waardoor een deel van de authenticiteit van Streuvels' autonome
taal verloren gaat.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).
Godfried J.H. Bomans (1913-1971).
Gerard Verbeek, ‘Het Leven en de Dood in den Ast’, in: Nova et Vetera, 39 (1961-1962), 3, p.
171-201. Op de overdruk voor Streuvels heeft Gerard Verbeek geschreven: ‘U, grootmeester
van het Nederlandse proza, zeer eerbiedig aangeboden.’
Stijn Streuvels kon toen niet vermoeden dat de fundering van zijn Lijsternest - kort na zijn
overlijden museum geworden - bij de restauratie in 2010-2012 dringend en ingrijpend moest
verstevigd worden. Dit had voor een groot deel te maken met de ligging op een kleiheuvel.
Een hardnekkige Streuvelsmythe houdt de meester aan zijn Lijsternest gekluisterd. Zo lezen
we nog in 2009 over ‘Streuvels, die zijn huis het Lijsternest liefst zo weinig mogelijk verliet’,
in tegenstelling tot Emmanuel de Bom, die graag op reis ging (Bert van Raemdonck, ‘Vedi
Gorki!’, in: Zuurvrij, 17 (december 2009), p. 8). Toch ging Streuvels regelmatig en graag op
reis. Ik vermeld - en de lijst is niet exhaustief: Londen (1902), Parijs (1903), verscheidene steden
in Nederland, terug via Luik (huwelijksreis, 1905), Zuid-Frankrijk (1911), Groothertogdom
Luxemburg (1911), tocht door Vlaanderen en de frontstreek (1919), Duitsland en Oostenrijk
(1919), Zuid-Frankrijk (1922), Boottocht ‘Op de Vlaamse Binnenwateren’ (1924), Parijs en
Franse kust (1931), Duitsland (1934), Duitsland (1935), Klein-Azië, Heilig Land, Griekenland
(1935), Praag (1938, eregast PEN-congres), Zürich (1947), Duitsland (1950), Zwitserland en
Noord-Italië (1951), Duitsland (Zwarte Woud, 1954).
Ik was overigens zeker niet de enige ‘jongere’ die aangenaam verrast was door de
toegankelijkheid van de oude Streuvels. In Gazet van Antwerpen van 22-23 augustus 2009
verscheen onder de titel ‘Een hele warme, lieve man’, ter gelegenheid van de 40ste verjaardag
van Streuvels' overlijden, een gesprek van Boris Rousseeuw met de Nederlandse Mia van den
Brand (o1930). Ook met haar onderhield Streuvels 15 jaar lang een briefwisseling en zij bezocht
hem in 1966. Zij illustreerde een verkorte uitgave van Genoveva van Brabant: Stijn Streuvels,
De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant. Brugge: Desclée de Brouwer,
[1956]. Deze briefwisseling werd intussen verworven door Bertus van den Belt uit Zwolle en
zij is onlangs verschenen in een bibliofiele uitgave bij Boris Rousseeuw, in een genummerde
oplage van 75 exemplaren: ‘De jaren tellen niet.’ De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en
Mia Van den Brand. Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2010.
Stijn Streuvels, in Aanteekeningen en Gedenkdagen (niet gepubliceerd). Het manuscript bevindt
zich in het AMVC-LHA. De geciteerde aantekeningen worden als illustratie weergegeven in KFG
(1980-3e), na p. 16.
Stijn Streuvels, Memoriaal, p. 105, geciteerd door Ludo Simons, HDLSS, p. 166-167.
Brief van Stijn Streuvels van 1 december 1939 aan Emmanuel de Bom.
Het moet hier gaan om Julius Pée (Gent 1871-Lokeren 1951). In 1894 promoveerde hij aan de
Rijksuniversiteit Gent tot doctor in de Germaanse filologie, op een dissertatie over Multatuli.
Hij gaf les in Brussel, Brugge, Gent en Diest. ‘In 1929 nam hij ontslag en trok zich terug in
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Staakte, een gehucht van Lokeren waar hij tot zijn dood bleef wonen.’ (Katleen Fremout, NEVB)
Hij was de vader van de hoogleraar dialectologie Willem Pée (1903-1986).
71 Brief van Stijn Streuvels van 18 juni 1948 aan Emmanuel de Bom. Op diezelfde dag stuurde
Streuvels ook een brief aan die ‘heer Pée’: ‘Waarde Heer Pée, Het verwondert mij grootelijks
dat de heer De Bom... de vriendelijkheid heeft gehad U een van mijn brieven mede te delen.
Mijn vriend De Bom is sedert lang ingelicht over mijn meening in zake mededeelen, en nog
meer in zake “publiceeren” van mijn brieven (...).’
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Uit de briefwisseling Stijn Streuvels-Joris Vriamont. 1919-19231
Kevin Valgaeren
Dames en heren,
In het AMVC-Letterenhuis wordt zowel de briefwisseling van Stijn Streuvels als
die van Joris Vriamont bewaard. Tussen 1919 en 1960 schreven beiden geregeld
naar elkaar. Van Vriamont zijn 187 brieven aan Streuvels en van Streuvels 158
brieven aan Vriamont overgeleverd. De correspondentie die in mijn bachelorscriptie
werd besproken, beperkt zich tot de periode van 1919 tot en met 1923 en betreft 21
brieven. Toch hebben Streuvels en Vriamont reeds vóór 1919 naar elkaar geschreven.
Dat blijkt onder andere uit een brief van Vriamont die dateert van 21 februari 1922:
‘Toen ik een kleuter was van 15, 16 jaar miek ik met u kennis voor 't eerst in 'n
bloemlezing. 't Was over “Spoorke” die zijn hoedje kocht. En aan dien raken koop
had ik me verkneukeld! Toen wou ik meer weten van dien meneer die zoo 'n curieuzen
naam met stafrijmen droeg. (...) Ik schreef u en ik ontving een boek met 'n portret
erin en dat alles in handschriften gewikkeld.’ Het betreffende handschrift was een
stuk van Streuvels' Stille avonden en het gebaar had een enorme impact op de jonge
Vriamont. Speliers schrijft in zijn Dag Streuvels terecht dat op dat ogenblik de
boekhandelaar, de bibliofiel én de schrijver Vriamont werden geboren.
Ik vermoed dat Streuvels hier vanavond geen introductie nodig heeft, maar misschien
is het interessant om even stil te staan bij de figuur van Joris Vriamont.
In de geschiedenissen van de Nederlandse literatuur heeft men een dosis geluk
nodig om in een of andere voetnoot de naam Joris Vriamont tegen te komen. Er is
nauwelijks onderzoek naar hem

1

Bijdrage van Kevin Valgaeren aan de Streuvels-avond van 14 november 2012 in Kortrijk
(Kulak).
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verricht en zijn verzameld werk, dat amper 160 bladzijden omvat, werd voor het
laatst uitgegeven in 1963.
Joris Vriamont werd op 23 november 1896 geboren in het noorden van de provincie
Luik. In 1904 verhuist de familie naar Sint-Truiden en hoewel Vriamont zich later
in Brussel vestigt, zal hij de Limburgse stad blijven koesteren en er zijn familie
regelmatig bezoeken. Op twintigjarige leeftijd ruilt Vriamont Sint-Truiden om voor
Brussel, waar hij de rest van zijn leven zal blijven. Hij begint er zijn carrière als
muziekleraar aan het atheneum van Laken en in 1926 opent hij een muziek- en
pianowinkel, en daarnaast verkoopt hij ook boeken in zijn zaak. Hij was trouwens
erg geïnteresseerd in literatuur, vooral in de Franse. Geregeld stuurde hij Streuvels
catalogi en prospectussen op.
Vriamont blijft kinderloos. In 1924 trouwt hij met Diane Herremans, maar het
huwelijk houdt niet lang stand. Marcella Raes, die hij Conchita noemde, wordt zijn
levensgezellin, maar hij trouwt pas met haar kort voor zijn dood in 1961; hij overleed
dus acht jaar vóór de 25 jaar oudere Streuvels. Vriamont werd 64. Onder zijn vrienden
mocht hij bekende personen rekenen zoals August Vermeylen, Richard Minne, Karel
Van de Woestijne, Maurice Ravel, August De Boeck, James Ensor, en vele anderen.
Joris Vriamont mocht dan vooral een bibliofiel en een muziekliefhebber zijn, in de
jaren twintig van de vorige eeuw publiceerde hij enkele novellen die, zoals het werk
van Willem Elsschot, vroege tekenen waren van de vernieuwing van de Vlaamse
roman, die men doorgaans situeert op het einde van de jaren twintig. Sebbedee uit
1923 is een intellectuele en apocalyptische novelle en De exploten van Tabarijn uit
1927 is een picaresk verhaal dat enig succes kende. Het werd vijf keer herdrukt, zij
het in kleine oplagen. Een ander werk van hem is December uit 1928.
Naast voor de literatuur had Vriamont een grote passie voor muziek. Muziek
beheerste zijn opleiding en zijn latere loopbaan. In een brief van 4 januari 1923
schrijft Vriamont aan Streuvels: ‘Ik
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studeer nog bij Gilson en De Boeck lijk een schooljongen om al de “knepen” van
den “stiel” te kennen, (...).’ In 1926 slaagt hij erin om zijn beide passies te combineren
in een muziek- en boekhandel. Hij verkoopt alles wat met muziek te maken heeft,
organiseert concerten, werkt mee aan tijdschriften en zal later zelf partituren uitgeven
onder de naam Editions Modernes.
Maar laat ik nu dieper ingaan op de relatie tussen beide personen. De bewaarde
briefwisseling tussen Streuvels en Vriamont vangt zoals gezegd aan in 1919. De
Grote Oorlog heeft een diepe indruk nagelaten op Streuvels. Het Lijsternest is zwaar
beschadigd en de middelen zijn schaars. Zo schrijft Streuvels aan Vriamont in een
brief van 15 januari 1919: ‘We hebben hier inderdaad een orkaan van ijzer en vuur
over ons hoofd gekregen en de dood van nabij gezien.’ Op 3 maart schrijft hij: ‘Mijn
inktpot heeft eenige weken vervroren gestaan. (...) Kolen zijn er nog niet, maar 't
weer wordt zachter... in afwachting dat de thermometer nog wat rijst tot er zonder
stoken kan gewerkt worden, ga ik de dagen verdoen met reizen.’ In april van 1919
is er nog een laatste brief van Vriamont - althans voor dat jaar. Over de tien maanden
die volgen, zwijgen de archieven en het is pas vanaf 26 februari 1920 dat de
briefwisseling opnieuw aanvangt. Vanaf dan is ze echter tamelijk goed bewaard
gebleven.
De belangrijkste brief die de relatie tussen Vriamont en Streuvels typeert is die van
21 februari 1922. Zoals reeds vermeld, vertelt Vriamont in die brief over zijn eerste
contacten met Streuvels. Het is kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
en Vriamont geniet als tiener onderwijs in de Bisschoppelijke Normaalschool van
Sint-Truiden, wanneer hij in contact komt met het werk van Streuvels via Bloemlezing
uit de werken van Stijn Streuvels uit 1906, ingeleid door een tekst van Prosper van
Langendonck. ‘'t Was een ontwaken in me!’ schrijft Vriamont. ‘En ik spaarde en
kocht almaardoor. En mijn leeraar van Vlaamsch - Prof. Peeters asjeblief! - liep naar
den boekhandel om ze te waarschu-
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wen dat men zulke boeken aan dien jongen niet verkoopen mocht! (...) Op de
kostschool gaven we ons die boeken door, we dweepten en wilden dien wonderen
toovenaar van nabij kennen!’ Zijn leeshonger is inderdaad niet meer te stillen en zijn
passie voor het boek als object zal hem later een indrukwekkende verzameling van
zeldzame en eerste drukken opleveren.
Vriamont had een mateloze bewondering voor het werk van Streuvels en, naarmate
ze elkaar beter leren kennen, voor de mens Streuvels. In 1921 is Streuvels vijftig
geworden - Vriamont is 24 - en Streuvels is blij dat dat gebeuren onopgemerkt voorbij
gaat tot enkele maanden later in 1922 het Streuvelsnummer van Vlaamsche arbeid
verschijnt. De schrijver krijgt de uitgave per toeval te zien als zijn vriend Ernest
Claes hem een bezoek brengt. In de brief van 21 februari 1922 steekt Vriamont, naar
aanleiding van dat Streuvelsnummer, zijn adoratie voor de auteur niet onder stoelen
of banken: ‘Ik laat die gelegenheid niet voorbijgaan en al ben ik benauwd ongemerkt
te worden weggedrumd tusschen al de groote heeren die u de hand komen drukken,
toch wil ik er bij zijn, heel achteraan misschien, maar ik breng u toch mijn hertelijke
jonste.’ Wat volgt is een haast sentimentele hulde aan het adres van Streuvels, een
hulde die bij de schrijver in de smaak viel. Ik citeer: ‘Er zijn brokken in uw werk,
Stijn Streuvels, die me altoos aandoen of ik ze voor 't eerst las: 't is er altijd lente en
de frissche geuren die de jonge wind uit ongekende streken aanbrengt onroert [sic]
me altoos, onzeglijk. Binst die benarde, plattegrondsche oorlogsdagen, heb ik
menigkeer naar uw werk gegrepen lijk naar den Bijbel en tot weenens toe ontroerde
me die innigheid, die broze zetten waar m.i. niemand genoeg op wees. (...) Hoe steekt
uw grondige oprechtheid af bij de verblinding van nu! 't Buitenissige, het
Beuzelachtige, het Idiote zijn thans zooveel goden waar men aan offert. Daartegenover
uw massale verschijning! Uw reuzige visie verklankt in het klinkende vleesch van
uw heerlijke taal. Ja, gij hebt onze zinnen betooverd, Zonneschilder Streuvels, en
wij, jongens, zullen altoos onverzadigd naar
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uw werk grijpen! (...) En zoolang de zon aan den hemel gloort zal er uw naam in
Vlaandren mee verbonden zijn.’ Van zijn kant blijkt ook Streuvels veel waardering
en lof voor het werk van Vriamont te hebben.
Er zijn heel wat onderwerpen en visies die beide auteurs met elkaar verbinden. Niet
alleen is er hun gemeenschappelijke liefde voor het geschreven woord, de muziek
en de bibliofilie; ze kunnen elkaar ook vinden in hun visie over literatuur. Net als
Streuvels is Vriamont radicaal gekant tegen de opkomst van het modernisme: de
invasie van maniertjes, zoals het expressionisme dat met veel kabaal de
alleenheerschappij in het literaire landschap opeist. Streuvels' haren zullen overeind
hebben gestaan toen Vriamont voor hem op 4 januari 1923 de volgende anekdote
neerschrijft: ‘Een kerel die zich lanceert in T[er] Waarh[eid] (ge hebt hem gehoord
op Moderne Kunst te Brugge: Mesens) was bij mij. Ik speelde hem een Bourrée v.
Bach, 'n heel luchtig dansken vol gezonde muzikale ideeën en liet hem den auteur
raden. Chabrier, Gilson of De Boeck kunnen enkel zoo 'n “krapuleuze” dingen
schrijven zei hij. Ik liet hem 't titelblad zien. Ehwel, dan hebt ge 't “krapuleus”
gespeeld, antwoordde hij.’ Streuvels zal de volgende woorden van Vriamont in
dezelfde brief alleen maar beaamd hebben: ‘Wij stikken in de gladde middelmaat
van al die kinkels. (...) Ik blijf thuis ingekeerd: 't groote werk wordt enkel in Rust
geboren. Die zich niet bezondigen aan verbluffing worden raar! 't Krioelt hier van
sceptiekers, geblaseerden en halfweters en God! wat een orakelende zekerheid!’
Vriamont besluit de brief met: ‘'t doet me deugd mijn hart eens te luchten. Ze worden
rariteit die waar ik 't nog mee kan. De meesten krijgen de bevlieging... ’
In de briefwisseling is goed te zien hoe de prille vriendschap tussen Vriamont en
Streuvels groeit. De brief van 21 februari 1922, waarin Vriamont het oeuvre van
Streuvels bewierookt, brengt beiden dichter bij elkaar. Daarna verandert de inhoud
van de correspondentie. De brieven bulken van de adviezen over muziek,
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literatuur en schilderkunst. Ze raden elkaar boeken aan en verwijzen elkaar door naar
boekhandels. Vriamont vraagt specifieke edities van Streuvels' werk en omgekeerd
plaatst Vriamont bestellingen in Brussel voor Streuvels. Wanneer Streuvels aan
Vriamont vraagt om voor zijn dochter Paula - die later pianoles van Vriamont zal
krijgen - partituren aan te schaffen, adviseert Vriamont welke uitgaven de beste zijn.
En als Streuvels op zoek is naar illustratiemateriaal voor Land en leven in Vlaanderen,
helpt Vriamont hem aan diverse afdrukken van landelijke schilderijen. Het is pas in
1926 dat Vriamont zijn muziek- en boekhandel opent, maar dat neemt niet weg dat
hij voor Streuvels vijf jaar daarvoor reeds de handelaar speelt die hij later worden
zal.
In de biografie Dag Streuvels schrijft Speliers over de relatie tussen Streuvels en
Vriamont: ‘Maar de grootste meevaller voor Streuvels was dat zijn jonge vriend
bovendien nog boekhandelaar was. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit de belangrijkste
reden is om zo lang bevriend te blijven.’ Een grondige lezing van de correspondentie
toont echter aan dat de vriendschap tussen beiden veel verder ging. Zo schrijven
beide auteurs elkaar geregeld, ruim twee jaar voor Streuvels aan Vriamont zijn eerste
gunst vraagt. Men zou kunnen stellen dat de zogenaamde bestelbrieven, zoals Speliers
ze noemt, er pas komen nadat de vriendschap vaste grond heeft gevonden. Bovendien
kan men de bestelbrieven ook lezen als een bewijs van hun gemeenschappelijke
liefde en smaak voor de kunsten. Streuvels en Vriamont hebben daarnaast ook nog
andere dingen te bespreken, zoals hun mening over verschillende werken, de snel
veranderende tijden, enz. Ze zien elkaar ook regelmatig. Streuvels bezoekt Vriamont
in Brussel en Vriamont is een graag geziene gast op het Lijsternest.
De relatie tussen Stijn Streuvels en Joris Vriamont stoelt op een hechte vriendschap,
die vooral bestaat uit wederzijdse bewondering voor elkanders werk en een
gemeenschappelijke visie en liefde omtrent de literatuur en andere kunsten.
Ik dank u.
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Uit de briefwisseling Stijn Streuvels-Joris Vriamont. 1940-19451
Steffi Coolkens
Dames en heren,
Voor mijn bachelorpaper heb ik de correspondentie van Stijn Streuvels met Joris
Vriamont tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 uitgegeven.
Van de briefwisseling tussen Streuvels en Vriamont bleven er uit de periode
1940-1945 in totaal negenentwintig brieven bewaard. Op verschillende plaatsen zijn
er hiaten ten gevolge van de oorlogs-omstandigheden. Zo is er in de brieven
bijvoorbeeld sprake van bommen, vernielingen en moeilijkheden met het overbrengen
van post. Als gevolg daarvan wordt er een aantal keren verwezen naar zaken die
allicht vermeld werden in brieven die niet bewaard gebleven zijn, waardoor het
tekstbegrip her en der bemoeilijkt wordt. In tegenstelling tot wat men zou kunnen
verwachten van brieven die geschreven werden in oorlogstijd, komen de
oorlogsomstandigheden op zich in de briefwisseling maar zelden aan bod. Slechts
enkele malen wordt er concreet naar verwezen. Zo haalt Streuvels aan dat het
Lijsternest door bombardementen onbewoonbaar geworden is, waardoor de familie
in het voorjaar van 1940 gedwongen werd te verhuizen naar Kortrijk. Ook in een
brief van een later tijdstip, meer bepaald een brief geschreven op 5 augustus 1944,
bericht Streuvels over bombardementen in de buurt van het Lijsternest. De woning
zelf was deze keer echter gespaard gebleven. In de brief is eveneens sprake van de
bombardementen in het naburige Kortrijk. Tijdens de nacht van 20 op 21 juli 1944
werden hier honderden gebouwen vernield of zwaar beschadigd. Er vielen vele doden
en een groot deel van de bevolking vluchtte naar nabijgelegen dorpen. Streuvels is
ter plaatse geweest: ‘Terwijl ik daar

1

Bijdrage van Steffi Coolkens aan de Streuvels-avond van 14 november 2012 in Kortrijk
(Kulak).
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rondliep ontploften nog overal tijdbommen, zoodat de redders er hun dood aan
haalden (dàt is de moderne manier van oorlogvoeren). Dan ben ik maar zeer naar
huis toe gefietst.’
Uit de bewaard gebleven brieven wordt duidelijk dat er een vriendschappelijke band
bestond tussen Streuvels en Vriamont. Die vriendschap komt op verschillende
manieren tot uiting. Zo worden er gelukwensen overgemaakt bij verscheidene
gebeurtenissen. Vriamont feliciteert Streuvels met zijn zeventigste verjaardag en met
de veertigste huwelijksverjaardag van Streuvels en zijn vrouw. Hij informeert ook
meermaals naar vrouw en kinderen en maakt zijn groeten over aan Streuvels'
gezinsleden. Enkele malen haalt Vriamont aan dat hij, hetzij alleen, hetzij vergezeld
van anderen zoals bijvoorbeeld Herman Teirlinck, Streuvels zou bezoeken in het
Lijsternest. De vriendschapsband tussen Streuvels en Vriamont blijkt verder ook uit
de wijze waarop ze elkaar aanspreken. Streuvels noemt Vriamont geregeld een
‘waarde’ of ‘vereerde vriend’. Bij Vriamont keert de aanspreekvorm ‘dear master’
regelmatig terug: een blijk van bewondering die ook op andere plaatsen tot uiting
komt. Zo noemt Vriamont Streuvels bijvoorbeeld een ‘edele Paladijn’, d.i. een
ridderlijke held, en sluit hij één van zijn brieven af met de woorden: ‘Leve de Stijn,
Koning Nobel der lage landen bij de zee.’
De meeste brieven die Streuvels en Vriamont elkaar schreven tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaan over literatuur, lectuur en uitgevers. Zo vraagt Streuvels regelmatig
aan Vriamont om op zoek te gaan naar boeken die tijdens de oorlog verloren gegaan
zijn of gestolen werden. Een aanzienlijk deel van Streuvels' bibliotheek ging immers
verloren bij de beschietingen van het Lijsternest, die plaatsvonden tussen 20 en 26
mei 1940. Aangezien Streuvels op de hoogte was van het talent van Vriamont om
boeken op te sporen, riep hij zijn hulp in bij het terugvinden van bepaalde boeken
(bijvoorbeeld de roman Katrina van Sally Salminen en de doctoraats-verhandeling
van August Vermeylen over jonker Jan van der Noot).
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Zo schrijft Streuvels in een brief van 16 februari 1941 aan Vriamont: ‘Daar mij Uw
speurzin bekend is, zou ik U willen vragen eens uit te zien in Brussel of dààr soms
in een of anderen winkel niet meer een expl. van dat boek voorhanden is.’ Daaruit
blijkt dat Streuvels zich ervan bewust was dat Vriamont als boekhandelaar makkelijker
boeken kon opsporen. Bepaalde boeken waar Streuvels naar op zoek was, bijvoorbeeld
Der Kampf mit dem Dämon van Stefan Zweig, waren echter op de zwarte lijst
terechtgekomen en mochten niet meer gedrukt of verkocht worden, waardoor het
ook voor boekhandelaar Vriamont moeilijk was ze nog te bemachtigen.
In de brieven wordt ook geregeld gecorrespondeerd over Streuvels' werk. Op 3 januari
1941 liet Streuvels aan Vriamont weten dat hij ermee bezig was zijn
levensgeschiedenis neer te schrijven in een driedelig werk, de trilogie Heule, Avelghem
en Ingoyghem. De oorlog stemde Streuvels bitter en hij had het vertrouwen in de
mensen verloren, maar het bijhouden van een dagboek schonk hem voldoening en
bracht hem op het idee zijn memoires te bundelen. Ondanks het feit dat Streuvels
beweerde dat hij het boek in de eerste plaats voor zichzelf schreef, verschenen de
eerste twee hoofdstukken van Heule in 1941 in Duitse vertaling in Das Streuvels-Buch,
dat door Streuvels' Duitse uitgever Adolf Spemann ter gelegenheid van Streuvels'
zeventigste verjaardag werd uitgegeven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het
eerste deel van de trilogie, Heule, in 1941 gepubliceerd zou worden ter gelegenheid
van Streuvels' verjaardag. De oorlogsomstandigheden en andere moeilijkheden
zorgden er echter voor dat het boek uiteindelijk pas in oktober 1942 verscheen. In
een brief van augustus 1942 kondigt Streuvels aan Vriamont aan dat Heule weldra
zou worden uitgegeven. Ook de illustraties in het boek komen in de correspondentie
aan bod. Het merendeel van de afbeeldingen die in Heule verschenen waren foto's
die Streuvels zelf had genomen. De eerste afbeelding, namelijk een afdruk van een
kopergravure van de Baronatus de Heule, een dorpsgezicht met kerktoren en
Heulebeek, had Streuvels echter in mei 1941 van Vriamont gekregen.
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Uit de briefwisseling kan verder ook afgeleid worden dat Streuvels zijn boeken naar
Vriamont stuurde wanneer deze klaar waren. Zo schrijft Vriamont op 15 mei 1941:
‘Ik ontvang zooeven Uw nieuwe boek dat ik vanavond uitlezen ga. En hartelijk dank
om deze vriendelijke zending en om de filozofische opdracht.’ Hier verwijst Vriamont
vermoedelijk naar Streuvels' werk De Maanden, een publicatie uit 1941. Uit de
briefwisseling wordt duidelijk dat beiden een wederzijdse bewondering hebben voor
elkaars literaire werk. Vriamont schat het werk van Streuvels hoger in dan dat van
bijvoorbeeld Gerard Walschap en Marnix Gijsen. Streuvels uit op zijn beurt zijn
waardering voor Vriamonts bekendste werk, de novelle De Exploten van Tabarijn,
zoals duidelijk wordt in volgend citaat uit een brief van 5 augustus 1944: ‘Ik heb nu
weer eens den Tabarijn bij zijn teenen gepakt - en er mij opnieuw aan verlustigd: het
is een fijn ding en van eerste kwaliteit. Daarbij heb ik gemijmerd: het is toch crimineel
dat op die Exploten niets anders volgt! Maar van een anderen kant: gevaarlijk om
na zoo iets, met nog iets anders voor den dag te komen - een gewaagde onderneming!
Dit moet ik aan Uw oordeel overlaten. Maar... hebt Gij geen gewetenswroeging door
zonde van verzuimenis?’ Ondanks het (weliswaar beperkte) succes van het verhaal
en de aansporingen van Streuvels schreef Vriamont echter geen vervolg op de novelle.
Eén van de belangrijkste thema's die, naast literatuur, aan bod komen is de verfilming
van De vlaschaard. Streuvels werd in verband met de verfilming gecontacteerd door
Terra-Filme. Dit was een Berlijnse filmmaatschappij die voornamelijk
ontspanningsfilms uitbracht, maar die in 1940 ook de antisemitische propagandafilm
Jud Süß gemaakt had. Streuvels, die niet goed op de hoogte was inzake
filmaangelegenheden, vroeg zijn vriend om raad. Hij wou weten of Vriamont, die
er vele contacten met schrijvers, schilders en muzikanten op nahield, iemand kende
die iets afwist van filmzaken en die hem raad kon geven over het contract voor de
film. Vriamont liet Streuvels weten dat hij in verband met het filmcontract contact
opgenomen had met de beheerder van Navea, de
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nationale vereniging voor auteursrechten. Streuvels werd aangeraden hen om raad
te vragen alvorens een contract te ondertekenen. Op 12 juni 1941 schreef Streuvels
aan Terra dat hij in principe akkoord ging met de verfilming van zijn boek. Het
contract werd uiteindelijk ondertekend op 17 september 1941. De opnames van De
vlaschaard gingen in 1942 van start in de buurt van Ingooigem, Otegem en Tiegem.
In december van datzelfde jaar liet Streuvels aan zijn Duitse uitgever, Adolf Spemann,
weten dat de opnames afgelopen waren. In augustus 1943 ging de film in Duitsland
in première onder de titel Wenn die Sonne wieder scheint. In Vlaanderen en Nederland,
waar de film eveneens voor het eerst vertoond werd in augustus 1943, werd de titel
De vlaschaard behouden. In 1943 verscheen er bij de uitgeverijen Lannoo en
Standaard Boekhandel een filmeditie van De vlaschaard in een volksuitgave.
Vriamonts enthousiasme over de verfilming wordt duidelijk in een brief aan
Streuvels van 20 augustus 1942:
Voor mij die geen halve pagina des Heeren Walschap ten einde krijg en
een hekel heb aan het pretentieus-pedante geschrijf van het Heer Gijsen
b.v. is het thans een verheugenis dat Uw glorierijke oeuvre alweer op het
voorplan treedt. De vereering in mijn apejaren opgedaan en die steeds
crescendo is gegaan wordt dus een algeheele erkentenis van de Vlaamsche
volksgemeenschap. En deze triomf mijner ideeen beleven is een ‘juste
retour des choses’ die ik met ontroering begroet.
Streuvels' instemming met de verfilming leidde ertoe dat hij als Duitsgezind
bestempeld werd, ondanks het feit dat hij als voorwaarde voor de verfilming
vooropgesteld had dat hij toezicht kon houden over de opnames, zodat er geen Duitse
propaganda zou worden gemaakt. Na de bevrijding (op 20 september 1944) werd hij
verhoord over de verfilming en over zijn Duitse uitgaven. Er werd echter geen
gerechtsdossier tegen hem geopend en de beschuldigingen van Duitsgezindheid
werden geseponeerd. Streuvels zelf wou uitdrukkelijk vermijden dat hij als
Duitsgezind zou
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overkomen. Zo verdedigde hij zich tegen de beschuldigingen door te zeggen dat het
contract voor de verfilming reeds afgesloten werd vóór de Tweede Wereldoorlog.
Ook op andere plaatsen in de briefwisseling wordt duidelijk dat Streuvels zich neutraal
wou opstellen. Zo deelt hij in een brief van 3 januari 1941 aan Vriamont mee dat hij
zich nadrukkelijk distantieert van algemeen gebruikte begrippen als
‘volksverbondenheid’ en ‘nieuwe orde’:
Hoe 't hier gesteld is? - Onzichtbaar blijven is, meen ik tegenwoordig 't
beste dat men doen kan - als er zoo velen van de gelegenheid en de
omstandigheden gebruik maken om vooruit en naar voren te komen! Ik
begeer of verlang geen postje of plaatsje - je cultive mon jardin, gelijk
voren en na, - lees om de week een paar boeken en schrijf er om de twee
jaar een zelf, voor zoover 't me lust, en vaag verder de heele sinte-boetiek
van ‘nieuwe orde’ - ‘volksverbondenheid’ en de rest aan mijn laarzen.
Streuvels legt er in de brief ook de nadruk op dat hij zich louter bezighoudt met
‘onschuldige zaken’ zoals schrijven (aan zijn memoires, namelijk de trilogie Heule,
Avelghem en Ingoyghem) en met het herstellen van het Lijsternest, dat op 20 mei
1940 door bommen getroffen was.
Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog wou Streuvels zich zo neutraal mogelijk
opstellen. Zo sloeg hij verscheidene malen het aanbod af om in Duitsland lezingen
uit zijn werk te houden. Als excuus haalde hij werken aan het huis,
gezondheidsproblemen of het schrijven van een boek aan. Toen hij in 1936 de
Rembrandt-prijs toegekend kreeg (een prijs die elk jaar uitgereikt werd aan iemand
die de Germaanse cultuur uitdroeg in de kunst of de wetenschap), beriep hij zich
eveneens op een gezondheidsprobleem om niet aanwezig te zijn bij de uitreiking en
om zich op die manier politiek neutraal op te stellen. Ook toen Streuvels bij zijn
zeventigste verjaardag (op 3 oktober 1941) een eredoctoraat verleend werd van de
universiteit van Münster, gaf hij niet
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thuis toen men naar het Lijsternest kwam om hem de oorkonde te overhandigen.
Een ander belangrijk thema in de briefwisseling ten slotte, naast de verfilming van
De vlaschaard, is de Nobelprijs voor literatuur. Vóór de periode 1940-1945 was
Streuvels al voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs. Zo werd hij in 1903 een
eerste keer voorgedragen door volksvertegenwoordiger August Delbeke. Deze
nominatie zorgde ervoor dat Streuvels bekend werd bij het grote publiek en dat de
verkoop van zijn boeken steeg. In 1937 werd er opnieuw een poging ondernomen
om hem de Nobelprijs te laten toekennen. Ditmaal was het zijn Duitse uitgever Adolf
Spemann die vond dat Streuvels de Nobelprijs verdiende, aangezien Streuvels volgens
hem één van de grootste vertellers van zijn tijd was en voor zijn verdiensten diende
beloond te worden. Enkele jaren later, in 1941, was ook Joris Vriamont vastberaden
om zijn schouders te zetten onder de kandidatuur van Streuvels. Vriamont
correspondeerde hierover met de Nederlandse broers Van Aelst, uitgevers in
Maastricht. De broers schreven in één van hun brieven aan Vriamont dat ze het
onbegrijpelijk vonden dat Streuvels de Nobelprijs nog niet ontvangen had. Streuvels
was volgens hen ‘ontegenzeggelijk de allerbeste Vlaamsche schrijver’. Verder lieten
ze Vriamont weten dat de voorbereiding van de kandidatuur het best via België kon
verlopen, en verzekerden ze Vriamont dat hij steeds op hun medewerking kon rekenen.
Ook in een latere brief gaven de broers Van Aelst aan dat ze niet begrepen dat de
Belgische regering aarzelde om de beste schrijver die België op dat moment had,
voor de onderscheiding voor te dragen. Ze lieten Vriamont nogmaals weten dat zijn
initiatief om Streuvels als kandidaat voor te dragen, alle steun verdiende.
Wanneer Streuvels in één van de brieven op de hoogte gebracht werd van het
initiatief van Vriamont, reageerde hij daarop heel nuchter. Hij antwoordde dat hij er
geen problemen mee had wanneer anderen hun tijd en energie aan de kandidatuur
besteedden, maar zelf geloofde hij er niet in en hij concentreerde zich liever op het
schrijven en op het werken in de tuin. Vriamont liet zich

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

270
echter niet ontmoedigen door de koele reactie van Streuvels en zorgde ervoor dat de
brieven van de broers Van Aelst terechtkwamen bij leden van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, die verantwoordelijk was voor het voordragen
van kandidaten. Hij stuurde meer bepaald een duplicaat aan Emmanuel de Bom,
Herman Teirlinck en August Vermeylen. Slotsom: ondanks de inspanningen van
Joris Vriamont zou de Nobelprijs ook dit keer niet toegekend worden aan Streuvels.
Ik dank u.
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Boekbeoordelingen
Het leven en de dood in den ast in drie ‘e-books’1
Karel Platteau
Omer Vandeputte zorgde voor de redactie van drie vertalingen van Het leven en de
dood in den ast: in het Afrikaans, het Frans en het Engels. Dit verdienstelijke werk
had gedurende vele jaren heel wat voeten in de aarde en het is dankzij de volharding
van de redacteur en zijn vertaal‘ploegen’ dat die vertalingen uiteindelijk tot stand
kwamen. Toen ze af waren, bleken traditionele uitgeverijen bovendien helemaal niet
zo happig om die uit te geven. Maar Uni-Book van Peleman Industries bood een
online platform aan en stelt nieuwe boeken wereldwijd ter beschikking. Auteurs
laden daar immers hun boeken op, en Unibook drukt professioneel, bindt die boeken
en stelt die te koop via ‘ShopMyBook.com’. Dat is een online boekenwinkel die snel
de boeken bezorgt bij de bestellers. Zo zoeken die vertalingen nu hun weg.
Wie een literair werk van bron- naar doeltaal overbrengt wordt geconfronteerd met
‘stijl’. En die benaderen we hier als het geheel van de psychische uitdrukkingskrachten
van twee talen. Die krachten bezitten hun eigen expressieve waarden die in die
taalsystemen liggen op het vlak van klanken, woorden en zinsbouw (fonologie,
morfologie en syntaxis) maar ook op het vlak van de betekenisverschuiving
(semantiek). De stijl van de auteur Stijn Streuvels is zeer persoonlijk en zijn
privétaalgebruik (idioom) is allerminst eenvoudig om te vertalen. Wie een paragraaf
moet overbrengen als bijvoorbeeld

1

Stijn Streuvels, Vie et mort dans la sécherie. Red. Omer Vandeputte. ShopMyBook, 2012;
Stijn Streuvels, When the wheel turns its circle. Red. Omer Vandeputte. UniBook, 2011;
Stijn Streuvels, Die wentelbaan, 'n novelle. Red. Omer Vandeputte. ShopMyBook, 2011.
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Gescholen in de donkere hoek zijn grote loeders met langpotige deernen
aan 't kallegaaien, aan 't foefelen, robbelen in verward kluwen dooreen;
verrichten in de duik kattespel, met ingehouden angstkreten en lachen.
moet al heel wat opzoekwerk doen om goed alle nuances van de merkwaardige
werkwoorden en substantieven in te schatten. Streuvels zoekt de/zijn taal af naar die
woorden die precies weergeven in welke sfeer en met welke gedragingen de
personages een seksueel spel van aantrekking en angst spelen. Er zijn hierbij geen
tedere of charmant positieve elementen te bespeuren. De suggestieve klanken van
de gekozen woordenschat helpen bovendien om de verboden erotische en uitdagend
agressieve sfeer weer te geven. Hier moet de vertaler equivalenten zien boven te
halen, die én de nuance én de sfeer weergeven. In de Franse vertaling lezen we dan:
Dans un coin obscur, les grands dadais et les grandes sauterelles s'ébattent,
chahutent, se bagarrent, font des niches, se chatouillent, pouffent de rires,
retiennent des cris d'angoisse.
De vertalers vermeden hier het Frans met al te stroeve wendingen te bezwaren door
te letterlijk op zoek te gaan naar terminologie, maar ze leunden zo dicht mogelijk
aan bij het klankenspel, het ritme en de zwier van Streuvels' stijl via heel actieve
werkwoorden.
De Engelse vertalers gingen dan weer anders te werk om te beantwoorden aan het
oude, gerespecteerde begrip ‘equivalentie’ bij de transpositie naar hun doeltaal:
Hiding in a dark nook big bastards are trifling with long-legged lasses,
fooling around, darting about, tangling, rumbling, gay teasing on the sly,
with pent-up laughing and startled cries.
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Hier is de werkwoordsvorm ‘-ing’ dominant (acht keer) om in een flits het erotische
spel te suggereren. Twee alliteraties (big bastards - long-legged lasses) dragen bij
tot het klankenspel.
Streuvels haalde in deze alinea twee keer aan dat dit spel zich in het verborgene
afspeelt: ‘gescholen in de donkere hoek’ en ‘in de duik’. De donkere locatie is in
beide vertalingen aanwezig, maar het spel ‘in de duik’ verdwijnt letterlijk maar komt
metaforisch weer aan bod in de evenwichtsoefening met Franse en Engelse typerende
werkwoorden. Tot beter begrip van de Franstalige en Engelstalige lezers. Het is een
illustratie van de correcte inleving van de vertalers.
In het Afrikaans bestond al Die kerskind van Maria Hugo, uit 1966. Met Die
wentelbaan, 'n novelle is er dus een Afrikaanse vertaling bijgekomen. De titel staat
hier dicht bij die van de Engelse vertaling: When the wheel turns its circle. En wie
de inhoud van de novelle kent, zal volmondig akkoord gaan met deze keuze, die
afwijkt van Streuvels' oorspronkelijke titel. Maar ook hier zijn beschouwingen
vanzelfsprekend goed mogelijk. In 1961 vertaalde Sophia Dupray een fragment van
Het leven en de dood in den ast onder de titel: La vie et la mort dans le séchoir.
Vijftig jaar later wordt dat nu: Vie et mort dans la sécherie.
De Duitse vertaler Werner Ackermann koos in 1936 voor de titel: Die Männer am
feurigen Ofen.
Vandaag kan men behoorlijk veel van Streuvels' werk lezen in negentien
verschillende talen en de vertaalde novelle wordt nu als een meesterwerk van Streuvels
bestempeld. Het is dan ook prachtig dat deze drie vertalingen verschenen dankzij de
inzet van Omer Vandeputte.
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Streuvels en openbare werken
Karel Platteau
Dat Streuvels nu nog in de actualiteit van het ministerie voor Openbare Werken zou
komen, via zijn De teleurgang van den Waterhoek, wekt verbazing.
Martin Vanhaverbeke is medewerker speeches op de persdienst van Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Hij is ook een kenner
van Streuvels' werk. Een thema daaruit wendde hij aan om de minister naar Streuvels'
werk te laten verwijzen bij een toespraak. Van hem ontving de redactie van het
Jaarboek volgend getuigenis.
In juni 2011 bespreekt minister Hilde Crevits op haar kabinet het nakende bezoek
aan een gemeente waar de bewoners van een oudere wijk zich ongerust maken over
de bouw van een tunnel.
‘De bewoners vrezen daar, dat ze door die werken uit hun huizen weg zullen
moeten. En in dat geval vinden ze het zinloos om er nog renovatiewerken uit te
voeren of om bijvoorbeeld hun dak te isoleren’ zo luidt de motivering die de minister
van een medewerker te horen krijgt.
‘Daar is toch absoluut geen sprake van... zij hoeven niet weg...’ reageert de
minister!
‘Veranderingen roepen nu eenmaal weerstand op’, reageert de medewerker. ‘Da
is immers van alle tijden. Dat was al zo in Mira, een film van veertig jaar geleden
met Willeke van Ammelrooy en Jan Decleir in de hoofdrol, toen allebei nog in hun
jonge jaren. Ook die film gaat over weerstand tegen nieuwe infrastructuur.’
‘En... is dat goed afgelopen’, vraagt minister Crevits, ‘hoe gaat het verhaal?’
De medewerker antwoordt dat de film gemaakt is naar een boek van Stijn Streuvels,
De teleurgang van den Waterhoek uit 1927. De

Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2012. Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'

276
essentie ervan is dat de bewoners van een wijk van Avelgem zich actief verzetten
tegen een brug die wordt gebouwd over de Schelde op de weg naar Ruien. Die
nieuwigheid vinden ze niet nodig. Ze varen veel liever met de oude veerpont. Hun
verzet loopt zodanig uit de hand dat de landmeter en zijn medewerker worden
vermoord. Maar de brug komt er toch. De inwoners van de Waterhoek worden er
naderhand zelfs voorstander van omdat er arbeiders voor de bouw gerekruteerd
worden.
‘Best een stevig verhaal’, zegt minister Crevits, ‘en het is bruikbaar voor mijn
toespraak. Het komt erop aan met nieuwe evoluties positief te leren omgaan. Ook
met infrastructuur. Ik wil vooral de boodschap brengen dat de samenleving niet
stilstaat. Knap van Streuvels om dat thema zo uit te werken. Kunnen we echt uit
leren.’
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Kroniek 2011
Jozef Vandemaele
In 2011 kon de restauratie van het Provinciaal Museum Stijn Streuvels ‘Het
Lijsternest’ te Ingooigem (Anzegem) effectief van start gaan. Er zouden 550
werkdagen nodig zijn om het restauratieproject te realiseren. Gebruik makend van
de sluiting van het museum ging Annelies Anseeuw voort met de inventarisatie van
de inboedel, nu stonden de deelcollecties textiel, meubilair en tuinmateriaal op de
agenda.
Op 17 januari liet bpost als speciale uitgifte drie postzegels met als thema
‘schrijvershuizen’ verschijnen. Onderwerpen: La maison blanche (Musée Maurice
Carême, Anderlecht), Domus Erasmi (Het Erasmushuis, Anderlecht), Het Lijsternest
(Provinciaal Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’, Ingooigem). Op een velletje
met vijf (identieke) zegels zijn een schilderij van Rik Slabbinck waarop hij Stijn
Streuvels portretteerde en in facsimile de eerste bladzijde van het manuscript van
De teleurgang van den Waterhoek afgebeeld. Frankeereenheid van de postzegel: 1
Nationaal.
Opmerkelijk hoe vaak de naam Stijn Streuvels valt in krantenartikels, columns,
interviews, enz. Bij het zien van de film Rundskop (regie: Michaël Roskam) was
Caroline Gennez (toenmalige sp.a-voorzitter) danig onder de indruk. ‘Deze film heeft
mij (...) bij het nekvel gegrepen’, getuigt ze in De Morgen van 3 februari. ‘Rundskop
(...) is Stijn Streuvels in de eenentwintigste eeuw. Het gebruikt feiten, actualiteit en
context (...) en setting (...) om een schilderij te borstelen van de dromende, maar ook
jammerlijk falende mens. Van de Icarus die alle mogelijke middelen, ook
ongeoorloofde, aanwendt om naar de zon te vliegen, maar zijn vleugels schroeit.’
Gennez besluit met: ‘om terug te komen op Streuvels bij wie het fatum uiteindelijk
ook altijd het hoofdpersonage was:
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Rundskop is een kunstwerk dat ons op een uitzonderlijk fijnzinnige manier
confronteert met “de genadeloosheid van het lot”, zoals Roskam het noemt.’
Op 4 april bracht acteur Oswald Maes te Oudenaarde voor de leden van
OKRA-Academie Oudenaarde/Ronse zijn causerie ‘Het land van Streuvels’.
Op 30 mei werd in het Ontmoetingscentrum De Vonke te Heule het zestiende jaarboek
van het Streuvelsgenootschap voorgesteld: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor
mijn plezier’. Gastspreker was auteur David Van Reybrouck, die een boeiende lezing
hield ‘mijn kijk op Streuvels en zijn schrijverschap’. Het talrijk opgekomen publiek
- zo'n 150 belangstellenden - werd ook vergast op de projectie van het
filmpje-van-één-minuut Streuvels en de Europese literatuur, dat Karel Platteau en
Jos Libeert voor deelname aan een Europees concours realiseerden. Het
Streuvelsgenootschap zegt dank aan volgende medeorganisatoren: de Kortrijkse
stadsbibliotheek en haar filiaal in Heule, de Heemkundige Kring Langs
d'Heuleboorden en het Davidsfonds Heule.
Op 23 en 24 september richtte de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde een tweedaags jubileumcolloquium in en hield ze een academische
feestzitting. Voor het literaire programma ‘Van aangezicht tot aangezicht’ lazen
academieleden voor uit werk van voorgangers en uit eigen werk. Patrick Lateur las
van Streuvels een fragment uit Het leven en de dood in den ast voor.
In opdracht van de stad Kortrijk fotografeerde Danny Veys alle 67 standbeelden en
sculpturen in de publieke ruimte. Waaronder het Streuvelsmonument in het
gemeentelijk park van Heule. Dit resulteerde in de tentoonstelling (7 oktober - 13
november, Broelmuseum) en het gelijknamige boek (Uitgeverij Groeninghe) onder
de titel Monuments [Sculpturen in het stadsweefsel Kortrijk]. Op vraag
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van de stad Kortrijk aanvaardde het Streuvelsgenootschap het peterschap van het
Streuvelsmonument, een realisatie van Jan Van-dekerckhove, dat op 3 oktober 1971
plechtig ingehuldigd werd. Paul Thiers, ondervoorzitter van het genootschap, houdt
sindsdien een oogje in het zeil: hij gaat regelmatig zien of het monument er nog staat.
Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis reikt het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde jaarlijks een scriptieprijs uit. Daarnaast wordt ook een
aanmoedigingsprijs voor een bachelorscriptie toegekend. Die ging dit jaar naar Steffi
Coolkens voor haar editie Correspondentie Streuvels-Vriamont 1940-1945. De prijs
werd haar uitgereikt op 27 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De
jury was van oordeel dat ‘(...) de scriptie als geheel rijk [is] aan informatie en goed
geschreven. Daarmee heeft Steffi Coolkens een belangrijk brievencorpus de
behandeling gegeven die het verdient’ en ook ‘de commentaar is overvloedig en
doorgaans ad rem te noemen.’ Met haar scriptie werd Steffi Coolkens bachelor aan
de faculteit Letteren van de KU Leuven. Net als de bekroonde van vorig jaar, Kevin
Valgaeren, schreef ze haar werkstuk onder de leiding van prof. dr. Marcel De Smedt.
Op zondag 30 oktober hield Paul Thiers in het Letterenhuis te Antwerpen een
ontbijtlezing over (de psyche van) Stijn Streuvels.
In het kader van de viering van het 900-jarig bestaan van de (deel-) gemeente Heule
werd een wedstrijd uitgeschreven voor de realisatie van een muurschilderij op de
zijgevel van het Streuvelshuis. In dit huis (Heuleplaats 9) woonde de familie Lateur
van 1879 tot 1887. De opdracht was een uniek schilderij te maken waarin het concept
‘Heule 900’ en Streuvels verweven zitten. Winnaar was een duo: de graffitikunstenaars
Pieterjan Boone en Jatse Verschoore. Voor hun ontwerp baseerden zij zich op een
foto van
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Stijn Streuvels aan het werk met zijn schrijfmachine en op de achtergrond Heuleplaats.
De realisatie van het kunstwerk verliep evenwel niet van een leien dakje, want de
eigenaar van het huis, de brouwerij Bockor, zag het niet zitten dat het schilderij met
spuitbussen rechtstreeks op de muur zou aangebracht worden. Daarom werkten de
kunstenaars op een zeil dat op een aluminium kader tegen de zijgevel bevestigd werd.
Een en ander bracht met zich mee dat het kunstwerk niet tegen de deadline (de
onthulling was gepland voor 11.11.11) maar pas begin januari 2012 af was.
En wat de restauratie van de woning zelf betreft: de binnenafwerking werd nog
niet gerealiseerd en over welke functie het gebouw krijgt, bestaat ook nog geen
eensgezindheid.
‘Gejaagd door de dood’. Onder deze titel trekt in het weekblad Knack van 7 december
Frank Hellemans van leer tegen de ‘reality-literatuur’: ‘Van Connie Palmen tot A.F.
Th. van der Heijden en Tom Lanoye: op een moment dat reality-tv zijn beste tijd
heeft gehad, wemelt het in de Nederlandstalige literatuur van de hyperrealistische
rouwverslagen.’ Want ‘het komt er wel op aan de chaos het hoofd te bieden of een
vorm te vinden om het verdriet een literaire bedding te geven. Daarvoor is vaak tijd
nodig, afstand en dus slow literature. Terwijl deze realityschrijvers gejaagd door de
dood - en hun eigen writer's block - blijkbaar niet snel genoeg kunnen zijn om een
en ander van zich af te schrijven en daardoor allesbehalve real literature presenteren,
maar iets wat op een voorstudie lijkt.’ Hoe moet het dan wel? De auteur verwijst
naar een paar klassieke, literaire novellen en romans met de dood als inzet - naast
een Leo Tolstoj of een Thomas Mann, ook: Het [even en de dood in den ast van Stijn
Streuvels.
Het bestuur van het Stijn Streuvelsgenootschap vergaderde op 24 maart en 29
november; op 24 maart hield het ook zijn jaarlijkse Algemene Vergadering.
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Bibliografie 2011
Jozef Vandemaele
1. Primaire bibliografie
Streuvels, Stijn
Het dorp en de dorpelingen.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 9-[44]. Facsimileherdruk van titelpagina, frontispice
en het achtste hoofdstuk van de eerste uitgave (Kortrijk: Zonnewende, 1942, p.
92-122).
Streuvels, Stijn
Die Wentelbaan / Stijn Streuvels; vertaald in het Afrikaans door Marianne Strydom
en Omer Vandeputte.
[Puurs]: UniBook, 2011. Niet gepag. - Oorspronkelijke titel: Het leven en de dood
in den ast (1926).
Streuvels, Stijn
When the wheel turns its cirde / Stijn Streuvels; ed.: Omer Vandeputte; transl.:
Omer Vandeputte, Nancy Baele e.a.
[Puurs]: ShopMyBook, 2011. - 77 p. - Oorspronkelijke titel: Het leven en de dood
in den ast (1926).

2. Secundaire bibliografie
Breës, Toon
Herinneringen... ‘omdat het ons enige troost en toeverlaat is’.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 129-197.
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De Smedt, Marcel
Uit de briefwisseling Stijn Streuvels - Ernest Claes.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 247-256.
Hemmerechts, Kristien
Ik ben van u.
In: De Brakke Hond (2011) 5, p. 24-32. - Eerder verschenen in: Voor altijd onder
de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De Smedt, Johan
De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt. Lannoo, 2009, p. 197-207.
[Novelle waarmee Kristien Hemmerechts vanuit het standpunt van Mira een
hoofdstuk toevoegt aan De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels.]
Mathijsen, Marita
De schaal van de commentaar.
In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 121 (2011) 3, p. 359-362. - (Themanummer: Commentaar!)
[Commentaar op de bijdrage ‘Ik voel mij zoo behagelijk “zu Hause”. Stijn
Streuvels, het Derde Rijk en het historische belang van brieven’ van Ine Van linthout
in hetzelfde nummer van de Verslagen & Mededelingen van de KANTL.]
[‘(...) Van linthout (bereikt) inderdaad een afgewogen standpunt, juist door de
brieven te interpreteren naar de persoonlijkheid van de schrijve.’]
Meylaerts, Reine
Stijn Streuvels en Camille Melloy: schrijven en vertalen in België. In: Zacht
Lawijd: literair-historisch tijdschrift, 10 (2011) 2, p. 48-69.
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[Dit artikel is een ‘spin-off’ van: Reine Meylaerts, ‘Habitus and self-image of native
literary author-translators in diglossic societies’, in: Translation & Interpreting
Studies, 5 (2010) 1, p. 1-19.]
Platteau, Karel
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. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 101-128. Het artikel werd ook opgenomen in de
‘Lettre d'information’ no 9 (december 2011) van het Centre International de
documentation Marguerite Yourcenar (www.cidmy.be).
Roelstraete, Johan
De Nationale Streuvelsherdenking in Heule: veertig jaar geleden (1971) was het
100 jaar geleden dat Stijn Streuvels in Heule geboren werd (1871).
In: Heulespiegel, 27 (2011) 54, p. 17-28.
Sergier, Matthieu
Stijn Streuvels' oorlogsdagboek en het oorlogsdiscours.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 199-214.
Stijn
Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2011. - 296 p.: ill. - ISBN 978-90-8154-1411:
30 euro. - Wordt gratis toegestuurd aan de leden van het genootschap.
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Het jaarboek bevat, naast de in deze bibliografie afzonderlijk beschreven bijdragen,
een ‘Ten geleide’ van Marcel De Smedt (p. 7-8), en de jaarlijkse ‘Kroniek 2009’ (p.
257-261) en ‘Bibliografie 2009’ (p. 263-273) door Jozef Vandemaele.
Thiers, Paul
Bibliografie van Heule.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 45-47.
Thiers, Paul
Heule, een kinderbiecht - gedachtenis aan dien schoonen tijd.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 49-75.
Thiers, Paul
Stijn Streuvels. Ik ben geboren aan de Leiaarde.
In: Heule 1111-2011 / Johan Roelstraete, m.m.v. Paul Thiers, e.a. - Heule:
Heemkundige Kring ‘Langs d'Heuleboorden’, 2011, p. 443-451.
Vandeputte, Omer
Heule als vindplaats.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 77-99.
Vandeputte, Omer
Van Achiel tot Zwarte Seis. Inleiding tot de persoonsnamen. Register van de fictieve
personages. Samenvatting van de verhalen.
[Puurs]: ShopMyBook, 2011. - 193 p.
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Van Kerchove, Marc
De receptie en het gebruik van Lenteleven in de schoolboeken van het secundair
onderwijs vóór 1950.
In: Stijn Streuvels en Heule. Een boek ‘voor mijn plezier’. Jaarboek 16 van het
Stijn Streuvelsgenootschap 2010 / bezorgd door Marcel De Smedt. - Kortrijk: Stijn
Streuvelsgenootschap, 2011, p. 215-245.
Van linthout, Ine
Ik voel mij zoo behagelijk ‘zu Hause’. Stijn Streuvels, het Derde Rijk en het
historische belang van brieven.
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januari 2011. - Op p. 56-61: ‘Wielrennen in oorlogstijd’.
[Stijn Streuvels berichtte o.m. in zijn verhaal ‘Onze fiets in oorlogstijd’ (1922)
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Vanhee, Kris
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[Anoniem]
De vrolijke kant van Stijn Streuvels.
In: Philanews (2011) 1, p. 6-8.
[Interview met Henk (zoon van Rik) Slabbinck, n.a.v. de speciale uitgifte van de
postzegel ‘Het Lijsternest’.]
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