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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
Het succes van het Buysse-colloquium op woensdag 14 december 1988, georganiseerd
naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Cyriel Buysse Genootschap, heeft
er ons toe aangezet het experiment over te doen: voor woensdag 13 december 1989
werd dus een tweede bijeenkomst rond Buysse voorzien, waarvan het programma
met een folder al aan de leden bekend werd gemaakt.
De blijvende belangstelling voor de studie van Buysses werk in brede zin blijkt ook
uit de continuïteit van de Mededelingen: de inhoud van deze vijfde aflevering ligt
voor een goed deel onmiddellijk in het verlengde van de vorige. Sjoerd van Faassen,
hoofd van de afdeling Documenten van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag, brengt het tweede deel van zijn commentaar bij
de brieven die Buysse heeft geschreven aan zijn Nederlandse uitgever C.A.J. van
Dishoeck. De lezing die Van Faassen gaf op het colloquium van december 1988 over
‘Cyriel Buysse en zijn Nederlandse uitgevers’ wordt niet in de Mededelingen
opgenomen, maar zal verschijnen in Het oog in 't Zeil, 7e jg., 1989-'90, nr. 2.
Ook dr. Jaak van Schoor, lector aan de Rijksuniversiteit Gent, brengt het vervolg
van zijn studie over de invloed van Hauptmann op het toneelwerk van Buysse. In
deze aflevering belicht hij Een sociale misdaad (de toneelversie van De wraak van
Permentier), Maria (De toneelversie van Het recht van de sterkste), Vader, Se non è
vero en De plaatsvervangende vrederechter.
Het aangekondigde vervolg van de publikatie van Buysses onvoltooide roman De
levenskring moet wegens plaatsgebrek naar een volgende aflevering van de
Mededelingen verschoven worden. Wel kunnen we een nieuwe brieveneditie
begroeten: Marc Somers, medewerker bij het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven te Antwerpen, heeft deze keer de brieven van Fritz Francken aan Buysse
ingeleid en geannoteerd. Deze correspondentie bevat interessante informatie over
Buysses activiteiten tijdens de oorlogsperiode, toen hij vier jaar in gedwongen
ballingschap in Nederland verbleef; ze sluit als dusdanig
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goed aan bij de hier door Van Faassen becommentarieerde brieven aan Van Dishoeck,
die gedeeltelijk dezelfde periode bestrijken (1914-1931).
Deze aflevering bevat ook twee studies: dr. Romain Debbaut, leraar aan het Lutgardis
Instituut te Landen en medewerker aan het deel over het naturalisme in de prestigieuze
reeks ‘Histoire comparée des littératures de langues européennes’, gaat uitvoerig
situerend en analyserend in op Buysse en het naturalisme - het onderwerp van zijn
lezing op het colloquium van december 1988, hier nog uitgebreid met een
exemplarische bespreking van Buysses ‘eigen’ naturalisme in Het recht van de sterkste
- en L. van Doorslaer, die een proefschrift voorbereidt over de Duitse vertalingen
van Buysse, heeft hier alvast de Duitse versie van 'n Leeuw van Vlaanderen onder
de loep genomen.
In de gebruikelijke afsluitende Kroniek wordt een verslag gegeven van het voorbije
Buysse-colloquium en wordt, zoals steeds, de aanwezigheid van Buysse in de
actualiteit op de voet gevolgd. Extra aandacht gaat deze keer naar twee uitzonderlijke
produkties van Het gezin Van Paemel.
DE REDACTIE
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Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken
uitgegeven door Marc Somers
De verzamelingen van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
(AMVC) te Antwerpen omvatten een uitgebreid pakket brieven van Cyriel Buysse,
waaruit we reeds enkele jaren geleden de briefwisseling aan Ary Delen publiceerden.
(Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, III, 1987, p. 65-90).
Bij ontstentenis van een brievenarchief met de aan Buysse verstuurde missives,
zijn deze correspondenties - veelal aan kollega's en/of vrienden literatoren - bijzonder
relevant als studiemateriaal.
Het belangwekkende van de 25 brieven aan Fritz Francken, eveneens bewaard in
het AMVC, bestaat hierin dat de contacten, tot stand gekomen in de eerste
wereldoorlog, gedurende enige jaren vrij intens verliepen én dat ze ons precies over
die oorlogsperiode in Buysses leven enig nader inzicht bieden.
Immers tijdens de eerste wereldoorlog schreef Buysse relatief weinig brieven,
alvast niet aan zijn Vlaamse vrienden. In dit verband is het ongetwijfeld niet toevallig
dat in de briefwisseling met b.v. Lode Baekelmans, Em. de Bom en Herman van
Puymbrouck, merendeels goed voor enkele tientallen stuks over een tijdsspanne van
een paar decennia, geen brieven uit de bewuste periode aanwezig zijn (en allicht ook
niet werden geschreven).
De contacten met Francken vangen aan in juni 1917 en worden regelmatig
onderhouden tot in 1921. Nadien vermeldt hij Buysse nog slechts sporadisch. Zo
draagt hij de 3de druk van De Blijde Kruisvaart (1923) mede op aan de man, ‘die
mij van uit Holland, met zijn aanmoediging, ook zijn steun en zijn invloed bezorgde,
opdat ik met mijn letterkundige bijdragen het luttele geld kon verdienen dat er noodig
was om wat meer dan smeer voor schoenen en brood te koopen.’ (p. 6).
De laatste brief, uit 1929, kondigt Franckens bezoek aan Buysse aan, toen de
Antwerpse journalist de zeventigjarige schrijver interviewde.
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Het belangrijkste motief voor publikatie is o.m. het tijdstip van ontstaan: 19 van de
25 brieven en briefkaarten werden verstuurd vóór de wapenstilstand.
Wie was deze (stellig nu) minder bekende correspondent? Achter het pseudoniem
Fritz Francken verschool zich Frederik Clijmans (Antwerpen 17 april 1893 - aldaar
15 augustus 1969). Vader Clijmans was diensthoofd bij de Antwerpse zedenpolitie,
later bij de vreemdelingenpolitie. Zoon Frederik volgt een tijdlang een opleiding tot
muzikant bij Jan Broeckx aan het Conservatorium. Zijn studies aan de Lierse
Normaalschool breekt hij voortijdig af, waarna hij een klerkenbaantje zoekt aan de
Stad Antwerpen. Reeds in Lier gaat hij aan het schrijven, zodat hij, eenmaal terug
in de Scheldestad meewerkt aan het vooroorlogse weekblad Carolus (1911-1914).
Kort na het uitbreken van de oorlog wordt hij in het leger ingelijfd, om er vijf jaar
te blijven.
Lange tijd brengt hij door te midden van de grootste verschrikkingen in de
loopgraven van de IJzer. Tevens doceert hij aan de soldatenschool en werkt bij de
persinformatiedienst van het leger. Begin oktober 1919 gaat hij als journalist naar
het Antwerps dagblad De Schelde, dat toen een algemeen-Vlaams programma
aankleefde. Bijna tegelijkertijd met Pol de Mont verlaat hij het blad op 1 september
1923. Clijmans treedt dan opnieuw in stadsdienst, ditmaal als assistent-bibliothecaris
in de openbare bibliotheek. Inmiddels werkt hij actief mee aan het socialistische
dagblad De Volksgazet. In 1934 stapt hij over naar de stedelijke Dienst voor
Propaganda en Toerisme, waar hij directeur wordt. Na de tweede wereldoorlog
redigeerde hij verscheidene jaren het blad van de Koninklijke Touring Club van
België.
Het literaire en historische oeuvre van Frederik Clijmans is ongemeen uitgebreid.
Een biografie of een exhaustieve bibliografie is niet voorhanden. Benevens een kort
overzicht van zijn werk door F. Danckaert: Letterkundige in dienst van het
stadsbestuur (in: Sodipa, nov. 1959, p. 257) bestaat een lijst van alle in boekvorm
verschenen titels door Hilda van Assche (in: Mededelingen van de Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen, jan. 1969, nr. 58, p. 19-25).
Voor het literaire werk (proza, verzen, essays) wendde hij zijn pseudoniem aan;
de talrijke historische studies over zijn geboortestad gingen onder zijn echte naam.
Op latere leeftijd, wanneer hij

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

9
vaak bundeltjes in eigen beheer publiceerde, legde hij zich toe op de kunst van het
aforisme. Tal van herinneringen, o.m. aan literaire vrienden, zitten verscholen in
publikaties met een vrij geringe oplage en verspreiding.
De overtalrijke verzen en novellen uit zijn debuutperiode, waaronder die uit de
eerste wereldoorlog, vonden later in zijn (kritische) ogen geen genade.
De beginnende dichter wordt tot de oorlogsgeneratie gerekend, voor wie de
maatschappelijke bewogenheid, pacifisme en flamingantisme inspiratief de boventoon
voeren. Deze humanitaire strijdbaarheid zal hem, de verdraagzame vrijzinnige, nooit
meer verlaten. Na de loutering door het hachelijke avontuur in de loopgraven is zulke
houding overigens best verklaarbaar.
Eén constante in zijn werk is van bij de aanvang tot in de ‘aforistische’ latere jaren
aanwezig: de nauwe betrokkenheid op de dagelijkse leefwereld. De rijpe dichter
benadert de teneur van Johan Daisnes poëzie. Zijn Verzamelde Gedichten (1962)
kunnen in dit opzicht illustratief werken.
Hoe kwam nu het contact Francken - Buysse tot stand? Francken, die aan het front
elk beschikbaar ogenblik aan de letteren besteedde, wou zijn pennevruchten kwijt
in diverse bladen en tijdschriften, wat hem tevens, naar hij hoopte, een welkome
bijverdienste kon opleveren. Zo publiceert hij o.m. in De legerbode, De Belgische
Standaard, Het Vaderland, Groot Nederland, Nederland en Vrij België. Hij zet een
drukke briefwisseling op met b.v. M.E. Belpaire, André de Ridder, Lode Baekelmans.
Actief neemt hij deel aan het culturele leven aan en achter het front, waar hij met de
reeds genoemde juffrouw Belpaire, met August van Cauwelaert en Cyriel Verschaeve
in contact treedt. Een voor de hand liggende aspiratie was publikatiemogelijkheid in
Nederland zoeken. Op 10 juni 1917 zendt hij, allicht op instigatie van iemand uit
deze relatiekring, enkele stukjes aan Buysse, met de vraag tot opname in De Telegraaf,
waaraan Buysse zelf meewerkt. In zijn antwoord biedt Buysse spontaan medewerking
aan in Groot Nederland, waarvan hij redactielid is. De volgende jaren is hij dan ook
druk in de weer met het plaatsen van Franckens bijdragen.
Enkele malen weidt Buysse in zijn brieven uit over de aktualiteit en geeft hij
ongezouten zijn mening over het oorlogsgebeuren of
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over het Vlaamse literaire wereldje. Naast zakelijke mededelingen noteren we tevens
morele aanmoedigingen, waarvan hij wel besefte dat ze effect sorteerden, want hij
kende het frontleven en volgde het met meer dan gewone belangstelling omdat zijn
zoon René daar vertoefde.
Gaandeweg wordt de toon vertrouwelijk, wat b.v. impliceert dat Francken de
drukproeven van Buysses nieuwe werk ter lezing krijgt toegezonden.
Informatief is deze briefwisseling ook omwille van het caritatieve engagement dat
Buysse nam als mede-oprichter van Le Livre du Soldat, een afdeling van de British
Gifts for Belgian Soldiers én omwille van zijn houding t.o.v. het flamingantisme.
Wanneer hij in contact komt met Francken heeft Buysse zich reeds gekeerd tegen
alle vormen van activisme en radikale Vlaamsgezindheid. Na enkele maanden stapte
hij, precies door zulke overwegingen, in augustus 1915 uit de redactie van De
Vlaamsche Stem. Hij stelde zich overigens bijzonder ‘minimalistisch’ op ten overstaan
van het Vlaamse eisenprogramma. In 1917, het jaar van zijn kennismaking met
Francken, distantieerde hij zich begin mei, kort na de stichting van het
Vlaamsch-Belgisch Verbond van dit uitgesproken anti-activistisch initiatief.
Zonder een partijprogramma aan te kleven of welomlijnde politieke standpunten
te verdedigen belijdt hij zijn liefde voor zijn land: ‘Ik heb mijn Vlaanderen lief met
een blakende, sentimentele liefde en als ik weer den vrijen vlaamschen grond mag
onder mijne voeten voelen, dan zijn al mijn wenschen vervuld’, schrijft hij aan Fritz
Francken op 20 september 1917.
Francken hekelt eveneens geregeld de activisten, maar dan vanuit zijn sympathie
voor de eisen van de Frontbeweging. Wanneer hij zich na de oorlog, o.m. door zijn
medewerking aan De Schelde, overtuigd flamingantisch ging opstellen, zal dit
ongetwijfeld tot een mentale verwijdering en het wegdeemsteren van de contacten
met Buysse hebben bijgedragen.
Bij deze publikatie stellen wij er prijs op de heer dr. jur. Willy Clijmans welgemeend
te danken voor de toestemming die hij verleende om deze archivalia van zijn vader
uit te geven.
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1
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
28 Juni 17
Geachte Heer Clijmans,
met genoegen heb ik uw brief van 10 juni ontvangen. Ik had hier in de bladen
gelezen, dat gij zijt gewond geweest, maar gelukkig licht(1). Van de Telegraaf aan
wie ik uw schetsen met een woord van aanbeveling zond, geen nieuws, hoewel ik
reeds tweemaal informeerde. Welke geheime machten daar heerschen is mij onbekend.
Maar, laten we daar niet over treuren. Tracht mij te sturen, of bewaar ze voor mij tot
na den oorlog, zooveel mogelijk van uw onuitgegeven schetsen. Ik zal er, met uw
goedvinden, een keus uit maken en die in ons tijdschrift Groot-Nederland plaatsen(2),
en daarbij zal ik zorgen dat gij er behoorlijk voor gehonoreerd wordt. Ja, ook hier
hebben wij van die kantoorhelden, die een grooten bek opzetten en er maar op los
schrijven of zij alles van den oorlog af wisten. Onbegrijpelijk dat ze hier maar blijven
rondloopen en cafés en restaurants vullen in plaats van in 't leger dienst te doen.
Beste groeten
Cyriel Buysse
[P.S.] Als ik u soms met tabak en cigaretten plezier kan doen, laat het mij weten.
Wij zenden veel naar 't front. Ook boeken. Gij kunt (en speciaal met mijn aanbeveling)
alles krijgen wat gij wenscht bij Le Livre du Soldat Cecil Hôtel (Strand) Londen.(3)

Eindnoten:
(1) Begin 1917 werd hij met een schotwonde in de dij overgebracht naar De Panne. Na een tweetal
maanden was hij hersteld. (Brieven aan Jan Bernaerts, 16 februari en 10 maart 1917. AMVC,
F446/B1, nr. 34.130/8 en 5).
Francken ging in het leger op 21 september 1914; nadat hij deel had uitgemaakt van het
bezettingsleger aan de Rijn werd hij ontslagen op 7 oktober 1919. Achtereenvolgens was hij
korporaal, sergeant en adjudant en behaalde hij aan de IJzer zes frontstrepen. (Dokumentatie
in AMVC, F446/D).
(2) Buysse was van bij de aanvang van het tijdschrift in 1903 redactielid, wat hij bleef tot aan zijn
dood.
(3) Zie brief 2, noot 1.
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2
British Gifts for Belgian Soldiers.(1)
Union des comités sous la présidence de
Monsieur Emile Vandervelde, Ministre d'Etat.
et la vice-présidence de
Monsieur Le Commandant Maton, Attaché Militaire.
Section: Livre du Soldat.
Présidents: Monsieur Destrée, Député.
Monsieur Standaert, Député.
Secrétaire Générale: Mlle. Rose De Meulemeester.
Toutes les correspondances doivent être adressées, Hotel Cecil Strand.
Sous Comité de Paris.
Secrétaires: Mr. and Mme. Arthur Ganshof van der Meersch.
Membres: Mlle. Valentine Thomson; Mr. G. Lecomte, Président de la Société des
gens de lettres; Mr. Dumon-Wilden; Mr. Emile Verhaeren; Mr. Wilmotte.
Sous comité de La Haye.
Secrétaire: Mr. Cyriel Buysse.
Membres: Mr. Terwagne, Député; Mr. Arthur Buysse, Député; Mr. Léonce du
Castillon, Homme de lettres.
La Haye, le 12 Aug. 1917
11 Laan van Meerdervoort
Waarde Heer Clijmans,
Het was mij aangenaam gisteren avond uw door mij ingezonden bijdrage eindelijk
in De Telegraaf opgenomen te zien. Ik zend u meteen het blad.(2) Nu hebt ge daar ‘le
pied dans l'étrier’. Niets belet u daar verder in te publiceeren. Ik zou u aanraden:
stuurt nu maar zelf in wat ge als geschikt acht en vraagt dan na eenigen tijd uw
honorarium. Betalen doen ze, vast en zeker. Ik denk zoowat 'n 25 gulden voor een
bijdrage als deze, maar het is wel noodig dat ge 't vraagt. Ik heb er hen trouwens over
geschreven.
't Is jammer dat uw laatste brief niet een paar dagen vroeger kwam: ik had juist
honderden no van De Gids, Groot-Nederland,
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Tweemaand. Tijdschr. enz. uit mijn eigen bibliotheek als geschenk aan Le Livre du
Soldat verzonden. Nu zijn ze, of nog in Londen (adres hierboven) of reeds in De
Panne (is daar niet de heer Stoefs directeur van de bibliotheek Livre du Soldat).
Informeert dus, op een of andere, of beide plaatsen, en vraagt er, in mijn naam, wat
ge verlangt. Stuurt mij uw recensie over Le Feu en Gaspard. Ik zal ze wel weten te
plaatsen.(3)
Ik ben het volkomen met uw oordeel eens over A. de R.(4) Laf, strijkerig, geen
ruggegraat! Met heel veel belangstelling zie ik later uw roman te gemoet. Ik hoop
hem in Groot-Ned. te zien verschijnen. Nieuwe vlaamsche of nederlandsche boeken
van beteekenis uit den laatsten tijd? Behalve Pallieter, van F. Timmermans, niets dat
zeer de moeite waard is. En dan nog valt er op Pallieter en vooral op Timmermans,
die met den vijand heult, heel wat af te dingen.(5) Van mij is alleen verschenen Van
een verloren zomer (de 15 artikels uit de Telegraaf) in boekvorm.(6)
Met Januari komt een nieuwe roman van mij in Groot-Ned.
Ik hoop dat het u verder goed gaat. Ontmoet ge nooit mijn zoon aan 't front? Hij
heeft 5 maanden onder heet vuur gestaan met de Engelschen; is nu: René Cyriel
Buysse D. 240 4e groep E.M. Wij ontvangen bitter weinig nieuws van hem.(7)
Met vriendelijke groet
uw dr
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Over de British Gifts for Belgian Soldiers raadplege men Luc Schepens Het cultureel leven aan
het Front, in: Catalogus van de tentoonstelling Stille Getuigen. 1914-1918. Kunst en geestesleven
in de frontstreek. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1964, p. 18-20. Dit initiatief ging in
Londen van start op 24 februari 1915. Op 5000 vragen om nederlandstalig werk in het Belgisch
leger werden 95 literaire boeken bezorgd, waaronder drie van Buysse (Id., ibid., p. 19-20, noot
9). Buysse was ook betrokken bij een tweede, gelijkaardig initiatief, de Commissie tot verzending
van Vlaamsche Boeken naar het Belgisch Leger, die in juli 1915 in Den Haag werd opgericht
met aan het hoofd Frans van Cauwelaert, Julius Hoste jr. en Arthur Buysse. Op 30 november
1915 had men reeds 9.591 boeken verzonden, waaronder 62 exemplaren van Buysses Per auto.
(Id., ibid., p. 20-21). Op 5 augustus 1915 schreef hij aan zijn uitgever Van Dishoeck dat zijn
broer Arthur als volksvertegenwoordiger van de Belgische overheid de opdracht had gekregen
om samen met Frans van Cauwelaert voor 1500 gulden Vlaamse boeken aan te kopen voor
frontsoldaten. Buysse: ‘Verder ben ik aan 't hoofd gesteld door minister Van der Velde om ook,
in name van een Engelsch comité, boeken voor Vlaamsche soldaten te koopen. Ik beschik, om
te beginnen, over 20 pond sterling en er is mij veel meer beloofd. Alweer heb ik uw naam
vooruitgezet. Nu moet ik echter eerst en vooral het comité hier ter plaats in elkaar zetten.’ (Orig.
in Ned. Letterkundig Museum, Den Haag. Fotokopie in AMVC, B995/B1, nr. 126. 164/63a-b).
Ook op 17 februari maakte hij een ‘bestelling voor Londen’ aan zijn uitgever over. (Id., ibid.,
nr. 126.164/60a-b) Zie ook de bijdrage van S. van Faassen hierna, p. 39.
Over de British Gifts, zie ook het tweetalige Het Boek van den Belgischen soldaat voor 1917.
jaar van de overwinning en den vrede. Parijs, Nancy, Drukkerij Berger-Levrault, p. 50-51.
Inzake Het Boek van de Soldaat brengt Buysse verslag uit in een gelijknamig hoofdstuk van
Van een verloren zomer (1917), p. 16-28. (Verzameld Werk, dl. 6, p. 396-403).
(2) Bijdrage getiteld Een siësta aan 't front, die geciteerd wordt in brief 4.
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(3) Francken schreef een recensie over Le feu. Journal d'une escouade (1916) van de sociaal
geëngageerde Franse romancier Henri Barbusse (1873-1935), die zeer realistisch zijn eigen
verblijf in de loopgraven beschrijft. Tevens zet hij zich af tegen de officiële triomfalistische
oorlogsliteratuur, waar de verschrikkingen van het front mee contrasteren. Het betreft de bijdrage:
Fransche Letterkunde: H. Barbusse, in: Nederland, 70ste jg., febr. 1918, p. 145-155. Gedateerd
‘Belgisch Front, Oogst 1917.’
Gaspard is het werk van René Benjamin (1885-1948), die hiervoor in 1915 de Goncourt-prijs
ontving. Het is niet duidelijk of hij er een afzonderlijke recensie aan wijdde; hij vermeldt wel
beide titels in zijn overzicht De Fransch-Belgische schrijvers aan 't front, in: Groot Nederland,
1918, I, p. 552: het ‘zijn meesterstukken van het zuiverste gehalte, episch van uitbeelding,
geweldig van opzet, bezonken, gewerveld en bezield’.
(4) Misschien is hiermee bedoeld André de Ridder (1888-1961), de Vlaamse schrijver en
kunstcriticus met wie Francken en Buysse in de oorlogsjaren in contact stonden. Enkele jaren
vroeger figureerde Buysse met De Ridder in de redactie van een flamingantisch dagblad, dat
aanvankelijk loyaal bleef tegenover België, nl. De Vlaamsche Stem, gestart op 1 februari 1915.
Bij een discussie over de toekomstige politieke lijn tussen enerzijds de eis tot verregaande
autonomie voor Vlaanderen en anderzijds de prioriteit van de bevrijding van België alvorens
Vlaamse eisen in te willigen, kozen zij (als zgn. passivisten) op 17 augustus 1915 voor deze
laatste richting, waarna zij hun ontslag gaven.
(5) Passus geciteerd in Cyriel Buysse. 1859/1932. Album samengesteld ter gelegenheid van de
vijftigste verjaardag van zijn overlijden. Gent, 1982, p. 107. Francken van zijn kant las Pallieter
in oktober 1918. Aan André de Ridder; ‘Ik heb zoo juist Pallieter en het Kind. Jezus in Vl.
gelezen. Rijstpap met suiker. Het laatste herinnert me een beetje les Contes d'Ypres-Damme
van E. Demolder.’ (Brief van 14 oktober 1918. AMVC, F446/B1, nr. 68.562/1147-8). Ten
overstaan van M.E. Belpaire was hij enthousiaster: ‘Ik heb zoo juist Pallieter & het Kindeken
Jezus in Vl. van Timmermans gelezen. Sappig & smakelijk, gul & hartelijk, breughelsch &
mystiek. Indien ze er in den B[elgische] St[andaard] een artikel over willen hebben ze 't maar
te zeggen. Ik ben zoo blij!’ (Brief van 12 oktober 1918. AMVC, B417/B2, nr. 166.196/1913).
(6) Zijn verslag van een bezoek aan het front verscheen bij Van Dishoeck in 1917. In Verzameld
Werk, dl. 6, p. 385-480.
(7) René Cyriel Buysse (Den Haag, 28.8.1897 - Gent, 24.9.1969).
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3
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
13 Aug. 17
Ook in het Maandag-ochtendblad van de Telegraaf is een feuilleton van u opgenomen.
Het doet daar heel goed. Ik zend het u hierbij.
Beste groeten
Cyriel Buysse

4
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
14 Aug. 17
Tot mijn leedwezen kan ik u de Telegraaf niet sturen. De ned. post weigert de
verzending, om welke reden is mij onbekend. Schrijft dus zelf aan de Tel. Uw
bijdragen ‘Een siesta aan 't front’ en ‘Aan 't front’ verschenen respectievelijk 11 Aug.
avondblad en 13 Aug. Maandag-ochtendblad.
Beste groeten
Cyriel Buysse
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5
La Haye, le 20 Sept. 1917
11 Laan van Meerdervoort
Waarde Heer Clijmans,
Ik heb uw brieven wel ontvangen. Uw nieuwe bijdrage voor de Telegraaf is goed.
Het leeft.(1) Ik heb onmiddellijk het stuk naar de redactie gezonden. Het adres is:
Redactie van het dagblad De Telegraaf 37-43 St-Nicolaasstraat Amsterdam. Directie
en Administratie zijn N.Z. Voorburgwal 345 Amsterdam. Aan 't eerste adres stuurt
ge uw bijdragen. Aan het tweede (de Administratie) vraagt ge de nummers waarin
uw bijdragen verschijnen en uw honorarium. Laat me dan eens met gelegenheid
weten hoeveel ze u betalen. Dat interesseert mij. Ze zullen u wellicht niet een
honorarium uitkeeren zooals ik er een ontvang, maar ik denk dat het u toch mee zal
vallen.
Uw brieven interesseeren mij zeer. Wat ge mij schrijft over het u voorgevallene
te Lier is typisch.(2) Dat is wel de bekrompen geest die in zulke plaatsen heerscht. Ik
heb er mij nooit een seconde aan gestoord en ben steeds rustig mijn gang gegaan.
Nooit heb ik de minste officieele belooning gekregen. Wel integendeel. Ik ben steeds
stelselmatig doodgezwegen. Weet ge hoeveel er doorgaans van mijn werken in België
verkocht worden? Mijn uitgever heeft mij meegedeeld, dat dit varieerde van de 17
tot de 23. Rozeke v. Dalen had het record met 23 exemplaren! Is het niet eigenaardig,
dat zij die het meest van België's officieele gunsten genoten hebben, juist deze zijn
die tijdens den oorlog hun land verloochend en verraden hebben! Ik heb vernomen
dat men ook angst heeft gehad voor mijn houding. Waarom? Is het omdat men zich
schuldig voelde tegenover mij? Nu die vrees ijdel is gebleken waardeert en bewondert
men mijn houding en men spreekt van een eereschuld, die het land jegens mij heeft.
Het land heeft geen eereschuld aan mij. Ik heb mijn Vlaanderen lief met een blakende,
sentimenteele liefde en als ik weer den vrijen vlaamschen grond mag onder mijne
voeten voelen, dan zijn al mijn wenschen vervuld. De menschen komen en verdwijnen;
de grond blijft. Mijn warme, geestdriftige liefde gaat naar den geboortegrond.(3).
Gelukkig ontvangen we nu weer regelmatig berichten van onzen zoon. Gij zult
zeker wel weten waar hij ongeveer zit. Wij weten
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het niet. Ik hoop van harte, dat het u verder goed moge gaan. Gij bezit een frisch en
gezond talent. Werkt maar door, in oprechtheid en onafhankelijkheid. Vreest de
zwakken, de kruipers en de lafaards.
Een warmen vaderlandschen handdruk
Cyriel Buysse
Ik hoop meer nieuws van u te ontvangen.

Eindnoten:
(1) Bijdrage niet aangetroffen in de collectie van De Telegraaf, bewaard in de Kon. Bibliotheek
van Den Haag. Verschijning bleef wellicht uit wegens papierschaarste. Zie brief 7.
(2) Francken had wellicht gesproken over zijn studieperiode aan de Lierse Normaalschool, waar
hij vertoefde van 1909 tot 1912 (Zijn oudste rapporten dateren uit het schooljaar 1909-1910.
AMVC, F446/D).
Hij verliet voortijdig de school. Een aantekening van Em. de Bom op een brief die Francken
hem richtte wijst daarop: ‘Frederik Clijmans. 3 jaar + 4 mnd. Normaalschool Lier. daaruit (om
vrijzinnigheid) weggegaan (...) 2de aangenomen examen stadhuis. thans secretariaat.’ (AMVC,
F 446/B1, Brief van 4 april 1913). Francken had zich in zijn brief beklaagd over de
Normaalschool, waar persoonlijk initiatief en creativiteit, vooral in de Vlaamse literatuur zouden
worden gefnuikt. Op 14 juni 1913 kreeg hij aan de Stad Antwerpen een eerste benoeming als
‘voorlopige klerk’, wat een jaar later in een vaste aanstelling werd omgezet. (AMVC, F446/D).
Hij vertelt over het einde van zijn opleiding in Ik heb goede papieren (1959), i.c. in het hoofdstuk
Kalverliefde (p. 83-96).
(3) Grootste deel van deze paragraaf geciteerd in herdenkingsalbum Cyriel Buysse, p. 107.

6
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
12 Oct. 17
Waarde Heer Clijmans,
Ik heb alles goed ontvangen en dank u voor de toezending. Nu moet ik eenige
dagen tijd hebben om alles te lezen. Ik heb het op 't oogenblik geweldig druk.
Gelukkig is mijn nieuw boek zoo goed als af (het vizioen van den oorlog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) en eenmaal als dat gedaan is, kan ik mij goed met andere
zaken bezighouden. Wij ontvangen nu gelukkig goede en geregelde berichten van
onzen zoon. Binnenkort ontvangt ge dus nieuws van mij.
Hoogachtend
Cyriel Buysse

Eindnoten:
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(1) De Strijd, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, 1918. In C. Buysse,
Verzameld Werk, dl. 2, p. 973-1141.
In het voorwoord van de eerste editie zegt Buysse dat het boek voor het grootste deel tot stand
kwam in 1914 voor het uitbreken van de oorlog. Bij de publikatie ervan stelde hij: ‘Wat geweest
is, is dood en zal nooit meer herleven. Vlaanderen, als het na den oorlog nog bestaat, zal “iets
anders” zijn geworden, evenals de gansche wereld anders wezen zal.’ (p. 7).
De Strijd wordt hierna vermeld in brieven 10, 11, 13, 14, 16, 18.
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7
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
25 Oct. 17
Waarde Heer Clijmans,
ik heb uw bijdragen gelezen en vind ze heel goed. Ik heb ze dadelijk ter inzage
naar Groot-Nederland gezonden en hoop dat mijn mede-redacteuren er over denken
zooals ik.(1) Dat hoort ge wel bij tijd en stond. Of de kritiek op Le Feu in G.N. kan
opgenomen worden is twijfelachtig, om de reden die ik u reeds meldde. (J. van
Nijlen).(2) Wat betreft het stuk dat gij aan mij wenscht op te dragen, dat heb ik nog
niet ontvangen.(3) Ik vermoed dat het bij den censor gebleven is en met de volgende
post zal komen. Dat laat ik u dan wel weten. Hartelijk dank voor uw brieven en de
goede berichten die ge mij schrijft over mijn zoon.
Met vriendelijke groet
Cyriel Buysse
[P.S.] Kan het stuk over Le Feu niet in G.N. verschijnen dan hoop ik het wel in een
ander blad te plaatsen. Uw laatste bijdrage in Telegraaf nog niet verschenen. Zij
lijden aan papiernood.(4)

Eindnoten:
(1) Een van deze bijdragen verscheen in 1918: De Fransch-Belgische Schrijvers aan 't front. Zie
brief 9, noot 1. Het is niet duidelijk welke bijdrage(n) nog werden ingestuurd.
(2) De Vlaamse dichter Jan van Nijlen (1884-1965) recenseerde toen voor dit blad de Franse
literatuur, zodat hij de voorkeur kreeg. In de jaargangen 1917-1919 van Groot Nederland
publiceerde Francken geen recensie van Gaspard.
(3) De novelle Frimousse. Zie brief 13, noot 1.
(4) Op 25 maart 1918 vraagt Francken de bemiddeling van André de Ridder te Amsterdam om in
Nederlandse bladen enkele bijdragen te plaatsen. Zijn relatie met Buysse vermeldt hij slechts
terloops. ‘De Tel. - heeft me bedankt uit papiernood. En gij zelf zult wel best weten hoe veel
diplomatie het eischt om enkele bladzijden in een holl. tijdschrift te plaatsen. (...) Ik bezit geen
andere aanbevelingen dan eenige hartelijke woorden van Cyr. Buysse, Dr. V. Cauwelaert, Cyr.
Verschaeve e.a.’ (AMVC, F446/Bl, nr. 68.562/1155).
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8
Den Haag
6 Nov. 17
Waarde Heer Clijmans,
ik heb uw brief van 14 October met het gedicht in dank ontvangen. Van Telegr.
en Groot-Ned. totnogtoe geen nader bericht, maar dat komt wel terecht. Het is mij
steeds zeer aangenaam uw brieven te ontvangen; hoe meer ge mij schrijft hoe liever.
Ik begrijp niet goed wat er tegenwoordig hapert met René; hij schijnt niet bizonder
tevreden met zijn toestand en zou in een andere batterij willen overgeplaatst worden,
maar hij zegt niet waarom. Kunt gij daar niet eens achter komen wat er scheelt? Ook
in België schijnt de toestand zeer gespannen, naar ik nu en dan verneem. Het is hoog
tijd dat er een oplossing komt.
Met veel vriendelijke groeten.
Uw dr
Cyriel Buysse
[P.S.] De schets voor Tel. of Groot-Ned. die gij mij wenschtet op te dragen heb ik
nog maar steeds niet ontvangen.(1)

Eindnoten:
(1) Wellicht wordt hier andermaal gealludeerd op de novelle Frimousse, waarvan hij Francken de
ontvangst meldt op 18 maart 1918, en hem tevens dankt voor de persoonlijke opdracht. (Zie
brief 13, noot 1).
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9
Den Haag
11 Dec. 17
Waarde Heer Clijmans,
Het is mij aangenaam u te kunnen melden dat uw bijdrage ‘De Fransch-Belgische
schrijvers aan 't front’ door de redactie van Groot-Ned. ter plaatsing aangenomen
is.(1) Uw artikel over Le Feu, dat bij ons niet kon opgenomen worden om de reden
die ik u heb meegedeeld, zonden wij aan het tijdschrift Nederland en verwachten
nog antwoord.(2) Het is aan weinig twijfel onderhevig of het zal ook aangenomen
worden. Wat de T. betreft zou ik u niet aanraden hun iets gratis te zenden. 't Is niet
de geldkwestie die hen in den weg zit, maar de papierschaarschte. Later komt dat
wel te recht. Hebben ze u nóg niet betaald voor uw bijdragen? Dat moet toch.
Met vriendelijke groet.
uw dr
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Verscheen in Groot Nederland, 1918, I, p. 545-569. Gedateerd: ‘Belgisch Front, September
1917’. Zie ook brief 14.
(2) Zie brief 2, noot 3.

10
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
4 Jan. 18
Uw brief van 4 Dec. goed ontvangen.(1) Van harte gelukgewenscht met uw
welverdiende onderscheidingen.(2) Laat ons hopen dat wij dit jaar elkander gezond
en wel in een verlost België zullen ontmoeten. Uw stuk over Barbusse is aangenomen
in het tijdschrift Nederland.(3) Ik zal voor proefcorrectie zorgen en het honorarium
voor u ontvangen tenzij gij het wenscht opgezonden te krijgen. Idem voor uw bijdrage
in Groot-Ned. Van Telegraaf ontving ik
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nog geen geld. Komt het deze maand niet dan vraag ik het en zal het ingevolge uw
wensch besteden. Intusschen mijn beste groeten.
Cyriel Buysse
[P.S.] De publicatie van mijn nieuwen roman De Strijd is in Groot-Ned. begonnen.(4)

Eindnoten:
(1) Brief niet bewaard.
(2) Op 16 november 1917 werd Francken het oorlogskruis met palm toegekend. (Militaire
identiteitskaart in AMVC, F446/D, nr. 108.414). De motivatie is vervat in een kopie van een
dokument d.d. 12 februari 1917 met een ‘avis du Commandant de la Compagnie’, waarin zijn
humane en militaire kwaliteiten worden geprezen: ‘Emploie son temps et ses talents d'écrivain
à entretenir le bon moral des hommes.’ (AMVC, F446/D, nr. 108.407/9).
(3) Zie brief 2, noot 4.
(4) Groot Nederland, 1918, I, p. 1-42; 107-158; 242-277.
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11
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
4 Feb. 18
Van harte gelukgewenscht met uw aanstaand huwelijk.(1) Moge het voorspoedig
en vruchtdragend zijn! Ik heb uw 35 gulden van de Telegraaf aan het gewenschte
werk in België besteed, maar voortaan wenscht ge zeker wel uw honorarium te
ontvangen. Zal ik u dus sturen wat ik van Groot-Ned. en Nederland voor u ontvang?
Gaarne wil ik verdere bijdragen van u ontvangen en zal die wel weten te plaatsen.
Beste groeten
Cyriel Buysse
[P.S.] Mijn roman De Strijd verschijnt nu in Groot-Ned. Jan. Feb. Maart.

Eindnoten:
(1) Zijn huwelijk met Marcelle Deloume werd gesloten op 12 maart 1918.
(Burgerlijke-mobilisatieboekje. AMVC, F446/D, nr. 108.409). Op 20 maart 1919 werd in
Fécamp zijn zoon Willy geboren, die met kritieken over het Antwerpse muziekleven in het
creatieve spoor van zijn vader treedt.

12
Den Haag
23 Feb. 18
Ik heb voor u ontvangen 23 gulden voor uw bijdrage over Le Feu in Nederland.
Zal ik het u zenden of het voor u bewaren tot er wat meer bij elkaar is?
Mijn vriendelijkste groeten.
Cyriel Buysse
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13
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
[Poststempel 18.3.1918]
Waarde Vriend,
Ik heb met genoegen Frimousse gelezen en dank u voor de opdracht. Er is volgende
week redactievergadering van G.N. en ik zal uw bijdrage aan het oordeel der overige
redacteuren onderwerpen.(1) Gij begrijpt dat ik niet alleen kan decideeren, maar ik
hoop wel dat het gaan zal. Zoodra uw ander stuk verschenen is zal ik u het geld
opsturen, te gelijk met dat van Nederland. Dank voor uw laatsten brief van 23 Febr.(2)
Ik weet niet wie die meneer Pillemedicijn(3), of hoe heet hij ook, is; maar dat soort
crétins heb ik altijd op mijn letterkundige baan ontmoet en er mij natuurlijk nooit in
de verste verte aan gestoord. Die lui bestaan eenvoudig niet. Les chiens aboient et
la caravane passe. Ik ga nu trachten u over Londen (door Het Boek van den Belg.
Soldaat) de gecorrigeerde drukproeven van De Strijd te doen toekomen.
Met mijn beste groeten
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Waarschijnlijk was Frimousse de schets die Buysse op 25 oktober 1917 vermeldde. (Zie brief
7). Het is een oorlogsnovelle over soldaat Van Melle in het Parijse mondaine leven. Verscheen
in Groot Nederland, 1919, I, januari, p. 108-113; geschreven aan het ‘Belgisch Front, December
1917’ - opgedragen ‘Aan mijn Meester, Cyriel Buysse’.
Gebundeld in: Onder Ons. Schetsen en Vertellingen, Antwerpen, Gust Janssens, 1920, p. 45-56.
Gedateerd 1917; de opdracht aan Buysse viel hier weg. Herdrukt in: Vertellingen (Onder Ons
- Uit den Helm). 1913-1919, Antwerpen, Gust Janssens, 1925 (Schelde-Serie, XXIII), p. 30-38.
(2) Brief niet bewaard gebleven.
(3) Filip de Pillecijn (1891-1962) is hiermee allicht bedoeld. In de radikaal-flamingantische pers
had hij naar alle waarschijnlijkheid het naturalistische karakter van Buysses oeuvre, dat zgn.
weinig affiniteit vertoont met de Vlaamse volksaard, en/of Buysses zeer gematigde houding
inzake vlaamsgezindheid aangeklaagd. De heftige uitval van Buysse wijst in de richting van
een morele kritiek.
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14
Den Haag
20 Maart 18
Waarde Heer Clijmans
Ik zend u heden, door tusschenkomst van Le Livre du Soldat te Londen, de
gecorrigeerde drukproeven van De Strijd. Als gij het zult gelezen hebben en niet
meer noodig hebt, gelieve het dan door te zenden aan mijn zoon René C. Buysse,
wiens adres nu is: Z. 143 1e groupe E.M. Wij weten helaas niet waar dat is maar gij
zult het zeker wel ontdekken. Uw studie over de Belg. Schrijvers aan 't front verschijnt
in G.N. de volgende maand. Dan stuur ik u ook het geld.
Vriendsch. groeten
Cyriel Buysse

15
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
22 Maart 18
Frimousse is voor G.N. aangenomen.
Vriendsch.
Cyriel Buysse

16
La Haye, le 15 Mei 1918
11 Laan van Meerdervoort
Waarde Heer Clijmans
Uw brief van 17 Maart pas nu ontvangen. Mijn hartelijke gelukwenschen ter
gelegenheid van uw huwelijk. Veel voorspoed, enz.
Hierbij een chèque van 73 gulden
van Nederland 23
van Groot-Ned. 50
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Van Frimousse (nogmaals dank voor de vleiende opdracht) corrigeer ik nu de
drukproef. Als ge nog iets hebt moogt ge 't mij steeds zenden.
Ik hoop dat ge De Strijd ontvangen hebt.
Beste groeten
Cyriel Buysse

17
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
22 Juni 18
Waarde Heer Clijmans,
uw brief van 3 juni in dank ontvangen.(1) Wat ge mij schrijft over Vaderland en
die andere lui verwondert mij niets.(2) Daar ben ik al lang aan gewend en ga rustig
mijn gang, zonder er mij aan te storen. Wat die kerels het meeste pest is dat ik door
blijf werken. Ze negeeren mij wel, zwijgen mij systematisch dood, maar die boeken,
die boeken die telkens weer verschijnen, wat 'n ergernis! Let eens op Vrij België
b.v.(3) Nooit zult ge mijn naam daar genoemd zien. Merde! zouden onze fransche
vrienden zeggen. Zooveel kan 't mij schelen. Houd mij echter op de hoogte. 't Kan
dienen voor later. Ik zond nog eens uw adres aan mijn zoon. Het zijne is Z. 143 2e
groupe 2e batterie. Hebt ge Ned. en Groot-Ned. ontvangen?
Vriendsch. handdruk
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Brief niet bewaard.
(2) Ons Vaderland, dagblad (1914-1922), het officieus orgaan van de Frontbeweging, dat een
radikaal-Vlaamse houding verdedigde.
(3) Vrij België verscheen in Den Haag (1915-1918) als weekblad van actief passivistische Vlaamse
vluchtelingen in Nederland, onder hoofdredactie van Frans van Cauwelaert en Julius Hoste ir.
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18
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
16 Juli 1918
Waarde Heer Clijmans
Hierbij het factum van het Vaderland in dank terug.(1) Met veel belangstelling zie
ik het nr van de Dageraad te gemoet, waarin uw studie zal opgenomen worden.
Vergeet niet mij dit nummer te zenden.(2)
Het doet mij lachen dat die knullen ginder zich nog altijd moeite blijven geven
om mij en mijn werk af te breken. Als ze maar wisten hoe koel mij dat laat! Ik ben
juist bezig met hun nog wat meer materie te bezorgen. Het tweede gedeelte van mijn
Roman van den Schaatsenrijder verschijnt nu in Groot-Nederland Juli en Augustus
en komt in 't najaar, als boek, in de Wereldbibliotheek uit.(3) Dat wordt dan twee
nieuwe boeken van mij in één jaar tijds: De Strijd en de Schaatsenrijder! Wat 'n
ergernis! En ik heb dan nog genoeg in portefeuille om twee of drie novellenbundels
te publiceeren, wat zeer waarschijnlijk het volgend jaar gebeurt.(4) 't Is om er ziek
van te worden. Eigenlijk zijn ze heel dom. Ze moesten mij dood blijven zwijgen,
zooals ze steeds gedaan hebben. Dan blijft de verkoop van mijn boeken in België
varieeren tusschen de 18 en 26 voor elke uitgave: een totaal dat weinig kwaad kan
stichten en waarmee ik, van mijn kant, volkomen tevreden ben. Stel u voor: 26
Vlamingen die mijn boeken koopen, is dat niet mooi! Wie weet, misschien krijg ik
later nog eens den vijfjaarlijkschen prijs van Vlaamsche Letterkundige. Daar snak
ik al mijn gansche leven naar!!!(5)
Blague à part, met de volgende mail zal ik u de complete gecorrigeerde drukproeven
van den Schaatsenrijder zenden. Het zal u wellicht amuseeren en ook interesseeren.
En stuurt ze daarna s.v.p. door aan mijn zoon. Die schrijft me juist dat hij uw adres
verloren had. Daardoor kreegt ge geen antwoord van hem. Ik heb het hem nu nog
eens opgegeven en stuur u ook nog eens het zijne: René Cyriel Buysse Z. 143 2e
groupe 2e Batterie. En stuurt hem ook de Dageraad met uw artikel.
Vriendelijken handgreep
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Zendt het nummer terug van Ons Vaderland, dat wellicht met de vorige brief was meegestuurd.
(2) Het kortverhaal Van het front. De wederzage verscheen in De Dageraad. Belgisch Weekblad,
voorloopig te Londen, 1ste jg., nr. 9, 10 aug. 1918. Gedateerd ‘Belg. front, Mei 1918’.
(3) De roman van den Schaatsenrijder werd oorspronkelijk gepubliceerd in Groot Nederland, 1917,
I, p. 561-611; 1918, II, p. 1-36; p. 137-165, waar de titel luidde: Uit het leven van een
schaatsenrijder. In 1918 verscheen het boek in de reeks ‘Nieuwe romans’ van de ‘Maatschappij
voor goede en goedkoope lectuur’, de zgn. ‘Wereldbibliotheek’ te Amsterdam. Een in het
AMVC bewaard exemplaar met handschriftelijke opdracht aan Minister Louis Franck werd
gedateerd ‘Den Haag 18 januari 1919’. (AMVC, Bibl. B995/ro, nr. 68.051). Opgenomen in
Verzameld Werk, dl. 3, p. 1-142.
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(4) In zijn intense correspondentie met Lode Baekelmans na de wapenstilstand maakt Francken
melding van Buysses werk: ‘Buysse heeft ook gepend: drie bundels vertellingen en twee romans:
“De Strijd” - één van zijn goei en “De Schaatsenrijder”. Verder briefde hij mij dat hij nog
genoeg “en carton” heeft om vier lijvige boekdeelen te vullen, a.u.b. Over “De Strijd” zou ik
graag een opstel plaatsen in een Antwerpsch dagblad of tijdschrift. Jammer genoeg zie ik geen
enkel daarvoor genegen!’ (Brief aan Lode Baekelmans, Aken, 18 februari 1919; AMVC,
F446/B1, nr. 128.027/1).
(5) Deze paragraaf werd grotendeels geciteerd in Cyriel Buysse, p. 108. Aldaar op p. 112 een notitie
over de staatsprijs die hem uiteindelijk in 1921 toch werd toegekend, i.c. voor de periode
1915-1917. Buysse dong mee met Zomerleven, Van een verloren zomer, Oorlogsvisioenen en
Stemmingen.
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19
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
25 Sept. 18
Ik heb gisteren verschillende brieven van u ontvangen, waaronder uw portret, dat
lijkt op Willem II(1), en de volgende bijdragen: twee brieven met verzen en, als proza,
Levenswandel, Huwelijksaanvraag in Oorlogstijd en Het Schachtje.(2) Gelieve in 't
vervolg, met het oog op de zetterij, slechts één zijde van het papier te be-
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schrijven. Ik zal dat alles de volgende week lezen en hoop het te kunnen plaatsen.
Nu heb ik het te druk. Gelukgewenscht met uw weekblad. Ben zeer benieuwd de
nummers te ontvangen.(3) Aan 't front hoop ik nog wel eens te komen; en dan over
land.(4) Mijns inziens gaan we met rassche schreden dien kant uit.
Vriendelijke groet
Cyriel Buysse
Schaatsenrijder ontvangen?
[P.S.] Beleefd verzoek aan mijnheer Stoefs te vragen, dat hij mij dat nr. van Nederland
zou willen terug zenden. Het is inderdaad bij vergissing meegegeven en behoort tot
een tijd toen ik nog mijn noviciaat deed in de letterkunde.(5)

Eindnoten:
(1) Buysse ontving waarschijnlijk een reproduktie van de foto die staat afgedrukt als frontispice in
Franckens De Blijde Kruisvaart (1919).
(2) Bijdragen niet aangetroffen in de collectie van De Telegraaf, bewaard in de Kon. Bibliotheek
van Den Haag. Nagetrokken werd de periode 25.9-31.10 1918. De papierschaarste zal ook hier
wel de oorzaak zijn van het uitblijven van de publikatie.
(3) Van De IJzer. Wekelijksch blad van het Belgisch front verschenen 10 nrs. tussen 10 augustus
en 8 december 1918. Naast een Nederlandstalige versie werd tevens een Franstalige gedrukt.
Francken stond vermeld als medewerker. (Catalogus van de tentoonstelling Stille Getuigen.
1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1964,
p. 110, nr. 189)
(4) In 1916 had hij immers in opdracht van De Telegraaf een bezoek gebracht aan Engeland,
Frankrijk en de Belgische frontstreek. Een bijzonder motief voor zijn reis was een bezoek aan
zijn zoon René, die als vrijwilliger meevocht. Het relaas verscheen als Van een verloren zomer
(1917).
(5) Het is niet duidelijk welke bijdrage hier is bedoeld. Buysse werkte in 1891, '92, '94 en '95 aan
Nederland mee. (Rob. Roemans, Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een
bibliographie over Cyr. Buysse. Kortrijk, Steenlandt, 1931, p. 34).
De heer Stoefs was in De Panne werkzaam bij het bibliotheekwerk van de British Gifts for
Belgian Soldiers.
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20
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
26 Nov. 18
Brieven en bijdragen goed ontvangen. Overmorgen vergadering redactie Groot
Nederland, na den terugkeer van Coenen, die 3 maanden aan het geallieerde front is
geweest.(1) Gij ontvangt weldra nader bericht. Ik vertrek volgende week voor een
poos naar België om René te zien enz: Adres: bij mevrouw De Keyser-Buysse 39
Nederkouter Gent. Wat 'n kloppen en wat 'n triomfen!(2)
Vriend. groet
C. Buysse

Eindnoten:
(1) Frans Coenen (1866-1936), Nederlands prozaïst en criticus, Buysses mederedacteur in
Groot-Nederland.
(2) Bedoeld is de overwinning tegen Duitsland en de wapenstilstand op 11 november 1918. Francken
doceerde in de soldatenschool toen hij mee optrok in het laatste offensief. De dag na de
wapenstilstand keerde hij terug naar Antwerpen. Op 11 november schreef hij aan André de
Ridder: ‘Van toen ik hoorde dat we 't offensief nemen zouden smeet ik mijn professorsbaantje
aan de haaien. Die laatste walkurenrit wou ik meedoen. Het G[root] H[oofd] K[wartier] hechtte
me toen als oorlogscorrespondent aan zijn dienst. En sinds een maand draaf ik hier nu op de
hielen onzer gevleugende legioenen om wijd en zijd hun schitterende wapenfeiten uit te
bazuinen.’ (AMVC, F446/B1, nr. 68.562/1146).

21
Den Haag
30 April 19
Waarde Heer Clijmans,
Ik ben sinds eenige dagen in Den Haag terug, maar heb er niet uw bundel gevonden,
waarvan gij mij de verzending aankondigt.(1) Misschien zijn ze nog niet verzonden,
ofwel... verloren geraakt, wat met mijn eigen werken in den laatsten tijd ook
herhaaldelijk is gebeurd. Ik hoop echter wel dat ze, op de eene of andere manier, nog
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in mijn handen komen. Ik blijf hier slechts korten tijd. Tusschen 10 en 15 mei denk
ik in België terug te zijn. Adres: Deurle bij Deinze Oost-Vlaanderen. Misschien
ontmoeten wij elkaar wel eens in België. Intusschen, met vriendelijke groet.
uw dr
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) In 1919 verschenen van Francken twee boeken, het autobiografische oorlogsverhaal De Blijde
Kruisvaart (Antwerpen, Gust Janssens) en de verzenbundel De vijf glorierijke wonden (De
Panne, Belgische Boekhandel Juul Filliaert; Bussum, C.A.J. van Dishoeck).
Het eerste boek kreeg op pag. 2 volgende opdracht mee: ‘Aan Cyriel Buysse, draag ik dit boek
van blijdschap en betrouwen op, dankbaar en genegen. Aken, 1 Maart 1919 F.F.’
Het is ook mogelijk dat Buysse samen met deze brief de pas verschenen dichtbundel kreeg
toegestuurd. In een brief aan Lode Baekelmans meldde hij de publikatie ervan. (Brief in AMVC,
F446/B1).

22
Deurle bij Deinze
7 Maart 21
Waarde Heer Francken,
Mijn vrouw stuurt mij uw brief naar Deurle, waar ik nog een dag of acht denk te
blijven. Boek en handschrift blijft in Den Haag waar ik het bij mijn terugkomst zal
vinden.(1) Het laatste zal ik dan dadelijk lezen en er mijn best voor doen. Vergeet
echter niet, dat wij met ons drieën zijn om er over te beslissen.(2) - Van uw opstel in
De Schelde over mij is mij niets bekend. Kunt ge mij niet een nr. naar hier zenden?(3)
Als steeds, met vriendelijke groeten
uw dr
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Het toegezonden boek is wellicht de bundel Uit den Helm. (Schetsen en Vertellingen). 1914-1920.
Antwerpen, Gust Janssens, 1920. Het AMVC bewaart een exemplaar met een handschriftelijke
opdracht aan Lode Baekelmans, gedateerd Antwerpen, 3 januari 1921. (AMVC, Bibl. F446/ui,
nr. 56.627).
(2) Bedoeld zijn Buysse, Frans Coenen en Louis Couperus, redacteurs van Groot Nederland.
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(3) Naar alle waarschijnlijkheid bleef het bij een intentie. In de periode januari tot en met april
troffen we in De Schelde geen studie over Buysse aan. Misschien refereert deze uitlating naar
een anoniem opstel: Nederland en de Vlaamsche Letteren, in: De Schelde, 19 december 1920,
waarin de Vlaamse literatoren die sedert 1830 in Nederland publiceerden, aan bod kwamen.
Buysse wordt daarbij vermeld als de eerste van zijn generatie die, vóór Streuvels, Vermeylen,
Teirlinck, Van de Woestijne en anderen, in het Noorden publiceerde. Deze bijdrage was een
uitwerking van Vlaanderen en Nederland. Hoe Nederland onze Vlaamsche Schrijvers waardeert
en eert. Verdienstelijke Ned. Uitgevers, in: De Schelde, 6 december 1920.
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23
Den Haag
11 Laan van Meerdervoort
23 Maart 21
Hartelijk dank voor de boekjes.(1) Stuk met aanbeveling naar den red-secr.
doorgezonden.(2)
Oprechte groeten
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Mogelijk kreeg Buysse van Francken inmiddels ook zijn prozabundel Onder Ons. Schetsen en
Vertellingen (Antwerpen, Gust Janssens, 1920) toegestuurd, die rond hetzelfde tijdstip als Uit
den Helm werd gepubliceerd. Hoedanook, beide werken vertonen dezelfde materiële opmaak.
Buysses bedanking slaat wellicht op beide titels.
(2) Het redactiesecretariaat werd waargenomen door F. Coenen. Buysse verwijst waarschijnlijk
naar het ingezonden stuk waarover reeds op 7 maart 1921 werd gesproken (Brief 22). In de
jaargangen 1921 en '22 van Groot Nederland werd geen bijdrage van Francken aangetroffen.
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24
Deurle
25 Aug. 27
Waarde Heer Francken,
Ik wist niet dat gij iets aan G.N. had (sic) gezonden.(1) Heb er dadelijk aan Coenen
over geschreven, zoodat gij nu wel spoedig nieuws zult hooren.
Beste groeten
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) In de periode 1927 tot 1930 werd geen bijdrage van Francken in Groot Nederland aangetroffen.

25
Deurle bij Gent
10 Sept. 29
Waarde Heer Francken,
Van harte dank voor uw schrijven. Deze week heb ik alleen nog maar donderdag
beschikbaar. Als gij dien dag wilt komen, laat mij dan weten met welken trein en ik
zal u per auto te Gent St. Pieters afhalen en u daar ook terug brengen. Komt gij liever
de volgende week, dat is mij ook goed.(1)
Vriendschappelijk gegroet
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Francken interviewde de schrijver als journalist van De Volksgazet. Cyriel Buysse wordt zeventig.
Op bezoek bij den grooten Vlaamschen Schrijver verscheen op 18 september 1929; werd later
door Francken gebundeld in een reeks verzamelde opstellen uit dag- en weekbladen: Schalmhout
(Antwerpen, De witte raaf, 1941), onder de titel Toen Cyriel Buysse zeventig werd (p. 53-72).
Op 20 september 1929 bracht hij in Vooruit een korte hulde: Cyriel Buysse wordt zeventig,
waarin deze getuigenis: ‘Er was een tijd onder den oorlog, dat ik berooid en bedrukt aan het
front omzwierf en op geen andere uitkomst meer rekende dan op een paraten dood. Toevallig
kwam ik in briefwisseling met Buysse. Heeft hij ooit vermoed dat zijn brieven mij weer zin in
het leven inbliezen, me een hart onder den gordel staken en dat ik het bedrag, hetwelk ik mocht
innen als vergoeding voor één door zijn tusschenkomst, in Groot-Nederland opgenomen
verhaaltje, omwisselen zou voor het bescheiden bruidsgeschenk waarmee ik mijn vrouwtje, op
den dag van ons huwelijk in ballingschap, zou verrassen? Hij weze er hier nogmaals openlijk
voor bedankt!’
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Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck
II: 1914-1931
door S.A.J. van Faassen
Inleiding(1)
De eerste aflevering van dit artikel eindigde er mee dat Buysse in oktober 1914 in
Nederland kwam vast te zitten. Hij zou tot begin december 1918 in Nederland als
balling verblijven.
In 1914 verschijnen er bij Van Dishoeck noch bij andere uitgevers publikaties in
boekvorm van Buysse. Aanvankelijk had hij in juni 1914 de condities die Van
Dishoeck hem voor Zomerleven bood als onvoldoende van de hand gewezen, maar
begin juli was er tijdens een bezoek van Van Dishoeck aan Afsnee toch een accoord
bereikt. Het boek zou echter eerst in juli 1915 verschijnen. Buysses bemoeienissen
met de Vlaamse zaak en hulp aan de Belgische vluchtelingen in Nederland zullen
aan deze creatieve windstilte niet vreemd zijn geweest.
Op 27 november 1914 publiceert Buysse in De Telegraafeen felle aanval op de
neutraliteitspolitiek van het Algemeen Nederlands Verbond,(2) en ook anderszins laat
hij zijn in het verleden toch tamelijk afzijdige en ongeëngageerde houding ten opzichte
van Vlaanderen varen. Zo publiceert hij vanaf 28 december 1914 een achttal
oorlogsschetsen in De Telegraaf, een van de weinige Nederlandse kranten die de
Entente steunde, en dus tegen Duitsland was. Een aantal van deze oorlogsschetsen
zal in 1915 worden gebundeld in Oorlogsvizioenen.

(1) De eerste aflevering van dit artikel is opgenomen in Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap 4 (1988), p. 7-38. Net als bij de eerste aflevering is voor dit tweede deel voor
de commentaar bij de brieven een dankbaar gebruik gemaakt van Cyriel Buysse 1859-1932,
Gent 1982.
(2) Verzameld werk, dl. 7, p. 350-353. Zie voor de context van Buysses artikel ook: P. van Hees,
Enkele nieuwe brieven van Pieter Geyl aan Antoon Jacob uit 1914-1915, in Wetenschappelijke
Tijdingen 46 (1987) 2, p. 87-98, m.n. p. 89-90.
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1915
Eerst op 29 januari 1915 neemt Buysse weer contact op met Van Dishoeck.
‘Ik had u reeds lang eens willen en moeten schrijven, maar kwam er niet toe door
allerlei andere bezigheden. Mijn huis is letterlijk een Cosmopolis geworden. Wat
hier al niet komt van diverse nationaliteiten, 't is ongeloofelijk! Ik moet vechten om
elken dag een paar uurtjes vrij te houden en aan mijn werk van de toekomst S.O.S.
Oorlogsvizioenen te arbeiden. Denkt nu vooral niet, dat ik minder vriendschappelijk
tegenover u gestemd zou zijn. Haast; tijdgebrek; anders niet. Ik ontving het pak
drukproeven. Gaat ge 't nu toch uitgeven? Tegen wanneer denkt u? Verlangt ge dat
ik in elk geval dadelijk werk van de correctie maak? Gaarne zou ik het weten om
mijn tijd daarnaar te schikken. Het lijkt nu wel een derisie, die dingen van zachtheid
en poëzie, in dezen tijd van bruutheid. Maar 't is waar: wat zullen de menschen er
op den duur van walgen en naar iets frisch en vreedzaams snakken!’
Het is mogelijk dat Buysse hiermee op Zomerleven doelt, dat in juli zou verschijnen.
Buysse zou dan vergeten zijn dat hij in juli 1914 al met Van Dishoeck over de uitgave
van deze roman tot overeenstemming was gekomen; zijn verbazing over het feit dat
Van Dishoeck het boek nu toch gaat uitgeven is in dit geval ongegrond. Buysse had
bovendien in augustus 1914 al eerder proeven van Zomerleven gecorrigeerd. Een
andere mogelijkheid is dat het hier gaat om proeven van de herdruk van Het ezelken
die in 1915 verscheen. Eind 1915 verscheen ook een tweede druk van De vroolijke
tocht, maar daarover schreef Buysse op 8 september: ‘Vindt ge 't bepaald noodig dat
de proeven van Vroolijke Tocht, 2e druk door mij gecorrigeerd worden? Ik ben niet
van plan er iets in te wijzigen. Maar als ge 't noodig oordeelt dan zal ik het ook doen.’
Op 1 februari verschijnt in Amsterdam de eerste aflevering van het dagblad De
Vlaamsche Stem, bedoeld voor de talloze naar Nederland uitgeweken Vlamingen.
Het dagblad was opgericht door Alberic Deswarte (1875-1928), die te zamen met
Buysse, André de Ridder (1888-1961), René de Clercq (1877-1932), Jan Eggen
(1883-1952) en vanaf 1 juli ook Antoon Jacob (1889-1947) de redactie vormde. Het
blad combineerde aanvankelijk loyaliteit aan België met steun aan
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het streven naar emancipatie voor Vlaanderen. In juni 1915 schrijft Deswarte echter
een aantal artikelen waarin hij voor Vlaams zelfbestuur binnen de Belgische staat
pleit. Hij stuurt samen met De Clercq en uit naam van de redactie en de Utrechtse
afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond op 11 juli ter gelegenheid van de
herdenking van de Guldensporenslag een telegram aan koning Albert waarin gevraagd
wordt om autonomie voor Vlaanderen. Binnenskamers reageert de koning naar
verluidt furieus, in zijn antwoord verzoekt hij de ‘godsvrede’ te bewaren. Door dit
telegram ontstaat een breuk in de redactie.
Buysses bemoeienissen met De Vlaamsche Stem eindigen in augustus, als een
groep Nederlandse financiers onder leiding van F.C. Gerretson het blad in handen
krijgt.(3) Of Buysses verzoek aan Van Dishoeck op 1 augustus (‘Houd het geld maar
bij elkaar tot de som voltallig is’) te maken heeft met de pogingen de benodigde
fondsen bij elkaar te brengen om het blad uit handen van de groep-Gerretson te
houden, is onzeker maar geheel onmogelijk is het niet. Buysse heeft echter overigens
geen bijzonder vooraanstaande rol binnen het dagblad gespeeld.
Van Dishoeck, op zijn beurt, heeft zich, anders dan bij voorbeeld Leo Simons van
de Wereldbibliotheek, altijd uiterst behoedzaam ten opzichte van Vlaamse kwesties
opgesteld. Zo zal hij in 1929 het tijdschrift Leiding van F.C. Gerretson, P. Geyl en
P.N. van Eyck weigeren uit te geven, omdat hij bang is voor moeilijkheden met de
Belgische regering vanwege het grootnederlandse ideaal dat het tijdschrift wil
propageren. Van Dishoeck vreest dat de afname door Belgische bibliotheken van
door hem uitgegeven boeken in gevaar zal komen door het uitgeven van een tijdschrift
met een zó uitgesproken opvatting.(4)
Op 27 juni vertelt Buysse Van Dishoeck van een enigszins in het water gevallen
uitstapje naar, wat mag worden aangenomen, de

(3) Zie P. Benthein, Het dagblad De Vlaamsche Stem en het ontstaan van het aktivisme in
Nederland, in Wetenschappelijke Tijdingen 45 (1986) 4, p. 213-225 en 46 (1987) 1, p. 17-26.
Voor de rol van F.C. Gerretson (1884-1958) vooral P. van Hees, De financiering van De
Vlaamsche Stem, een discussie zonder eind? F.C. Gerretson en zijn Duitse betrekkingen in
1915, in Wetenschappelijke Tijdingen 46 (1987) 1, p. 27-36.
(4) Vgl. Briefwisseling Gerretson-Van Eyck (ed. P. van Hees en G. Puchinger), Baarn 1984, p.
192 en p. 221. Met dank aan Piet van Hees die mij op deze passages wees.
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Cornelis Anthonie Jacobus van Dishoeck (1863-1931), krijt-tekening van V.E. van Uytvanck, 1929
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Belgische vluchtelingen in het Gooi:(5)
‘Mijn excursie is leelijk gestoord geworden door het onweer. Ik heb in Huizen
moeten vluchten in een herbergje, waar ik ruim anderhalf uur geblokkeerd heb
gezeten. Eindelijk vertrokken, goednat in Laren aangekomen, waar ik midden in een
afschuwelijke katholieke processie-boel ben gevallen. Alles propvol, nergens iets te
krijgen, doorgevlucht naar Hilversum en op den trein terug.’
Buysse toont zich in de eerste helft van 1915 bijzonder betrokken bij het wel en
wee van de Belgische vluchtelingen. Hij polemiseert in maart met Anna de Savornin
Lohmann die in De Hollandsche Lelie gewezen had op de grote verschillen tussen
Nederlanders en Vlamingen en in juni tegen de Nieuwe Rotterdamsche Courant.(6)
In augustus wordt Buysse betrokken bij het bijeenbrengen van boeken voor
Belgische frontsoldaten. Buysses broer Arthur (1864-1926) - op dat moment liberaal
volksvertegenwoordiger in België - brengt op verzoek van de Belgische koning en
in overleg met de politicus Frans van Cauwelaert (1880-1961) boeken bijeen voor
de ‘Commissie tot Verzending van Vlaamsche Boeken naar het Belgische Leger’,
waarbij hij ook Cyriel Buysse betrekt. Van Cauwelaert verbleef tijdens de oorlog in
Den Haag en was door de Belgische regering (in le Havre) belast met werkzaamheden
betreffende de Belgische vluchtelingen. Van 10 maart 1915 af fungeerde Van
Cauwelaert als secretaris van het ‘Officieel Belgisch Comité voor Nederland’.(7)
Buysse zelf wordt door Emile Vandervelde (1866-1938) - toendertijd minister van
Staat - betrokken bij de afdeling ‘Le Livre du Soldat Belge’ van het comité ‘British
Gifts for Belgian Soldiers’.(8) Dit comité stelde zich ten doel boeken te zenden aan
zowel regimentsbibliotheken als aan hospitalen, maar ook aan individuele soldaten,
die elk twee Franstalige of één Nederlandstalig boek mochten uitkiezen.(9) Deze
ongelijke verhouding kwam

(5) Zie Vluchten voor de Groote Oorlog. Belgen in Nederland 1914-1918 (red. J.B.C. Kruishoop
et al.), Amsterdam 1988.
(6) Verzameld werk, dl. 7, p. 361-365 resp. p. 367-370.
(7) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 1, Tielt-Utrecht 1973, p. 281.
(8) Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2, [Tielt 1987], p. 49-50.
(9) Luc Schepens, Het culturele leven aan het front, in tent. cat. Stille getuigen 1914-1918. Kunst
en geestesleven in de frontstreek, Brugge 1964, p. 18.
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naar verluidde voort uit de moeilijker verkrijgbaarheid van Nederlandstalige boeken;
hoe men tot die mening kwam, is niet bekend. Mij lijkt de aanname nogal gezocht.
Mogelijk maakte dit comité deel uit van de door Vandervelde gepresideerde ‘Union
des Comités’. Deze ‘Union’, die een socialistische signatuur had, verkeerde op
gespannen voet met het officiële Engelse ‘War Refugee Committee’, dat, daarbij
gesteund door de Belgische regering, een anti-socialistisch karakter had.(10)
Buysse schrijft op 5 augustus aan Van Dishoeck:
‘Dezen morgen kreeg ik bezoek van mijn broer. Die had een opdracht ontvangen
van den Koning van België om, in overleg met den heer Van Cauwelaert, Vlaamsche
boeken te koopen voor de Belgische soldaten aan het front. Beschikbaar is gesteld
een kapitaal van 1500 gulden. Zooals van zelf spreekt heb ik dadelijk uw naam
opgegeven als zijnde de uitgever bij uitnemendheid der vlaamsche auteurs in
Nederland. Mijn broer vroeg mij of ge zoudt genegen zijn eenige korting van
beteekenis te geven. Ik heb hem geantwoord, dat ik daar niet aan twijfelde. Verder
ben ik aan 't hoofd gesteld door minister Van der Velde om ook, in name van een
Engelsch comité, boeken voor Vlaamsche soldaten te koopen. Ik beschik, om te
beginnen, over 20 pond sterling en er is mij veel meer beloofd. Alweer heb ik uw
naam vooruitgezet. Nu moet ik echter eerst en vooral het comité hier ter plaatse in
elkaar zetten. Daarmee gaan wel eenige dagen heen.’
Tot in 1916 zou Buysse met het bijeenbrengen van de boeken bezig blijven. Dat
zou niet altijd even vlot verlopen, omdat Buysses keuze een enkele maal geen genade
vond in de ogen van zijn superieuren, of omdat de secretaresse van het comité de
betalingen niet op tijd verrichtte. Buysses brief van 14 maart 1916 geeft een indruk
van de zaken waarmee hij zich moet bezighouden:
‘Mlle de Meulemeester schrijft mij dat het geld in aantocht is. Zoodra ik het ontvang
laat ik het u weten en kunt gij den wissel sturen. - Verder meldt je mij dat de
woordenboeken en de Streuvels den 4 Januari werden verzonden aan het door u
aangeduide adres en ingevolge uw instructies. Zouden die nog niet gearriveerd zijn?
't Zal wel noodig wezen eens te informeeren.’

(10) Peter Cahalan, Belgian refugee relief in England during the Great War, New York-London
1982, p. 248 en p. 279.
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Op 22 juli 1915 vraagt Buysse:
‘Hebt ge nog gedacht aan de uitgave van mijn Oorlogsvisioenen? De copie is
klaar. Er komt nu nog een novelle van 28 pag in Groot Nederland van Aug. of
September. Dat wordt dan 3 oorlogsnovellen en 8 kleinere oorlogsschetsen, samen
een bundel van circa 225 à 250 paginas (boekdruk). Wat krijg ik daarvan? Geef mij
maar zooveel mogelijk want ik heb het noodig.’
Op deze brief staan in een vreemde hand twee bedragen vermeld, f 200,- en f 150,-.
Van Dishoeck moet snel geantwoord hebben, want op 24 juli 1915 stuurt Buysse
de kopij voor de bundel Oorlogsvizioenen, en klaagt en passant over de kritiek in
het Algemeen Handelsblad op Zomerleven:
‘Hierbij, in apart couvert, de volgende stukken voor den bundel Oorlogs-Vizioenen.
1. De Heeren Bollekens in Oorlogstijd
2. Het Oorlogshuwelijk van Meneer Cathoen
3. Rikiki (moet nog, waarschijnlijk in September, in Groot-Ned. verschijnen)
4. De Varkenskar
5. In de Vuurlinie
6. Burgerwacht-idylle
7. De Vrijwilliger
8. De Vlucht
9. De Moeder
10. Singen-Singen
11. De Terugkeer
12. Het Water
[...] Laat mij weten of ge alles goed ontvangen hebt. Omstreeks 8 Aug. kom ik naar
Bussum en zal er dan een paar dagen blijven [...]. Die inkt-coolie van het Alg.
Handelsblad heeft blijkbaar niets van Zomerleven begrepen. Men moet ook
natuurmensch zijn om het te kunnen voelen. Ik ontving enkele brieven van
buitenmenschen, die er mij opgetogen over schreven.’
Zijn bestelling uit Van Dishoecks fonds voor het comité ‘British Gifts for Belgian
Soldiers’, zo schrijft hij op 14 augustus, beviel het comité niet. Het is uit de
correspondentie met Van Dishoeck niet
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op te maken welke keuze Buysse gemaakt had, al wordt uit latere brieven wel iets
duidelijk over de criteria voor Buysses keuze. Op 31 oktober schrijft Buysse bij
voorbeeld Van Dishoeck een als ‘vertrouwelijk’ bestempelde brief, waarin de wat
formelere aanspreekvorm ‘ge’ vervangen is door het meer gemeenzame ‘je’:
‘Ik kom je een raad vragen: Onder de diverse bestellingen voor het Engelsche
comité had ik ook, bij Veen, enkele boeken gekocht o.a. 50 Streuvels. Nu krijg ik
bericht uit Londen dat absoluut geen enkel boek van Streuvels aan het Belgisch front
wordt toegelaten. De soldaten willen er zijn naam zelfs niet meer hooren. Dat belooft
wat voor later, als de Belgen in hun land weer de baas zijn! En nu moet je nog weten,
dat het zuiver litteraire werken waren uit Veens' kleine bibliotheek,(11) dus niets van
het berucht oorlogsdagboek!(12) Thans vragen ze mij of het niet mogelijk is die boeken
terug te zenden. Geloof je dat dat kan? Dat ik zoo iets aan Veen mag voorstellen?
Of zie jij eenigen kans dat wij zelven, desnoods met eenig verlies, die boekjes van
de hand krijgen? Zeer dankbaar als je mij daar iets kunt over mededeelen. Het blijft
strikt onder ons natuurlijk. Ik denk binnenkort weer geld uit Engeland te ontvangen
en nog eens een bestelling uit je fonds te kunnen doen.’
Streuvels' dagboek veroorzaakte in deze tijd veel deining, vooral omdat de Duitse
pers er met graagte sommige passages uit citeerde. Nog meer kwaad bloed zette het
toen Streuvels gedeelten publiceerde in het aktivistische dagblad De Vlaamsche Post.
Ook De Vlaamsche Stem voelde zich gedwongen een standpunt over Streuvels' boek
in te nemen. Op 6 maart loofde aanvankelijk De Ridder Streuvels' werk, maar
geleidelijk zwol de kritiek aan en op 14 juli volgde zelfs een volledige afwijzing van
het oorlogsdagboek.

(11) Van Stijn Streuvels (ps. van F. Lateur, 1871-1969) verscheen in Veen's Gele Bibliotheek de
vierde, zesde en zevende druk van De oogst (1912, 1915 en 1918), de eerste en tweede druk
van De werkman (1913 en 1916), en tweede drukken van Een beroerde maandag (z.j. [1913])
en Mijn rijwiel (1915), en tenslotte nog De aanslag (1917).
(12) Op dit tijdstip waren vier delen van In oorlogstijd. Uit het daboek van Stijn Streuvels
verschenen, te weten de delen behelzende augustus, september, oktober en november 1914.
In 1916 zou een vijfde en laatste deel verschijnen, behelzende december 1914. Zie Rob.
Roemans/Hilda van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels, Antwerpen-Utrecht 1972, p.
39-40.
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1916
Omstreeks eind 1915 had Buysse geprobeerd toestemming te verkrijgen om het front
te bezoeken in de verwachting over dat bezoek en de door hem aangetroffen toestand
een boek of een serie artikelen te schrijven. Daarvan werd veel verwacht door enkele
betrokkenen. In eerste instantie werd zijn aanvrage afgewezen. Op 13 januari doet
Camille Huysmans (1871-1968) een nieuwe poging in een brief aan de secretaris
van koning Albert, J. Ingenbleek (1876-1953):
‘Notre romancier flamand Cyriel Buysse voudrait aller au front. Je ne sais si les
Wallons ou les Flamands francisés se rendent compte de la valeur de Buysse. Je suis
persuadé que si Maeterlinck voulait écrire un livre sur la guerre, on lui donnerait
toutes les facilités. Or, Buysse vaut Maeterlinck, comme puissance créatrice et il
serait hautement intéressant d'avoir un livre, écrit par lui, pour nos soldats. Il y a
quelque temps, Cyriel Buysse a voulu accompagner son frère, le député. Celui-ci a
obtenu la permission qu'il demandait, mais par inattention, sans doute, le télégramme
de réponse adressé à M. le député Buysse ne parlait pas de M. Cyriel Buysse. Celui-ci
s'est considéré comme exclu et il n'a pas accompagné son frère. L'incident est
hautement regrettable et il y a moyen de réparer l'erreur. Monsieur Cyriel Buysse
voudrait faire le voyage au mois d'avril.’(13)
Van Dishoeck verneemt niets over Buysses pogingen het front in april te bezoeken.
Uit Buysses bezoek resulteerde onder meer de reeks artikelen Achter het front in De
Telegraaf.(14) In augustus 1917 verschijnt deze reportage bij Van Dishoeck in boekvorm
als Van een verloren zomer.
De schrijver van het levensbericht van C.A.J. van Dishoeck voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden wist in 1932 te melden dat Van Dishoeck
niet alleen lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de afdeling Bussum van het
‘Nederlandsch Vluchtelingen Comité’ was, maar ook dat hij lid was van het comité

(13) Denise de Weerdt/Wim Geldolf, Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I (Camille
Huysmans Geschriften en Documenten, 2), Antwerpen-Amsterdam [1975], p. 74.
(14) Gepubliceerd in De Telegraaf van 23, 24 en 29 oktober; 3, 12, 13, 15, 19, 21 en 26 november;
en 3, 10, 12, 14 en 15 december 1916.
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‘British Gifts for Belgian Soldiers’.(15) In dat verband is het merkwaardig dat Buysses
verhouding met hem zo afstandelijk blijft en zo weinig ingaat op de zaken die hen
kennelijk beiden bezig houden. Op 4 januari 1916 benadert P.N. van Kampen &
Zoon Van Dishoeck om te spreken over de overname van een aantal bij hen
verschenen titels van Buysse: ‘Reeds eenige malen spraken wij over een eventueele
overname van het auteursrecht van de bij ons verschenen werken van Cyriel Buysse.
Nu, bij inventarisatie, herinneren wij ons dit plan. De drie boeken zijn: “Sursum
Corda”, 2 deelen (Conditie bij herdruk f 245,- honorarium), “'n Leeuw van
Vlaanderen” (Idem f 150,-) en “Van arme menschen” (Idem f 125,-). Alle drie zijn
uitverkocht en wij hebben zooveel herdrukken op het oog, dat wij hieraan voorloopig
niet kunnen beginnen. Daarom zouden we het auteursrecht op de drie werken
gezamenlijk willen overdoen voor een prijs van f 400,- netto à contant.’
Van Dishoeck kan of wil op dit moment kennelijk niet ingaan op Van Kampens
voorstel, want alleen van Van arme menschen zal - veel later, want in 1926 - een
herdruk in zijn fonds verschijnen. De beide andere door Van Kampen genoemde
boeken zijn door Van Dishoeck nooit herdrukt.
Op 17 februari schrijft Buysse, kennelijk in reactie op een aantal gezonden
besprekingen van een van zijn boeken, mogelijk Oorlogsvizioenen:
‘Hierbij al dat moois terug. Ja, de karakters worden heden ten dage op een zware
proef gesteld. Het valt me niet mee van Sabbe. Reeds tweemaal heb ook ik vraag uit
Duitsland ontvangen, namelijk om De Heeren Bollekens en Rikiki te mogen vertalen.
Ik heb eenvoudig geen antwoord gegeven en dat lijkt me, voor een Belg, het eenig
mogelijk en waardig antwoord op zulke verzoeken. Dat belet echter niet, dat er toch
van mij in het Duitsch vertaald wordt. Ik heb hier twee nrs voor mij liggen van de
Vorwärts een van 14 Juli 1915 en een van 15 Januari 1916 met een vertaling Berouw
(Reue) en De Gevangenen uit mijn vroegere bundels. De vertaler teekent zich Georg

(15) Frans Mijnssen, C.A.J. van Dishoeck (25 april 1863 - 15 november 1931), in Handelingen
en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1931-1932), p.
176.
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Gärtner en beweert “Berechtigte Uebertragung” te hebben. Weet jij daar iets van af?
't Is mogelijk dat ik vroeger toestemming gegeven heb, maar ik herinner 't mij niet
en die naam is mij onbekend. Ik heb die nrs ook niet door den vertalenden mof
ontvangen, maar wel door Belgische vrienden die mij daarover hun verwondering
uitdrukten. En 't schijnt dat er ook nog in andere bladen dingen van mij hebben
gestaan. Dat gebeurt dus alles zonder dat ik er iets van afweet. 't Is plezierig voor
mij! Moest het gebeuren dat ze jou vragen om iets van mij te vertalen, laat het mij
s.v.p. onmiddellijk weten.’(16)
Maurits Sabbe (1873-1938), van wiens werk een groot deel bij Van Dishoeck
verscheen, had in 1915 In 't gedrang gepubliceerd. Of Buysse op dit boek doelt, of
op een Duitse vertaling van Sabbes werk is mij niet duidelijk. In elk geval is het
opvallend dat hij dan zonder meer aanneemt dat in het geval van Sabbe deze zelf
toestemming tot de vertaling verleend heeft; dit staat in schril contrast met zijn
mededeling dat de vertalingen van zijn werk zónder zijn toestemming worden gedrukt.
Sabbe behoorde tot de heftigste bestrijders van het Vlaamse aktivisme en van de
nagestreefde bestuurlijke scheiding van België, dus wellicht beïnvloedde deze
wetenschap Buysses opvatting enigszins.
Het verhaal Berouw was in 1907 gebundeld in het bij Van Dishoeck verschenen
Lente, De gevangenen was eerder gepubliceerd in de in 1899 bij H.J.W. Becht te
Amsterdam verschenen bundel Uit Vlaanderen.
Op een briefkaartje met poststempel 15 juni 1916 schrijft Buysse een mededeling
die kennelijk verband houdt met een soortgelijke aanvraag voor een Duitse vertaling:
‘Wil jij s.v.p. antwoorden dat er aan zulke vertaling en uitgave tijdens den oorlog
niet gedacht kan worden?’
Van Buysse verschenen tussen 1916 en 1918 achtereenvolgens Flämische
Dorfgeschichten (1916), Geschichten aus Flandern (1917), Eine Löwe von Flandern
(1917), Arme Leute, Geschichten aus Flandern (1918) en Rose van Dalen (1918),
alle vertaald door Georg Gärtner.

(16) De door Buysse genoemde vertalingen in Vorwärts komen niet voor in Rob. Roemans,
Kritische bibliographie van Cyriel Buysse [...], Kortrijk 1931.
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Van Doorslaer, die de receptie van Buysses werk in Duitsland onderzocht, wijst er
op dat er bij de vertalingen van Buysses werk mogelijk politieke motieven in het
spel waren.(17)
De gretigheid van Duitse uitgevers voor Buysses werk moet echter niet overschat
worden. Eugen Diederichs (1867-1930), de directeur van de gelijknamige uitgeverij
in Jena die een vooraanstaande rol in conservatieve kringen speelde, schreef in januari
1915 aan de Nederlandse schrijver J. Greshoff (1888-1971) die hij het jaar daarvoor
op de grote boekententoonstelling Bugra te Leipzig had ontmoet: ‘Es sieht nog gar
nicht wie Frieden aus, aber unsereiner als Verleger muss immer schon früher daran
denken, dass wir uns alle wieder einmal vertragen wollen und dass die gemeinsamen
Kulturaufgaben nicht aufhören. Mir schwebt nun vor, das ich eine vlämische
Romanbibliothek sobald wie möglich bringen muss, die uns den Charakter der
Vlamen, Landschaft und Geschichte nahebringt. Im algemeinen glaube ich, dass
nicht allzuviel aus dieser Literatur zu holen ist. Ich las eben eine Übersetzung von
Buyssen, der ja wohl mit als einer der besseren Autoren gilt, aber alles ist so
temperamentlos und nüchtern, dass ich diesem Autor unmöglich eine Bereicherung
unserer Literatur sehen kann. Die Vlamen sind ja als solche schwerfällig und etwas
verstaubt und nüchtern, sodass ich glaube, ihre einzige und jetzt wertvolle
Veranlagung ist die zum Mystizismus. Es wird mir da der Schriftsteller Teierlinck
[sic] genannt; was halten Sie von ihm? Ich stelle mir die Bibliothek garnicht so gross
vor, vielleicht ein historischer Roman, der uns die Vergangenheit Vlanderns darbringt,
dann ein Roman, der das Bauerntum erfasst, einer der die Landschaft schildert, und
einer, der das Leben der kleinen vergessen Städte schildert, aber ich weiss nicht, was
es gibt, und natürlich müssen sich meine Wünsche nach dem Vorhandenen richten.
Pol de Mont empfahl mir voriges Jahr folgende Bücher: Buyssen, Das Recht des
Stärksten, Loveling, Virginia, Ein teuer Eid, Die Braut des Herrn, Raimond Steyns,
Rauhe Liebe.’(18)

(17) Zie Luc van Doorslaer, Cyriel Buysse in Duitsland, in Ons Erfdeel 31 (1988) 5, p. 739-743,
m.n. p. 740-741.
(18) Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag (collectie - J. Greshoff,
sign. G 785 B 2). Zie voor het karakter van het Eugen Diederichs Verlag: Gary D. Stark,
Entrepreneurs of ideology. Neoconservative publishers in Germany, 1890-1933, Chapel Hill
1981, m.n. p. 15-19.
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Uit Buysses verdere correspondentie in 1916 blijkt een grote preoccupatie met zijn
zelf opgelegde taken. Tot schrijven komt hij nauwelijks; wel bezoekt hij enkele malen
Van Dishoeck in Bussum.

1917
Op 3 januari 1917 schrijft Buysse:
‘Ik heb wel het idee dat we stilletjes naar den vrede toe gaan. Maar hoe zal
Vlaanderen er uitzien! Ik durf er niet aan te denken. Sinds lang ontving ik geen
proeven meer. Scheelt er iets?’ En in een post scriptum deelt hij Van Dishoeck mee
dat de ‘Copie Ritter [...] in handen van Cauwelaert’ is.
Om welke proeven het gaat, blijkt niet uit de correspondentie. Mogelijk gaat het
om Van een verloren zomer, dat in 1917 het licht zou zien. P.H. Ritter Jr. (1882-1962)
was een Nederlandse journalist, die zich bewoog in kringen rond F.C. Gerretson.
Correspondentie van hem met Buysse of Van Cauwelaert is niet bewaard gebleven,
zodat het onduidelijk is om welke kopij het hier gaat.(19) Ritter werd in 1918
hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad, in welke hoedanigheid hij later nog een
rol zou spelen in de kwestie van het Schelde-verdrag.(20)
Inmiddels was Buysse bij een ander comité betrokken geraakt, ‘Pour le Tabac du
Soldat Begle’. Dit comité verkocht onder meer prentbriefkaarten met een tekst door
senator Louis Piérard en een tekening door J.M. Canneel. Van Dishoeck deed
klaarblijkelijk herhaalde malen kleine donaties aan dit comité. Zo schreef Buysse
hem op 25 december 1916:
‘Zeer hartelijk dank voor de milde gift. Mag ik je nog eens nadere toelichting
vragen wie je bedoelt met Warnie, die 300 van de sigaren zou krijgen?’
En op 8 januari 1917:

(19) Zie Inventaris van het archief van Dr. Pierre Henri Ritter jr. (1882-1962) (samenst. Jan J.
van Herpen en K. van der Horst), Utrecht 1988.
(20) R.L. Schuursma, Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag van België van 3 april 1925 in
de Nederlandse publieke opinie, Groningen 1975.
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‘Het geld voor den Belg. soldaat moet gezonden worden aan Vicomte A. Simonis
[,] 17 Lange Voorhout [,] den Haag. Het kost slechts 50 cent voor de verzending en
wordt gegarandeerd voor goede bestelling.’
Hoe weinig zijn literaire werk hem bezighoudt in deze tijd, blijkt wel op 8 februari
1917 als Buysse aan Van Dishoeck een titel voor zijn nieuw boek vraagt:
‘Ik zit den ganschen dag op 't ijs en kom 's avonds gedachteloos thuis. Weet gij
soms een geschikte titel? Span u eens in en laat mij weten.’
Hoewel Buysse later nog eens zou informeren naar Van Dishoecks idee voor een
titel, blijkt later dat Buysse er toch uiteindelijk zelf een heeft bedacht.
In februari raakt Buysse betrokken bij een initiatief van de Haagsche Kunstkring
een reizende tentoonstellingen te organiseren. De secretaris van de Haagse Kunstkring
was G.J. van Haersma Buma. Buysse schrijft op 13 februari:
‘[...] de secretaris Buma is mij komen vragen of gij er ook een stalletje met boeken
zoudt willen plaatsen [...]. Het begint tegen het eind dezer maand in Middelburg. Het
beste zal zijn dat gij u zelf in verbinding stelt met den heer Haersma Buma [...].’
Buysse vraagt ten slotte in een post scriptum: ‘Hebt gij al een titel gevonden?’
Uit de volgende brief blijkt echter dat Buysse inmiddels zelf de titel Van een
verloren zomer aan Van Dishoeck heeft voorgesteld. Hij schrijft op 23 februari:
‘Het doet mij genoegen dat ge met mijn titel instemt. Wat krijg ik nu als
honorarium? Een voorwaarde die ik wensch te stellen is dat het vertaalrecht aan mij
blijft, vooral met het oog op de Duitschers.’ Uit dit laatste blijkt wel heel weinig
vertrouwen in Van Dishoeck. Hij voegt aan deze brief nog toe:
‘Van de Bom heb ik niets gemerkt en ben zeer verwonderd dat hij een pas naar
hier heeft kunnen bekomen. Ik heb reeds een paar keer zonderlinge geruchten over
hem gehoord, maar weet niet wat er van aan is.’
Waarschijnlijk doelt Buysse hier op de pleidooien van Emmanuel de Bom
(1868-1953), hoofdbibliothecaris van de Stadsbibliotheek te Antwerpen, voor de
vernederlandsing van de Gentse universiteit. De Bom zou in juni in een van zijn
kronieken voor de Nieuwe Rot-
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terdamsche Courant ook verslag doen van de verdedigingsrede van Buysses
voormalige collega-redacteur bij De Vlaamsche Stem, René de Clercq. Deze
activiteiten zouden er na de oorlog toe leiden dat De Bom uit zijn ambt ontzet werd.
Op 23 mei bracht Buysse Van Dishoeck een van zijn in deze periode talrijke
bezoeken. Hij schrijft op 17 mei:
‘Maandag kom ik even in het Gooi. Heb vergadering in Laren met Couperus en
Coenen voor G. Nederland. Kom je even opzoeken, waarschijnlijk 's ochtends.’
Anderhalve maand later is Van Dishoeck van plan Buysse te bezoeken. Buysse
schrijft hem op 11 juli 1917, kort op de ontvangst van de eerste exemplaren van
waarschijnlijk Van een verloren zomer: ‘De boeken in dank ontvangen. 't Ziet er, als
naar gewoonte, netjes uit. Als 't mogelijk is laat me een dag op voorhand weten
wanneer je denkt te komen. Of ik nog binnenkort naar Bussum kom is twijfelachtig.
Wel moet ik eerlang in A'dam zijn. De Clercq is dus weg om Vlaanderen te redden.
Wat zal dat heerlijk zijn! Er lopen hier nog van die redders rond, maar ze staren
voorlopig in de hoogte, naar de kruinen van de boomen, om er de kat uit te kijken
en houden ook een natten vinger in de lucht, om te voelen waar vandaan den wind
komt.’
De Clercq was in juni naar België teruggekeerd, van welke terugkeer in
aktivistische kring veel ophef werd gemaakt. De Clercq zou op 10 en 11 juli een
opzwepende toespraak houden bij de herdenking van de Guldensporenslag in Brussel
en Antwerpen.(21)

1918
Op 25 maart 1918 schrijft Buysse aan Van Dishoeck, hem - als om de afstandelijkheid
van de inhoud van zijn brief te benadrukken - met het formele ‘u’ aansprekend:
‘Zooals ik u, enkele weken geleden, zei, was ik niet van plan De Strijd thans in
boekvorm uit te geven. Nu heb ik echter, van diverse kanten aanvraag gekregen, en
wel zoo, dat mijn eerste voornemen gewijzigd is. Een bekenden firma o.a. (ik werd
verzocht haar voor-

(21) Zie Koen Hulpiau, René de Clercq (1877-1932), Gent 1986, p. 288-290.
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loopig niet te noemen) stelde mij het volgende voor: 20 p. cent als tantième op de
verkoop van ieder exemplaar, met een vaste vooruitbetaling van 500 gulden.
Eigendoms- en vertalingsrecht blijven aan mij. Ik wil mij niet verbinden zonder u
daarvan kennis te geven en u, tegen gelijke voorwaarden, de voorkeur te laten.
Daarvoor is mijn verhouding te lang, te goed en te vriendschappelijk geweest. En ik
zou waarschijnlijk zelfs niet op het idee zijn ingegaan als de oorlog mijn financieele
toestand niet bedenkelijk genekt had. Ziehier, in korte woorden, mijn tegenwoordige
positie: geen sou meer uit België, van waar ik jaarlijks een inkomen van 6 à 7000
gulden trok, en geen hoop, binnen afzienbaren tijd, daarvandaan nog iets te krijgen.
Het niet denkbeeldige gevaar, daarentegen, dat alles wat ik ginds bezit, vernield
wordt. Daarbij de last (ik draag hem trouwens gaarne) van mijn broer met zijn gezin
en het gezin van zijner dochter met man en kinderen. Nu helpt mijn vrouw natuurlijk
ook wel, maar alles heeft zijn grenzen, in dezen tijd vooral. Kortom, ik ben in een
slechte en benauwde financieele positie en moet nieuwe bronnen van inkomen zien
te vinden. Ik spreek u zoo openhartig mogelijk, waarde vriend en ben ten volle
overtuigd, dat gij mij dit zult ten goede duiden. Wilt ge daar eens uwe gedachten
over laten gaan en mij een dezer dagen melden wat gij er van denkt.’
Of er inderdaad sprake was van een ‘bekende firma’, en welke dit is geweest, is
niet met zekerheid vast te stellen. De strijd zou weliswaar uiteindelijk bij de
Rotterdamse uitgeverij Nijgh & Van Ditmar verschijnen - en deze uitgeverij valt
zeker onder de noemer ‘bekende firma’ -, maar Buysse moet tezelfdertijd ook
contacten gehad hebben met de Wereldbibliotheek te Amsterdam, welke uitgeverij
hij Van Dishoeck al eens eerder ten voorbeeld had gesteld.
In het najaar van 1918 zou Buysse bij de Maatschappij voor Goede en Goedkope
lectuur, zoals de Wereldbibliotheek voluit heette, zijn Roman van den schaatsenrijder
publiceren, zonder deze - voor zover althans valt na te gaan - eerst aan Van Dishoeck
te hebben aangeboden. De Wereldbibliotheek had overigens vanaf haar oprichting
in 1905 bij herhaling gepoogd een nauwe samenwerking met Van Dishoeck aan te
gaan en zou in 1923 zelfs A.M.E. van Dishoeck (1892-1973), C.A.J. van Dishoecks
zoon, vragen de directie van de Wereldbibliotheek te komen versterken. Het feit dat
ze nu
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een boek van Buysse publiceerde, staat hier overigens buiten, want de
Wereldbibliotheek maakte er een gewoonte van een graantje mee te pikken van de
reputatie van auteurs die elders succesvol waren.(22)
Buysse moet over de Roman van den schaatsenrijder al voor mei 1918 contact
met Leo Simons (1862-1932), de directeur van de Wereldbibliotheek, hebben gelegd.
Op 6 mei schreef Buysse althans aan Simons onder meer: ‘Totnogtoe ontving ik niet
het afgesproken kontrakt voor “De Roman van den Schaatsenrijder”.’(23)
De bij Nijgh & Van Ditmar te verschijnen roman De strijd had Buysse in oktober
1917 voltooid, na er sinds de zomer weer aan geschreven te hebben. Oorspronkelijk
was hij aan de roman, die toen nog Het gemakkelijke leven heette, in de lente van
1914 begonnen, maar was door het uitbreken van de oorlog onderbroken. Nijgh &
Van Ditmar was mogelijk op de roman van Buysse attent gemaakt door de
voorpublikatie van hoofdstukken er uit in Groot Nederland, waarin de roman vanaf
januari verscheen. Ik vermoed dat de toenmalige redacteur Laurens van der Waals
(1885-1968) Buysse benaderd had. Van Dishoeck kon of wilde niet op Buysses
voorstel ingaan. Tegen Buysse voerde hij voor zijn weigering kennelijk financiële
motieven aan; of hij daarmee oprecht was, is helaas niet na te gaan. Wel duidelijk is
dat ook van zijn kant zakelijke motieven de doorslag gaven. Op 4 april schrijft Buysse
hem:
‘Het spijt me wel, dat ge mijn condities niet hebt kunnen aannemen (ik begrijp
het trouwens best van u onder de tegenwoordige omstandigheden) maar de redenen
die ik u mededeelde maken het mij tot plicht mijn finantieel voordeel niet te
verwaarloozen, en, daar ik een decisie moest nemen, heb ik besloten, niet zonder
leedwezen, het boek aan uw concurrent af te staan. Deze is de firma Nijgh en Van
Ditmar, uit Rotterdam. Ik vertrouw evenwel dat dit geenszins onze vriendschappelijke
relaties zal beïnvloeden en twijfel ook niet dat wij samen nog, tot beider voldoening,
zaken zullen doen.’
Nijgh & Van Ditmar zou in 1921 nog een tweede boek van Buysse uitgeven, maar
alletwee de boeken verkochten kennelijk zo slecht

(22) Vgl. Frank de Glas, Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en
Ontwikkeling/De Arbeiderspers vóór 1940, Amsterdam 1989, p. 98 en p. 170.
(23) Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag (collectie-Cyriel
Buysse, sign. B 9962 B 1).
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dat Nijgh & Van Ditmar in 1929 beide zou overdoen aan Van Dishoeck die er
titeluitgaven van in de handel bracht. Het financiële gewin van Nijgh & Van Ditmar
moet dus gering geweest zijn.
Op een briefkaartje uit september over het zenden van sigaren naar Belgische
krijgsgevangenen in Duitsland na, zou Buysse gedurende 1918 verder geen contact
meer met Van Dishoeck hebben. In november kwam er een wapenstilstand.

1919
Op 25 januari 1919 schrijft Buysse uit Den Haag voor het eerst weer aan Van
Dishoeck. Hij begint met een cryptische zin, die ik niet kan plaatsen: ‘Mijn boeken
zijn besteld en zoodra ik ze ontvang zal ik u die zenden.’ Om welke boeken het hier
gaat, kan ik niet achterhalen. Is hier wellicht sprake van een, bibliografisch
niet-achterhaalde, uitgave door Van Rijsselberghe & Rombaut te Gent? Vanaf 1922
zou deze uitgeverij het merendeel van Buysses boeken uitbrengen; voor Van Dishoeck
werden van elke titel enkele honderden exemplaren als licentie-uitgave afgezonderd.
Buysse vervolgt zijn brief dan:
‘Met veel genoegen vernam ik dat mijn werken zoo goed verkoopen en dat om te
beginnen in de Natuur nu herdrukt wordt. Gij kunt mij de proeven sturen, die ik met
zorg zal nazien. De toestand in België is angstwekkend. Hoogst verward en zeer
gevaarlijk. Er is van alles te verwachten. Gewapende, en in soldaten-uniformen
gekleede, of verkleede benden loopen 's nachts het platteland af, en stelen en
vermoorden alles waar ze voorkomen. Het reinste Bolsjewisme! Wij hebben, de
laatste dagen van den oorlog, nagenoeg alles verloren. Mijn buiten absoluut
leeggeplunderd, onze fabrieken en het ouderlijk huis totaal vernield, de molen uit
Zomerleven opgeblazen. Persoonlijk ben ik geruineerd en zoo is ook mijn broer. Van
vergoeding door de Duitschers verwacht ik niets. Dat blijft natuurlijk litteratuur.
Misschien krijgen onze kinderen of kleinkinderen iets. Enfin ik weet niet waar het
heen moet. De verwoesting in Vlaanderen, ook rondom Gent, is onbeschrijfelijk en
voor het eerst vind ik mijn landgenooten moedeloos en zonder veerkracht bij de
pakken neerzittend. Tuschen 15 Febr. en 1 Maart denk ik weer, voor een maand of
zoo, naar België te vertrekken.’
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Een kleine maand later, op 20 februari bericht Buysse Van Dishoeck dat hij de dinsdag
daarop naar België zal vertrekken:
‘Adres: Deurle bij Deinze [,] Oost Vlaanderen [...]. Ik ben benieuwd hoe het er
ginder zal uitzien. Ik verwacht niet veel opwekkends.’
Pas in december 1919 is er vervolgens weer een levensteken van Buysse.
Enerzijds is het begrijpelijk dat Buysses hoofd niet naar literatuur stond, anderzijds
houdt dit stilzwijgen wellicht ook verband met het feit dat hij zijn werk nu bij andere
uitgevers onderbracht. Publiceerde hij in 1918 De roman van den schaatsenrijder
en De strijd bij respectievelijk de Wereldbibliotheek resp. Nijgh & Van Ditmar, in
1919 gaf J.M. Meulenhoff te Amsterdam De twee pony's uit. In 1920 en 1921 zouden
dan nog Plus-que-parfait en Zooals het was... bij Lectura te Antwerpen resp. Nijgh
& Van Ditmar verschijnen.
Aan de grote en belangrijke roman Zooals het was... schrijft Buysse in de periode
november-december 1919 tot maart 1920. Over deze roman hoort Van Dishoeck
niets van hem. Dat mag, gezien de relatie tot dan toe toch opmerkelijk genoemd
worden.
Van Dishoeck geeft in deze jaren slechts tamelijk risicoloze herdrukken uit van
In de natuur (1919) en Per auto (1920).
Op 3 december schrijft Buysse:
‘Het is lang geleden, dat wij van elkander niets meer gehoord hebben. [...] Ik ben
pas sinds gisteren uit België terug, waar de toestand meer dan ooit één chaos is. Aan
niets meer is nog eenig houvast. Elk doet en leeft zooals hij wil of kan, in volslagen
anarchie en absolute onverschilligheid voor alles wat het leven vroeger levenswaard
maakte. Toch wordt er gaandeweg wat meer gewerkt, wellicht omdat de lui ervaren,
dat leeg- en vuilloopen nog vervelender is dan werken. Enfin dat is aller-beroerdst.
Komt er van mij een herdruk dit najaar? Ik meen toch dat ik de proeven heb
af-gecorrigeerd van “In de Natuur”.’

1920
Het eerste contact met Van Dishoeck is pas op 7 mei. Inmiddels was Buysse op 17
maart 1920 gereed gekomen met zijn roman Zooals het was... Buysse schrijft er wel
over aan Herman Robbers
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(1868-1937), redacteur van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, maar tegenover
Van Dishoeck bewaart hij een merkwaardig stilzwijgen. Op zijn briefkaart van 7 mei
wijst Buysse er op nog steeds geen drukproeven van de herdruk van Per auto - die
pas in december zou verschijnen - ontvangen te hebben:
‘Heel graag zou ik verder willen dat gij de correctie waarneemt. Dat zou veel tijd
sparen en er is toch niets aan te veranderen. - Ja, het is hier groote misère met holl.
boeken. Ik zag van morgen v. Goethem en die klaagde ook steen en been! [...].’
In een brief van 27 december komt Buysse op dit laatste nog eens terug. Een aan
hem gerichte brief van ene Ch. Hennemans, die tegenover Buysse klaagde dat diens
boeken zo duur waren in de Belgische boekhandels, stuurt Buysse aan Van Dishoeck
op, terwijl hij op die brief bijschrijft:
‘[...] het zal je misschien interesseeren bijgaande brief te lezen. Het klopt, meen
ik, met wat je schrijft over de onverkoopbaarheid van Hollandsche boeken in België.
Ik geloof dat de litteratuur zoo zachtjes aan dood gaat, ook in Holland.’
Dit vermeende afsterven van de literatuur lag niet zo zeer aan de literatuur zelf,
maar inderdaad aan de hoge verkoopsprijs die Nederlandse uitgevers voor hun boeken
in België moesten rekenen. Door de sterk gedevalueerde frank waren de Nederlandse
boeken veel te duur en konden ze de concurrentie met de goedkopere Franse boeken
niet of nauwelijks aan. Deze verslechterde concurrentiepositie had een merkbare
invloed op Van Dishoecks fonds. Er verschenen na de oorlog veel minder Vlaamse
uitgaven dan daarvoor.
De boeken van Buysse zullen vanaf 1921 bijna alle door Van Rijsselberghe &
Rombaut te Gent worden uitgegeven; Van Dishoeck zal van deze uitgaven slechts
licentie-uitgaven in de handel brengen. Buysse zal over die samenwerking een aantal
jaren later aan Willem Rombaut schrijven: ‘Ik heb den indruk dat Van Dishoeck zich
geen de minste moeite geeft en ik vraag mij af of hij wel de man is die wij hebben
moeten voor eventueel volgende uitgaven. Het zou mij spijten geheel met hem af te
breken, want ik heb steeds goede betrekkingen met hem onderhouden maar als hij
nu helemaal niets meer doet voor onze uitgaven is het toch wel al te erg.’(24)

(24) Universiteitsbibliotheek, Gent (briefwisseling Paul van Rijsselberghe & Guillaume Rombaut,
Hs 3352). Met dank aan Anne Marie Musschoot die mij op deze brieven wees.
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In deze na-oorlogse jaren werkt Van Dishoeck veel samen met Vlaamse uitgevers,
onder meer met De Nieuwe Boekhandel van Maurice Roelants (in 1918 opgericht),
met de Belgische Boekhandel van Jull Filliaert (1890-1948) en met 't Kersouwken,
opgericht door Victor Resseler, maar sinds 1910 onder directie van Edward Joris
(1876-1957).
Ook van een twaalftal door Victor Resselers uitgeverij S.V. Lectura uitgegeven
publikaties van andere Vlaamse auteurs brengt Van Dishoeck licentie-uitgaven in
de handel. Bij Lectura zou in 1920 Buysses Plus-que-parfait verschijnen; van deze
titel zijn exemplaren bekend waarbij op de titelpagina naast de naam Lectura ook
die van Van Dishoeck voorkomt.(25) Over deze licentie-uitgave correspondeert Buysse
niet met Van Dishoeck. Het is echter ook - gezien de samenwerking tussen Resseler
en Van Dishoeck - niet onwaarschijnlijk te veronderstellen dat Victor Resseler
(1877-1955) de verspreiding van deze uitgave rechtstreeks met Van Dishoeck regelde,
zonder tussenkomst van Buysse. Lectura bestond pas sinds 1919,(26) maar al in 1911
had Resseler een volledige aflevering van zijn tijdschrift De Week aan Buysse gewijd
en in datzelfde jaar had hij in samenwerking met Van Dishoeck de studie Cyriel
Buysse en zijn land door zijn zwager Herman van Puymbrouck uitgegeven.
In een artikel over Willem Elsschots uitgevers suggereert Vic van der Reijt dat
Van Dishoeck kleine Belgische uitgevers - zoals in Elsschots geval, net als bij Buysse,
Lectura - onder druk zette om een heruitgave met een nieuw omslag en aangepaste
titelpagina te eisen, zonder zijn auteurs er in te kennen. Van Dishoeck zou dit doen
omdat hij van mening was dat er ‘eigendomsrecht op auteurs’ bestond.(27) Het is een
wat kwaadaardige veronderstelling die geen recht doet aan het toen niet
ongebruikelijke fenomeen van licentie-uitgaven. De verdachtmaking is in het licht
van bovenstaande gegevens niet staande gehouden. Als een auteur al niet van een
dergelijke licentie-uitgave op de hoogte was, lag de oorzaak mijns inziens eerder bij
de Vlaamse uitgever dan bij Van Dishoeck, die immers niet

(25) Zie Marloes van Buuren & Marije de Jong, C.A.J. van Dishoeck, mercator & mecenas. De
geschiedenis van uitgeverij Van Dishoeck 1898-1931, Amsterdam 1985 (Doctoraalscriptie),
p. 82.
(26) Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2, p. 28.
(27) Vic van der Reijt, Willem Elsschot en zijn uitgevers, in Optima 2 (1984) 2, p. 115.
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het initiatief tot dergelijke uitgaven nam, maar slechts een deel van de oplage van
de Vlaamse uitgever kocht.

1921
In de correspondentie van Buysse met Van Dishoeck valt vervolgens een hiaat tot
september 1922. Er is alleen een kaartje van 25 januari 1921 door mevrouw
Buysse-Dyserinck, waarin ze Van Dishoeck vraagt Stemmingen, Oorlogsvizioenen,
Van een verloren zomer en Zomerleven voor haar rekening te sturen aan Dina
Logeman-van der Willigen te Gent:(28)
‘Er schijnt mogelijkheid te bestaan dat die boeken in 't Deensch vertaald zouden
worden, maar het schijnt een surprise voor mijn man te moeten zijn.’ Het lijkt er op
dat van dit voornemen niets is terecht gekomen.
In het voorjaar van 1921 verschijnt bij Nijgh & Van Ditmar Zooals het was. Net
als het in 1918 bij dezelfde uitgeverij verschenen De strijd zou Van Dishoeck van
de resterende exemplaren van dit boek in 1929 een titeluitgave in de handel brengen.
Op 2 oktober benadert Buysse de Gentse uitgeverij en boekhandel Rijsselberghe
& Rombaut voor de publikatie van zijn werk. Of Buysse daarover Van Dishoeck
geschreven of gesproken heeft, is, bij ontstentenis van correspondentie, onbekend.
Buysse schrijft Van Rijsselberghe & Rombaut: ‘Wat uw plan tot uitgave van een
werk van mij betreft, hoe zoudt gij er over denken als ik er 75 centimen per exemplaar
vroeg voor een oplage van 2000? Dat zou dan iets minder zijn dan wat ik voor
dergelijke uitgaven in Holland ontvang, maar ik zou het er voor over hebben, omdat
ik meen dat Vlaamsche werken in Vlaanderen moeten verschijnen. Het zou dan zijn
een bundel vertellingen, groote of kleinere, naar uwe keus, die wel reeds in
tijdschriften en dergelijke, maar nog niet in boekvorm verschenen. Ik heb er een vrij
ruime provisie van, die opzettelijk achtergehouden heb om er eens in eigen land mee
te probeeren. Het zij

(28) Dina van der Willigen (overl. 1925) was evenals mevrouw Buysse afkomstig uit Haarlem.
Op 11 april 1889 huwde zij met de eveneens uit Haarlem afkomstige Henri Logeman
(1862-1936), die van 1888 tot 1929 Engelse en moderne Scandinavische filologie doceerde
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Het is vermoedelijk ten huize van de familie Logeman te
Gent geweest, dat Buysse zijn toekomstige echtgenote voor het eerst ontmoette.
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zeer zeker van de beste (en ook van de laatste) die ik geschreven heb [...].’(29)

1922
Pas op 20 september 1922 is er weer schriftelijk contact tussen Buysse en Van
Dishoeck. Buysse schrijft hem:
‘Bij Van Rijsselberghe en Rombaut te Gent zag ik de tweede uitgave van Het
Volle Leven voorliggen en die heeren deelden mij mede dat het reeds een heele poos
verschenen was. Het verwondert mij niet een paar present-ex. te hebben ontvangen,
zooals gij vroeger altijd deedt. Ook zou ik wel, als het u schikt, het honorarium willen
ontvangen.’
De tweede druk van Het volle leven moet dan nog maar pas daarvoor verschenen
zijn. Op 2 november 1922 zal Buysse de ontvangst bevestigen van het bedrag van
225 gulden, dat hij klaarblijkelijk als honorarium voor deze herdruk kreeg. Dat bedrag
was dan anderhalf keer zo hoog als Buysse volgens de in 1908, bij de eerste druk,
gemaakte afspraak toekwam.
Buysse schrijft in dezelfde brief ook over een overeenkomst die Van Dishoeck
met De Gazet van Gent gesloten zou hebben:
‘Wat de zaak met de Gazette van Gent betreft, ik hoorde dat gij nu een accoord
met die lui hebt gekregen voor alles wat zij, zonder toestemming, sinds het Ezelken
gepubliceerd hebben. Andere uitgevers, o.a. Van Kampen en laatst nog Nijgh, hebben
mij steeds voor de helft in dergelijke buitenkansjes laten deelen. Ik twijfel er niet
aan of ik mag dit ook wel van u verwachten, als zijnde een algemeen aangenomen
gebruik onder de uitgevers.’
Een leeuw van Vlaanderen, dat in 1900 bij P.N. van Kampen & Zoon was
verschenen, was van 11 april tot 14 juni 1911 als feuilleton in Vooruit opgenomen;
mogelijk doelt Buysse onder meer hierop. Feuilletons van De strijd (1918) of van
Zooals het was (1921), die beide bij Nijgh & Van Ditmar waren verschenen, worden
in de

(29) Universiteitsbibliotheek, Gent (briefwisseling Paul van Rijsselberghe & Guillaume Rombaut,
Hs 3352).
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bibliografie van Roemans niet vermeld, evenmin als bijdragen door Buysse aan de
Gazet van Gent.
Enigszins in tegenspraak met wat hij beweert in zijn brief van 20 september 1922
- waarin hij immers meldt dat Nijgh & Van Ditmar hem betaald had voor de publikatie
als feuilleton van zijn bij hen verschenen werk - schrijft Buysse op 2 november:
‘Die lui van de Gazette van Gent zijn blijkbaar gek. Ze kondigen met groote letters
de verschijning als feuilleton van Zooals het was aan (om Zaterdag aanstaande, dus
overmorgen, te beginnen nog wel!) en noch de uitgevers noch ik hebben ze vergunning
gevraagd. Maar dat zal zoo maar niet afloopen! Er is hun alvast verbod gezonden.’
In december verschijnt bij Van Rijsselberghe & Rombaut de eerste uitgave van
Buysse, de bundel Uit de bron. Het initiatief voor deze uitgave is waarschijnlijk niet
door Van Rijsselberghe & Rombaut genomen, maar door het Willemsfonds - mogelijk
door bemiddeling van Julius Hoste - gedrukt. Van Dishoeck zou van de gewone
uitgave zeshonderd exemplaren kopen, die onder de gezamenlijke imprint van C.A.J.
van Dishoeck te Bussum en Van Rijsselberghe & Rombaut te Gent in Nederland
zouden worden verkocht.
In een latere brief van Buysse aan Van Dishoeck van 2 mei 1924 zal Buysse
beweren dat hij pas op dát tijdstip voor het eerst nader contact met Van Rijsselberghe
& Rombaut zoekt. Dat is niet waar, want in maart 1923 zal hij hen als eerste de
uitgave van zijn De laatste ronde aanbieden en in oktober 1921 had hij hen ook al
benaderd over de uitgave van zijn werk, bij welke gelegenheid Buysse tevens had
laten doorschemeren dat hij enkele van zijn beste verhalen speciaal voor een uitgave
in Vlaanderen bewaarde.

1923
In maart 1923 biedt Buysse, zoals gezegd, aan Van Rijsselberghe & Rombaut onder
meer de uitgave aan van het reisverhaal De laatste ronde. Kennelijk gingen zij niet
op Buysses aanbod in, want dit verhaal verschijnt in november bij Van Dishoeck,
na eerst in Groot Nederland gepubliceerd te zijn. Correspondentie over deze uitgave
is er niet, zodat de door Buysse gestelde voorwaarden niet bekend zijn.
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Van Dishoeck geeft in 1923 ook een tweede druk uit van Lente, waarvan in 1907 de
eerste druk was verschenen. Deze herdruk zou, op de in samenwerking met mevrouw
M.L.A. Barnardiston-van Riemsdijk geschreven reisverhalen Wat wij in Spanje en
Marokko zagen (1929) en een aantal andere herdrukken na, de laatste afzonderlijke
boekuitgave door Van Dishoeck van het werk van Buysse zijn. In het vervolg zou
Van Dishoeck slechts van elke door Van Rijsselberghe & Rombaut te Gent
uitgebrachte titel een aantal exemplaren als licentie-uitgave op de Nederlandse markt
brengen. Uit een brief van 23 december 1925 van Buysse aan Van Dishoeck zou je
kunnen opmaken dat Van Dishoeck in dergelijke gevallen planovellen van de uitgaven
van Van Rijsselberghe & Rombaut toegestuurd kreeg, die hij in Nederland zelf liet
binden.

1924-1931
De correspondentie tussen Buysse en Van Dishoeck verloopt hierna snel. Er is wel
een aantal korte berichten bewaard gebleven, waaruit blijkt dat het contact niet geheel
verloren is gegaan en dat er van beide zijden geen rancune is, maar correspondentie
over de uitgave van Buysses werk is er nauwelijks.
Een uitzondering vormt een brief van Buysse van 2 mei 1924. Klaarblijkelijk had
Van Dishoeck hem laten weten weinig vrede te hebben met de gang van zaken en
had hij geprobeerd Buysse terug te winnen. Buysse schrijft hem, waarschijnlijk in
verband met Tantes:
‘Je brief in dank ontvangen en met belangstelling gelezen. Gaarne ben ik bereid
daar verder met je over te praten. Laat mij tijdig weten wanneer je naar België komt.
Ikzelf zal waarschijnlijk nog eens voor een week in Den Haag komen, eind Mei of
begin Juni. Dat zal ik je op tijd melden, zoodat we elkander niet mis loopen. Ik weet
zeer goed dat Uit de Bron een uitzonderings-geval was, met die 2000 ex. voor het
Willems Fonds. Toch geloof ik dat juist heel wat Willemsfondsers een boek - vooral
een roman - van mij zouden koopen als die maar tegen behoorlijken prijs (dat wil
zeggen niet hooger dan 7.50 fr. zooals een gewone fransche roman) te krijgen was.
Ik ben er althans zeer op gesteld om dat eens te probeeren en daarom zou
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ik zoo graag willen dat je je nog eens in verbinding stelt met V. Rijsselberghe en
Rombaut, die ook wel eenigszins op mede-uitgave van dat boek rekenen. Wij zouden
daar eens samen met die lui over moeten confereeren. Ik hoop althans niet dat je daar
principieel zoudt tegen zijn. Om je verder te bewijzen dat de uitgevers hier wel eenige
kans op succes met den verkoop van dat boek zien, kan ik je ook melden dat een
ander Vlaamsch uitgever (zijn naam is die van een serieuze firma) mij het equivalent
in franken heeft aangeboden, van wat ik in guldens van een Hollandsch uitgever zou
krijgen. Enfin, we hebben nog tijd om daarover te denken en te spreken. Wat mij
betreft ik deed het liever met je en V.R. uit oude relatie en vriendschap.’
Tantes had Buysse al in maart 1923 aan Van Rijsselberghe & Rombaut aangeboden.
Het zou in het najaar van 1924 bij hen verschijnen; voor Van Dishoeck werden er
zeshonderd exemplaren gedrukt met ook zijn imprint erin.
Op 11 december schrijft Buysse enthousiast over de uitgave van Tantes: ‘Ik weet
zoo goed als gij zelf dat de door u uitgegeven boeken oneindig veel mooier zijn dan
deze die in Gent gedrukt worden. Maar de verkoopprijs aldoor! De verkoop van
Tantes gaat prachtig en niemand klaagt er over 't uiterlijk van 't boek omdat ze van
niets beters weten. Was het in Holland gedrukt geweest, slechts hier en daar zou een
kooper het gevraagd hebben, vanwege de onvermijdelijk veel hoogeren prijs. Dat
zult ge b.v. wel ervaren met het boek van G. d'Hondt b.v. En mij is het toch vooral
te doen om in eigen land wat meer gelezen te worden. Wat uw schrijven verder
betreft, het liefst zag ik Van Arme Menschen herdrukt. Dat lijkt me verreweg het
beste van de drie door Van Kampen uitgegeven werken. Kan dat b.v. tegen een
matigen prijs in Belgie verkocht worden (waar het om zoo te zeggen onbekend is)
dan geloof ik wel dat er veel aftrek voor zou zijn. Ware 't niet mogelijk u daarvoor
met V. Rijsselberghe en Rombaut te verstaan? En hoe zit dat met de contracten?
Hebt ge die meteen van V. Kampen overgenomen? Verder verneem ik met genoegen
dat Ezelken nog eens gaat herdrukt worden en dat ook de overige uitgaven bijna
uitgeput zijn [...]. Wie ook heel graag iets van mij zouden uitgeven (en zij zouden
drukken op 5000 ex.) is Le Peuple van Brussel. Die hebben mij daar juist, verleden
week, toen ik in Brussel was, om gevraagd. Zou dat niet iets zijn
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om Van Arme Menschen te herdrukken?’
Van Gustaaf D'Hondt (1865-1938) gaf Van Dishoeck in 1924 de roman De erfenis
van Pier-Cies uit. Verkoopcijfers van deze roman zijn mij niet bekend. Het zou tot
1930 duren voor Van Dishoeck een tweede boek van D'Hondt aandurfde.
De herdruk van Van arme menschen, dat oorspronkelijk in 1901 door P.N. van
Kampen en Zoon te Amsterdam was uitgegeven, zou pas omstreeks juni 1926 bij
Van Dishoeck het licht zien; op 25 maart 1925 zou Buysse Van Dishoeck schrijven:
‘Ik ben bezig Van Arme Menschen te herzien 't welk u binnenkort zult onvangen.’
Voor deze herdruk werkte Van Dishoeck niet samen met Van Rijsselberghe &
Rombaut. Dat zou hij evenmin doen voor de derde druk van Het ezelken die eerder,
namelijk in februari 1925, verscheen.
Eind 1924 verschijnt bij Van Dishoeck een tweede druk van De nachtelijke
aanranding, oorspronkelijk verschenen in 1912.
Van zijn kant rekent Buysse correct af met Van Dishoeck. Op 20 februari 1925
schrijft hij hem:
‘[...] met gelegenheid zal ik je nog eens 250 Belg. francs in de vuist stoppen wegens
opname in Vooruit, van Gent, van 't Ezelken als feuilleton [...].’
Op 23 december 1925 schrijft Buysse vanuit Den Haag (naar ik aanneem over de
uitgave door Van Rijsselberghe & Rombaut van Typen, waarvan de produktie
kennelijk minder voorspoedig verliep dan Buysse hoopt):
‘In dank je bescheiden ontvangen en hierbij terug. Die geheele zaak heeft mijn
zomer vergald. Je zoudt er het schrijven en uitgeven bij neerleggen. De grond-oorzaak
is echter die beroerde staking. Ik ben op 28 Nov. uit Gent naar hier vertrokken en
tot het laatste oogenblik heb ik bij Rombaut zitten wachten om een exempl. Typen
naar hier mee te krijgen. Het heette echter, naar R.'s beweren, dat uw ex. reeds een
week of zoo vroeger verzonden waren. Waarop wij wachtten, altijd volgens R. was
op het inbinden. Hoe het dan komt dat ze nu pas in je bezit gekomen zijn, is mij een
raadsel. [...] Mijn doel (gekocht en gelezen worden in mijn eigen land) schijnt echter,
hoe laat dan ook! bereikt te zijn. De verkoop, ginder, gaat uitstekend.’
In dezelfde brief informeert Buysse nogmaals of Van Dishoeck de tweede druk
van Van arme menschen alsnog wenst te ondernemen;
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C.A.J. van Dishoeck, ca. 1930, foto Bibi. Vereeniging, Amsterdam
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Van Dishoeck publiceert omstreeks juni ook een derde druk van De vrolijke tocht.
Op 6 mei 1926 schrijft Buysse:
‘Heden heb ik je de laatste proeven Van Arme Menschen opgestuurd. Is de derde
druk van Vroolijke Tocht reeds verschenen? Ik hoop benevens het honorarium (in
guldens s.v.p. heb medelijden met de frank!) ook van ieder der herdrukken een paar
presentexemplaren te ontvangen [...]. Op de lijst der uitgaven lees ik ook Zomerleven,
tweede druk. Is dat al verschenen? Ik heb daar geen proeven van ontvangen. Of moet
dat nog komen?’
De tweede druk van Zomerleven zal pas in 1929 verschijnen. De fondslijst van
Van Dishoeck waarop in 1926 al een tweede druk vermeld of aangekondigd zou
staan, heb ik niet kunnen achterhalen.
De correspondentie kabbelt zachtjes voort met kaartjes waarop Buysse informeert
wanneer de door Van Dishoeck met ijzeren regelmaat herdrukte titels verschijnen
of waarop hij bedankt voor de gezonden presentexemplaren en het honorarium.
Soms doet hij zelf een suggestie voor een titel die zijns inziens in aanmerking
komt voor een herdruk. Zo schrijft hij op 15 januari 1929:
‘[...] een boek, zonder twijfel een van mijn allerbeste, dat ik gaarne zag herdrukken
is Tusschen Leie en Schelde, destijds verschenen bij de Maatschappij Letteren en
Kunst en door deze verkocht aan Honig, Utrecht. Zou je dat uit zijn klauwen niet
kunnen krijgen?’ De herdruk zal in 1930 bij Van Dishoeck verschijnen.
Pas op 11 maart 1929 biedt Buysse Van Dishoeck weer een boek ter publikatie
aan. Het betreft het in samenwerking met mevrouw M.L.A. Barnardiston (de
echtgenote van A.W.G. van Riemsdijk met wie hij in 1905 het toneelstuk Se non è
vero bij de Erven F. Bohn te Haarlem publiceerde) geschreven reisverslag Wat wij
in Spanje en Marokko zagen. ‘Alles samen een omvang als Vrolijke Tocht of Per
Auto. Aangezien jij mijn andere “sportboekjes” ook hebt uitgegeven, bied ik je de
eerste keus aan, om je collectie te completeeren. Anders geef ik dit jaar niet uit.’
Op 27 juni 1929 spreekt Buysse zijn waardering uit voor de band van de herdruk
van Zomerleven: ‘Ja, zeker, die band mag uniform dienen voor al de herdrukken.’
Veel herdrukken zouden er niet meer verschijnen. Slechts van Tusschen Leie en
Schelde verschijnt begin 1930 een tweede druk. Kort
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daarvoor, op 7 januari 1930, had Buysse Van Dishoeck nog geschreven over een
mogelijke bloemlezing uit zijn werk ten behoeve van het onderwijs waarover Rombaut
hem benaderd had, maar twee weken later moest hij Van Dishoeck al laten weten
dat hij Rombaut verkeerd begrepen had: het ging hem slechts om fragmenten voor
een reclame-uitgave voor Buysses werk.
De laatste brief van Buysse gaat, veelzeggend genoeg, over het contract voor de
herdruk van Tusschen Leie en Schelde. Buysse schrijft: ‘Je brief van 15 dezer
ontvangen. Dat is dus in orde: 125 gulden en enkele present-ex. Ik zal nu zoo spoedig
mogelijk de proeven corrigeeren en naar Bussum terug zenden. - Ja, er ontbreken
ook 2 of 3 van de contracten die ik met jou heb aangegaan, evenals er ontbreken van
Becht en v. Kampen. Maar ik moet eerst in d Haag terug zijn om precies te weten
welke. Ik heb echter al jou contracten in een apart boekje staan, zoodat we precies
weten waar we aan toe zijn.’
Op 15 november 1931 zou Van Dishoeck overlijden. Kort daarop wordt Buysse
ziek. Op 25 juli 1932 zou ook hij overlijden.
Het is gezien hun correspondentie, ook al is die vriendschappelijk van toon, moeilijk
te zeggen of Buysse met Van Dishoeck nu een meer dan zakelijk contact heeft gehad.
Buysse was, lijkt het, in ál zijn contacten met uitgevers - niet alleen in die met Van
Dishoeck - vooral geïnteresseerd in de financiële kant van zijn werk. Daarnaast zocht
hij ook steeds naar bestendigheid in de relatie met uitgevers. De financiën gaven
echter de doorslag, gezien Buysses bereidheid uitgevers voor een aantrekkelijker
aanbod - weliswaar soms na enige aarzeling - in de steek te laten.(30) De conclusie
moet dan ook zijn dat de ideële kant van de zaak ondergeschikt was, ook al deed
Buysse het af en toe voorkomen dat andere overwegingen bij hem de doorslag gaven.
Hoe zwaar voor hem bij de keuze voor Van Rijsselberghe & Rombaut het argument
woog vooral in eigen land meer gelezen te willen worden - zoals hij in oktober 1921
aan hen schreef en ook ooit aan Van Dishoeck liet weten -, kan ik niet beoordelen.
Vanaf 1893 tot 1922 was Buysses werk bijna exclusief bij Nederlandse uitgevers

(30) Zie S.A.J. van Faassen, Cyriel Buysse en zijn Nederlandse uitgevers, in Het Oog in 't zeil 7
(1989-1990) 2-3 (ter perse).

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

65
verschenen, binnen welke periode Van Dishoeck sinds 1905 Buysses voornaamste,
want bijna enige, uitgever was. Je zou daarom denken dat de keuze voor Nederlandse
uitgevers zeer welbewust is geweest, en dat Buysse, wanneer het hem ernst was met
zijn behoefte vooral in Vlaanderen te worden gelezen, daarvoor alle gelegenheid
heeft gehad. Aan Paul Wijnants schreef hij omstreeks 1927: ‘Ik, persoonlijk, heb mij
een geldelijke opoffering getroost om nader tot mijn Vlaamsch publiek te komen.
Hollandsche, of in Holland uitgegeven Vlaamsche boeken zijn hier niet meer te
betalen. Het spijt mij niet zoo gehandeld te hebben. Het publiek, dat mij hier
nauwelijks kensde, is geheel naar mij toegekomen.’(31) Of die keuze van Buysse wel
zo vrijwillig was, blijft de vraag, want hij voegde er enigszins bitter aan toe: ‘In
Holland blijven wij, vlaamsche auteurs, toch vreemdelingen. Er mag een tijdelijk
“enjouement” ontstaan [...], maar ik betwijfel of dat wel diep doordringt.’ Voor een
vreemdeling heeft Buysse het dan toch nog lang en met volharding volgehouden.
Van Dishoecks relatie met Buysse rechtvaardigt in elk geval ten volle wat Herman
Teirlinck na Van Dishoecks dood schreef ‘C.A.J. van Dishoeck heeft gestaan, als
vlijtige arbeider, midden in het actieve Vlaamsche leven. Hij behoort eenigszins tot
de geschiedenis van Vlaanderen's litteratuur - want hij heeft, op een moeilijk moment
van de litteraire evolutie in Vlaanderen, de verspreiding van onze letteren in ruime
mate mogelijk gemaakt.’(32)

(31) Universiteitsbibliotheek, Gent (briefwisseling Paul van Rijsselberghe & Guillaume Rombaut,
Hs 3352).
(32) Herman Teirlinck, In memoriam CA.J. van Dishoeck, in Den Gulden Winckel 30 (1931) 12,
p. 250.
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Bijlage
(Bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum verschenen publikaties van de hand van Buysse
in de periode 1914-1930)
1915

Het ezelken (2de druk)
De vroolijke tocht (2de druk)
Oorlogsvizioenen
Zomerleven

1917

Het leven van Rozeke van Dalen (2de
druk)
Van een verloren zomer
't Bolleken (2de druk)

1919

In de natuur (2de druk)

1920

Per auto (2de druk)

1922

Uit de bron (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
Het volle leven (2de druk)

1923

De laatste ronde
Lente (2de druk)

1924

De nachtelijke aanranding (2de druk)
Tantes (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)

1925

Typen (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen
(licentie-uitgave van: Van Rijsselberghe
& Rombaut, Gent)
Het ezelken (3de druk)

1926

Uleken (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
De vroolijke tocht (3de druk)
Van arme menschen (2de druk)

1927

Kerels (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
Het leven van Rozeke van Dalen (3de
druk)
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De schandpaal (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
't Bolleken (3de druk)
'k Herinner mij (2de druk)

1929

Wat wij in Spanje en Marokko zagen (in
samenwerking met M.L.A.
Barnardiston-van Riemsdijk)
Zomerleven (2de druk)
Stemmingen (2de druk)
De strijd (titeluitgave van: Nijgh & Van
Ditmar, 1918)
Zooals het was (titeluitgave van: Nijgh
& Van Ditmar, 1921)

1930

Tusschen Leie en Schelde (2de druk, 1ste
druk: Letteren en Kunst, 1904)
Uit het leven (licentie-uitgave van: Van
Rijsselberghe & Rombaut, Gent)
Het gezin van Paemel.
Driekoningenavond. Sususususut! De
plaatsvervangende vrederechter
(licentie-uitgave van: Van Rijsselberghe
& Rombaut, Gent)
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Buysse en Hauptmann, II
door J. van Schoor
5. Een sociale Misdaad
De figuur van de oude Hilse uit De Wevers heeft Buysse kennelijk niet alleen voor
boer Van Paemel uit Het Gezin als een model voor de ogen gestaan. Het releveren
en op het voorplan plaatsen van een heel dikwijls zwakkere figuur is een typisch
procédé bij Hauptmann en Buysse heeft daar met Hilse duidelijk een voorbeeld aan
gehad. Vooral de voorstelling, en niet zozeer de lectuur van de tekst, heeft dat nog
eens bewezen voor Een sociale Misdaad van 1904, Buysses dramatische bewerking
van zijn novelle De Wraak van Permentier die reeds van 1896 dateerde.(37)
P.J.D'Hoedt, die de voorstelling van 27 november 1904 bij de Gentse Multatulikring
heeft bijgewoond, heeft weinig lof voor het stuk (misschien ook wel voor een deel
uit vooringenomenheid na de voorbije polemiek over Driekoningenavond), maar
maakt wel een grote uitzondering voor het laatste bedrijf: ‘Alleen het slot van het
laatste bedrijf, vinden we prachtig. Dat slottooneel pakt, en we zouden er den schrijver
geluk kunnen om wenschen, ware het niet, dat het te veel aan 't slottooneel van 't
laatste bedrijf van De Wevers herinnert. Daar ook wordt de onschuldige Hilse, die
niet wil meêdoen, door een kogel van buiten getroffen en gedood.
Het ruikt zoo wat naar afgekeken werk. Althans, voor hen, die De Wevers zagen
opvoeren, is het niets nieuws, dat slottooneel.’(38)
Die redenering van D'Hoedt klopt volkomen als men de feiten van het verhaal
naast die van het toneel op een rijtje zet. In het

(37) Cfr. C. Buysse, ‘De Wraak van Permentier’, in Tweemaandelijksch Tijdschrift (Amsterdam),
1986, jg. III, dl. 1, blz. 1-32. Nadien verschenen in Te Lande, Amsterdam, 1900, blz. 167-221
en in het Verzameld Werk Cyriel Buysse, dl. 4, blz. 730-759. Een sociale Misdaad is
geschreven in een verhollandste versie van W.G. van Nouhuys, Buysses mederedacteur van
Groot Nederland, nadien verschenen in het Verzameld Werk Cyriel Buysse, dl. 7, blz.
1118-1160.
(38) P.J.D'Hoedt, ‘Een sociale Misdaad, drama in drie bedrijven van Cyriel Buysse’ (onder Uit
Gent) in Lucifer (Antwerpen), IV, 12, 4 december 1904.
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toneel wordt Labeer (die in het verhaal Permentier heet) per ongeluk neergeschoten
(zoals Hilse),(39) terwijl Permentier reeds een moord op zijn geweten had (Labeer niet,
zoals Hilse). De ondertitel van de novelle was nog ‘een psychologische studie van
wraak’, het toneel werd de schets van Een sociale Misdaad, waarbij vooral
tegenstrijdige sociale krachten in een dramatisch klimaat tegenover elkaar geplaatst
worden, zoals in De Wevers. Labeer gaat ten slotte - zoals Hilse - ten onder aan zijn
eigen kortzichtige koppigheid. Hij is een typische anti-held, zoals wij die bij
Hauptmann heel dikwijls terugvinden. Buysse profileert zijn hoofdpersonage
weliswaar als een model van de Vlaamse underdog: Labeer is niet alleen een trieste
zielepoot en de speelbal van krachten die hij niet aankan, hij leeft ook in de konstante
terreur van de angst voor alles wat hem omgeeft en schijnbaar bedreigt. Vrouw Labeer
is bij hem ook meer op het voorplan gezet, niet zozeer in het aantal aanwezigheden
op het toneel, veeleer in de karaktertekening. Zij neemt duidelijke standpunten in,
o.m. tegenover de stroper Buck, maar ook tegenover de grillen en de crispaties van
haar man. Zij is ontegensprekelijk de krachtigste figuur en hier opnieuw zijn er
referenties te maken aan het toneel van Hauptmann. Voor Labeer liggen die
overeenkomsten o.m. voor de hand met Kollege Crampton van 1892, nog meer met
Voerman Henschel (wat uiteraard geen toeval kan zijn, want Buysse heeft Henschel
gezien), beiden zwakkere mannen die hun wereld door de vrouwen laten leiden. Maar
de magische en bijna onverklaarbare macht van de vrouw op de man valt uit bijna
alle tonelen van Hautpmann te destilleren (o.m. in Einsame Menschen, Die versunkene
Glocke, Michael Kramer, Rose Bernd, enz.). Steeds triomfeert de vrouw over de
man: in Voerman Henschel in brutale dierlijkheid, in Rose Bernd in morele zin.
Vrouw Labeer - die naam is in de dramatische bewerking misschien geen toeval herinnert bij tijden

(39) Carine Carton heeft dat in haar overigens uitstekende verhandeling Een sociale Misdaad.
Dramatische bewerking van de novelle De Wraak van Permentier. Een analyse
(licentieverhandeling R.U.G. 1981-82) zeer goed aangevoeld, als ze schrijft: ‘... de eigenlijke
afloop van de geschiedenis (van het toneel JvS) komt nogal geforceerd over’ (blz. 152).
Alleen heeft ze de juiste implicaties voor het toneel minder goed begrepen. Voor een
uitvoeriger uiteenzetting over de verschillen tussen de novelle en het toneel, cfr. Carine
Carton, ‘Een sociale misdaad. Dramatische bewerking van de novelle ‘De Wraak van
Permentier’, in Yang (Kortrijk-Heule), 18de jg., nr. 106, juni 1982 (nr. Facetten van Cyriel
Buysse), blz. 34-40.
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ook sterk aan Frau Wolff uit Der Biberpelz van 1893. Die vergelijking met hetzelfde
stuk gaat nog verder als men personages zoals Buck (in het toneelstuk is die ook
helemaal anders geworden dan in de novelle: hier sympathieker en in staat tot
menselijker gevoelens) met Wulkow of de brigadier en de veldwachter met Motes,
enz. vergelijkt. Julius Wolff is in het stuk van Hauptmann niet alleen een
onbeduidende figuur, hij krijgt ook nauwelijks een kans op het toneel. Zowel in Der
Biberpelz als in Een sociale Misdaad staat het konflikt tussen het individu (bij
Hauptmann de pientere vrouw, bij Buysse de zwakke man) en de maatschappij met
haar repressieve middelen (het gerecht en zijn exponenten) voorop. De Beverpels
heette ook niet bij toeval ‘eine Diebskomödie’ te zijn,(40) Een sociale Misdaad is
eveneens een wrange komedie over een diefstal (stroperij), hier een prachtig voorbeeld
van tragische ironie, waarbij de zielige held zijn eigen ondergang bewerkt.
Die enkele overeenkomsten zijn uiteraard niet toevallig, alhoewel men moeilijk
kan stellen dat Hauptmann hier het enige model zal aangegeven hebben. Camille
Lemonniers De Stroper (naar Le Mâle) zat voor de thematiek eveneens zeer dicht
bij Een sociale Misdaad en het werd in 1905 bij ons gespeeld door de Multatulikring.
Vergeten we niet dat Buysse goed bevriend was met Lemonnier en dat dat soort
gedachtengoed ook bij anderen in die tijd te vinden is.

6. Maria
Reeds in 1900, kort na het verschijnen van Driekoningenavond(41) in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift werd door Buysse Maria, een toneelversie van Het
Recht van de Sterkste (1893) in hetzelfde blad afgedrukt.(42) Maria werd nooit
opgevoerd en dat kan door verschillende redenen verklaard worden. In 1900 was
Buysse als toneelschrijver omzeggens onbekend. Het harde realisme van het stuk
zou toen zeker niet aanvaard zijn, het éclatante succes van

(40) Die overeenkomst, ook met ander toneel van Buysse (cfr. mijn hoofdstukje over De
plaatsvervangende Vrederechter) is mij reeds opgevallen tijdens de voorstellingen van De
Beverpels in het NTG in 1976-77. Het klimaat van De Beverpels vertoont trouwens
overeenkomsten met dat van Het Gezin van Paemel. Der Biberpelz is omstreeks 1892-93
ontstaan en werd eerst in 1893 bij Fischer in Berlijn uitgegeven.
(41) Cfr. J. van Schoor, ‘Buysse en Hautpmann, I,’ in Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap IV, Gent, 1988, blz. 43 vv.
(42) Cfr. Verzameld Werk Cyriel Buyse, dl. 6, blz. 925-984.
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Het gezin Van Paemel en Driekoningenavond nadien stelde dit zwakkere stuk
onvermijdelijk in de schaduw.(43) Buysse heeft de belangrijkste gebeurtenissen van
de roman in vijf bedrijven op elkaar laten volgen: het indirecte verslag van Maria's
verkrachting door Reus Balduk, Maria's afgedwongen huwelijk met Balduk, het
verhaal van het leeghalen van de visvijver van de baron, de gevangenneming en
overbrenging van de boeven (stropers?) naar de gevangenis van Gent en het overlijden
van Maria.
De tijd waarin het stuk geschreven is - zes à zeven jaren na het verschijnen van
de roman -, is de tijd waarin Hauptmanns Voerman Henschel in Vlaanderen en
Holland een grote succestoernee beleefde met Bouwmeesters vertolking van de
titelrol en de periode waarin de voorstellingen van de beroepsgezelschappen van
Gent en Brussel in de kijker liepen (alhoewel ze weliswaar veel minder ophef
maakten). Buysse heeft ongetwijfeld een of meer van die voorstellingen gezien en
de sporen daarvan kan men in Maria aflezen.(44) Eerst en vooral plaatste hij de figuur
van Maria voorop en wordt zij in het drama de centrale figuur. Buysse zette haar
naam ook in de titel. Maar het stuk bereikt vooral een pointe in het vijfde bedrijf,
waar de overlijdensscène tot de plotse dood van Maria leidt. Die scène vertoont
opvallende overeenkomsten met Hauptmanns openingstoneel van Fuhrmann Henschel,
waar Frau Henschel aan haar omgeving eveneens haar laatste verzuchtingen kwijtwil.
Buysses vijfde bedrijf en Hauptmanns eerste zijn gevoelige portretten van een door
het huwelijk getekende vrouw die nooit zichzelf heeft kunnen zijn. In de roman gaat
Buysse uiteraard veel beschrijvender over het overlijden van Maria, in het stuk wordt
de overlijdensscène de belangrijkste passage uit het toneel en in een veel konkreter
en direkter taal geschreven. Buysse heeft hier herschreven en gedramatiseerd in de
richting van Voerman Henschel, met een Maria die duidelijk trekken van Frau
Henschel vertoont, een Reus Balduk die soms op Henschel gelijkt waar het om beider
haat gaat, met een Slimke

(43) Het argument van de grote bezetting (29 rollen) lijkt mij hier minder relevant (cfr. Anne
Marie Musschoot in haar inleiding bij dl. 7 van het Verzameld Werk Cyriel Buysse, blz.
XXXIII), vooral voor de Multatulikring die geregeld met grote bezettingen speelde.
(44) Cfr. Prosper van Hove (Alias C.B.), ‘Het Vlaamsch tooneel’ in Groot-Nederland (Amsterdam),
juni 1904, blz. 734.
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Snoeck die heel dikwijls aan Siebenhaar herinnert en hier alleen belangrijk wordt.
Beide laatsten zijn ook de meer menselijke en gevoeliger types die om het lot van
de vrouw bekommerd zijn en als vriend afscheid van haar nemen. Buysses personages
zijn wel eenstukser Vlaams en beperkter in hun uitdrukking en psychologie. Maar
de situatie die hier geschetst wordt vertoont opvallende gelijkenissen: beide gevoelige
vrouwen nemen afscheid van het leven dat hen alleen ontgoocheling en verbittering
gebracht heeft. In de strijd om het overleven binnen het ‘echtgareel’ hebben zij het
niet gehaald tegen de brutaliteit, de gevoelloosheid, de onverschilligheid. Op geen
enkel moment kan men hier aan plagiaat denken van de kant van Buysse. Hij heeft
zijn personages in het toneel geherfatsoeneerd, ze als types meer reliëf gegeven en
vooral de situatie naar een grotere dramatische geladenheid gedreven. Zijn
dramaturgisch voorbeeld was daarbij zonder de minste twijfel Hauptmann. Maar
Buysses stuk is volstrekt een stuk van hem gebleven.

7. Vader
Het vrijwel onbekend gebleven drama in vier bedrijven, Vader,(45) draagt daar eveneens
reeds de sporen van. Thematisch gezien ‘herinnert (het) sterk aan de centrale idee
van Schoppenboer (gepubliceerd 1898; in het handschrift gedateerd januari '96 -juli
'97) en kan (het) als naturalistisch worden geïnterpreteerd’.(46) Zowel de novelle als
het toneel worden inderdaad beheerst door de sexuele drift als een dwangmatige
kracht (en Buysses melodramatische slot en de schuldbekentenis van de vader klinken
in dat verband nogal ongeloofwaardig), wat ongetwijfeld een verwijzing naar het
Franse naturalisme aangeeft. Maar een vergelijkbare idee van de echtgenoot die
binnen het huwelijk zijn eigen gang gaat en door zijn gedrag de dood van zijn vrouw
veroorzaakt, stak eveneens in Voerman Henschel van 1898-99. Er zijn dan ook
redenen om aan te nemen dat Buysses Vader hooguit in 1898 of 1899 kan gesitueerd
worden.

(45) Cfr. Verzameld Werk Cyriel Buysse, dl. 7, blz. 1064-1117.
(46) Cfr. Anne Marie Musschoot in haar inleiding bij het Verzameld Werk Cyriel Buysse, dl. 7,
blz. XXXVII. Voor een uitvoerige bespreking van het onderwerp en de dramaturgie van
Vader, vgl. Anne Marie Musschoot, ‘Vader. Een onbekend drama over Cyriel Buysses
opvattingen inzake de man-vrouw relatie’, in Yang, nr. 106, o.c., blz. 8-15.
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Uiteraard zijn er nog meer opvallende overeenkomsten met Hauptmanns Kollege
Crampton van 1892, waar de vader eveneens van huis weggaat als gevolg van de
druk die zijn vrouw op hem uitoefent, waar de vader-dochterrelatie uitstekend blijkt
te zijn en op 't eind van het stuk de ontmoeting met de kinderen een soort verzoening
tot stand brengt. M.i. draagt de roman Schoppenboer reeds de sporen van Kollege
Crampton en is Vader in de eerste plaats te verstaan als een soort vingeroefening in
de geest van Hauptmann die het model (de modellen?) om diverse redenen (te veel
anecdotische behoeften, het overdreven karikaturale karakter van sommige personages,
het nogal ongeloofwaardige slot) op verre na niet benadert. Dat Buysses stuk nooit
opgevoerd is, zal zeker voor een deel te wijten zijn geweest aan het feit dat hij er de
zwakheden van inzag en dat de overeenkomst met zijn voorbeeld (vooral voor de
situaties) te veel voor de hand lag.

8. Se non è vero...
Se non è vero... werd in 1905 te Haarlem uitgegeven als toneelspel in vier bedrijven
geschreven door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk en Cyriel Buysse. Het werd in hetzelfde
jaar door het ‘Haarlemsch Tooneel’ te Haarlem vertoond met in de hoofdrol Louis
Bouwmeester, voor wie het stuk in feite uitgeschreven is.(47) Buysses inbreng valt op
het eerste gezicht niet zo gemakkelijk meer te herkennen. De taal is volkomen
verhollandst, de opbouw van het stuk verloopt volgens een voor Van Riemsdijk
vertrouwd patroon van het rekken van de situaties, zodanig dat details belangrijker
worden dan ze in werkelijkheid zijn. Het opgedreven en uitgedunde sentiment maakt
er uiteindelijk een soort melodrama van. We weten(48) dat Se non è vero... het resultaat
is van een paar voorontwerpen van Buysse: eerst de schets van een drama in drie
bedrijven dat Boetedoening zou geheten hebben, nadien van een afgewerkt handschrift
getiteld Familiedrama, Tooneelspel in drie bedrijven, geschreven door een zekere
Roland Palma die niemand anders was dan Buysse zelf. Het laatste handschrift
bevindt zich - zoals de vermel-

(47) Cfr. Anne Marie Musschoot in haar inleiding bij deel 6 van het Verzameld Werk Cyriel
Buysse, blz. XLI-XLIII.
(48) Cfr. id., blz. XLII.
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de notities - in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
In de loop van de geschiedenis van de groei van het stuk van 1905 zijn er een paar
namen veranderd en is het aantal bijfiguren toegenomen. Anne Marie Musschoot
maakt de relatie tot Buysses proza duidelijk: ‘Door de situering van de handeling in
een burgerlijk milieu, zowel als door de pathetische tragiek van de onmogelijke
verliefdheid van de dochter en de opgedreven getormenteerdheid van de vaderfiguur,
ligt dit stuk duidelijk in het verlengde van Buysses vroege romanoeuvre: Sursum
corda, Wroeging en Mea culpa.’(49)
Dezelfde redenering kan men aan de dag leggen voor de relatie van Se non è vero...
met de bronnen van Vader, en dus met Hauptmann. Alleen reeds de titel Familiedrama
is een verwijzing naar Hauptmanns ‘Familienkatastrophe’ Friedensfest of zelfs naar
Einsame Menschen. Het schildersmilieu waarin het stuk speelt herinnert aan Kollege
Crampton, zoals de relatie tussen de jonge schilder Max Strähler met Cramptons
dochter Gertrud overeenkomsten te kennen geeft met de relatie tussen de jonge
schilder Jacques Daal en Castro's dochter Dora, zijn halfzuster. Het doorwegen van
het fatum met de katastrofale gevolgen van dien (bij Buysse de dood van de dochter
die geen liefdesverhouding kan en mag opbouwen en de krankzinnigheid van de
vader, die ten ondergaat aan zijn lafheid om de dingen niet te durven zeggen zoals
ze ervoor staan), het herinnert sterk aan Hauptmann. De idee dat wat in de jonge
jaren verkeerd is gelopen, later steeds een repercussie oproept is de doorwegende
gedachte van Friedensfest, Einsame Menschen en... Se non è vero... Dat juist een
zwakkeling aan de basis ligt van dit tragische gebeuren is opnieuw een
Hauptmanniaans gegeven.

9. De plaatsvervangende Vrederechter
Ook voor De plaatsvervangende vrederechter lijkt mij de structuur, het stramien van
Hautpmanns werk, en in het bijzonder het tweede en het vierde bedrijf van Der
Biberpelz, een model aangereikt te hebben. In beide gevallen gaat het om een
satirische schets van een rechtszaak (of verhoor) waarbij een parade van menselijke
portretten, karikaturen, het toneel bevolkt. Buysse is steeds een meester ge-

(49) cfr. id., blz. XLII.
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weest in het scheppen van types, van anekdotische verschijningen à la Daumier. Dat
had hij reeds aangetoond in zijn Verslagen van de Nevelse Gemeenteraad,(50) maar
die portretten in een toneelstructuur opvangen is een andere zaak. Hauptmanns
Beverpels gaf daar wel een voorbeeld van aan. Het stuk is in 1893 verschenen en
had o.m. de bedoeling gestalte te geven aan een paar anekdotische feiten die
Hauptmann zelf meegemaakt had en die betrekking hadden op de ijdele
kortzichtigheid en zelfgenoegzaamheid van het politieapparaat. Een vergelijkbare
situatie krijgt men in Buysses eenakter De plaatsvervangende vrederechter, die op
het einde van 1895 ontstaan is en opgevoerd werd door het ‘Nederlandsch Tooneel
van Gent’ in januari 1896. Zowel bij Buysse als bij Hauptmann is er sprake van een
diefstal begaan door een vrouw (bij Hauptmann Wolff, bij Buysse Vrouw Roetjes),
die voor de rechtbank (bij Buysse) als in het politiekantoor (bij Hauptmann) voorkomt.
Buysses vrederechter, die niet toevallig Packal heet en allerlei functies met elkaar
weet te combineren, zit de rechtbank voor. Bij Hauptmann wordt het verhoor door
Wehrhahn geleid, een Pruisische jonker en ijdeltuit. De vrouwen blijken uiteraard
steeds de slimste te zijn. Zoals bij Frau Wolff is ook de dochter aanwezig. Bij Buysse
wordt Roetjes beschuldigd van diefstal door Grondnagel, die zelf amok gemaakt
heeft en daarom gearresteerd is. Hauptmanns getuigenis van Fleischer vertoont
overeenkomsten met het verhaal van Grondnagel en Muyshondt. Buysses slot verloopt
weliswaar helemaal anders omdat de hele rechtszaak verzandt op een privéprobleem
van de plaatsvervangende vrederechter, zijn dochter en de advokaat en de satire als
lachspel belangrijker wordt. Bij Hauptmann blijft de satire in de eerste plaats satire,
waarbij de dubbele bodems een andere dimensie aangeven.
Ik ben ervan overtuigd dat het hier geen zin heeft van een pertinente invloed van
Hauptmann te spreken, maar Buysse heeft zijn verbeelding zonder twijfel en niet
toevallig gevoed aan Hauptmanns toneelbeeld. Door het toneel van Hauptmann heeft
hij de bevestiging gekregen dat ook híj zich aan een dergelijke voorstelling kon
wagen. Typisch is weer dat zijn figuren Vlaamse karikaturen zijn gebleven, dat
Buysse zichzelf is gebleven.

(50) Cfr. blz. 44-45 van de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, IV, Gent, 1988,
biz. 44-45.
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10. Bij wijze van voorlopig besluit
Deze enkele aanzetten hadden alleen de bedoeling overeenkomsten aan te wijzen
met de dramaturgie en het gedachtengoed van Hauptmanns werk, waaraan Buysse
zonder de minste twijfel een model heeft gehad. Dat bewijzen de thema's die
behandeld worden (het lijden, de gepredestineerdheid, het onvermogen om op te
treden tegen immanente krachten, enz.), dat bewijst het feit dat wanneer Buysse een
prozatekst van zichzelf in een toneelversie herschrijft, vooral voor de meest
dramatische momenten Hauptmanns voorbeeld ingeroepen wordt, o.m. in de slotscènes
(van Maria, Een sociale Misdaad, Se non è vero...).
Buysse heeft zijn personages ook in hun overgang naar het theater geherfatsoeneerd
en meer geprofileerd aan de hand van modellen die bij Hauptmann te vinden waren.
Vooral het dramatische klimaat heeft hij in zijn stukken beter leren uitbouwen dank
zij de dramaturgische kwaliteiten van de Sileziër, door o.m. een groter beroep te
doen op de techniek van de aangekondigde verschijning (Driekoningenavond, Een
sociale Misdaad), door een groter beroep te doen op de tragische ironie, door een
grotere visuele en akoestische vormgeving voor de machten van buiten in te bouwen
(cfr. Van Paemel, De Landverhuizers, Een sociale Misdaad, Maria), een dramatisch
procédé dat bij Hauptmann essentieel is.(51) Vor Sonnenaufgang van 1889 herinnerde
op zichzelf nog goeddeels aan de romans van Zola. Het stuk is pas in 1905 door de
Multatulikring bekend gemaakt. Het schijnt Buysses werk weinig beïnvloed te hebben,
maar het ligt natuurlijk in de lijn van veel toneel in die tijd. Vader en
Driekoningenavond vertonen eveneens nog duidelijke trekken van een door het
instinctieve bepaalde leven, maar Hauptmann is hier reeds aanwezig. Vanaf ca. 1900
en in Maria is het voorbeeld van Voerman Henschel (en wellicht in de eerste plaats
van de voorstelling) pertinent aanwezig. Het voorbeeld van Hauptmann lijkt mij
Buysses werk te bepalen tot ca. 1905. Nadien schrijft hij nog maar zelden toneel of
alleen uit andere behoeften. Terwille van het pittoreske, het anekdotische (Jan Bron
o.m.) of het gezochte en niet verkregen succes (Andere tijden).

(51) Cfr. W. Kayser, ‘Zur naturalistischen Dramaturgie’ in Monatshefte für deutsches Unterricht,
deutsche Sprache und Literatur, Madison, XLVIII (1956), biz. 169-181.
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Buysse is uiteraard vooral een nauwgezet waarnemer van zijn menselijke omgeving
gebleken - een essentiële voorwaarde voor een goed toneelschrijver - en daarin is hij
ook steeds zichzelf gebleven. Zijn gevoel voor dramatiek heeft hij m.i. vooral dank
zij anderen (Hauptmann, Maeterlinck, Lemonnier) versterkt.(52) De vraag blijft in
hoeverre zijn proza daar geen sporen van draagt.

(52) Jan Schepens heeft het in zijn bijdrage ‘Notities over Cyriel Buysse’ (Yang, nr. 106, o.c.,
blz. 40-46) o.m. over ‘Cyriel Buysse en Maurice Maeterlinck’ (blz. 43-44) en ‘Cyriel Buysse
en Camille Lemonnier’ (blz. 44). Het zou de moeite lonen om eens grondiger na te gaan
welke artistieke overeenkomsten het toneel van alledrie voor de thema's en de structuren
vertoont.
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Cyriel Buysse en het naturalisme(*)
door Romain Debbaut
Bij het eerste gezicht lijkt Cyriel Buysse en het naturalisme misschien een banale,
zelfs een triviale titel. Iedereen weet immers dat Buysse een naturalist is, iets beter
ingewijden weten dat hij de eerste Vlaamse naturalist is, en echt ingewijden zullen
daar in één adem bijvertellen dat De biezenstekker (1890) zijn naturalistisch debuut
was, en dat het nota bene in De Nieuwe Gids werd gepubliceerd. Velen kennen deze
en andere feiten, en de vraag kan gesteld worden of er over Buysse en het naturalisme
dus wel iets te vertellen valt.
Ik denk van wel. Er zijn m.i. een behoorlijk aantal onzekerheden, waarvan ik hoop
er enkele te kunnen belichten. Bijvoorbeeld: ‘Cyriel Buysse en het naturalisme’,
goed, maar wat is naturalisme? Iedereen weet hoe onhebbelijk moeilijk, zelfs zo
goed als ondoenbaar het is een literaire stroming precies af te lijnen. En verder: over
welk naturalisme gaat het, het Franse of het Nederlandse, c.q. het Vlaamse? Of nog:
wat is naturalisme voor Cyriel Buysse? Over het Franse naturalisme werd al heel
wat geschreven, over het Noordnederlandse publiceerde Ton Anbeek in 1982 De
naturalistische roman in Nederland, maar over het naturalisme in Vlaanderen
ontbreekt alsnog een synthetiserende studie.
Hoe ook, Cyriel Buysse en het naturalisme dus, waarbij ik me voorneem Buysse
via een vergelijkend onderzoek van zijn opvattingen met die van de Franse en
Nederlandse, c.q. Vlaamse naturalisten in de theorie van het naturalisme te situeren,
om nadien via Het recht van de sterkste die theorie aan zijn praktijk te toetsen.
Tenslotte wil ik proberen zijn vaarwel aan het naturalisme te situeren.

(*) Dit artikel is een uitgebreide versie van mijn lezing tijdens het Buysse-colloquium te Gent,
op 14 december 1988.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

78

Code
Voor het achterhalen van zijn opvattingen heb ik uit de beschikbare bronnen zijn
twee artikels over Zola, twee interviews met hem en een paar brieven behouden.
Andere bronnen hadden kunnen zijn: boekbesprekingen van zijn hand, of overzichten
van het culturele leven in Vlaanderen. Maar goed, onderstaande code werd dus
gepuurd uit Zola's daad in verband met zijn werken (1898),(1) uit Emile Zola(2) (1904),
uit Bij Cyriel Buysse,(3) een interview met André de Ridder (1909), en Cyriel Buysse,(4)
een interview uit 1913 met Elias d'Oliveira, en uit enkele brieven.(5) Ik wijs er meteen
uitdrukkelijk op dat de bronnen in de tijd behoorlijk ver uit elkaar liggen, en dat de
voornaamste bronnen, met name de beide interviews, dateren uit de tijd dat hij het
naturalisme al een hele poos vaarwel had gezegd, terwijl hij er nochtans geen
onderscheid in maakt tussen vroeger - dus naturalistisch, en nu - dus niet meer
naturalistisch. Dat zou er moeten op wijzen dat hij gedurende zijn hele
schrijversloopbaan hetzelfde literaire credo heeft gehuldigd, een code dus waaruit
zowel zijn naturalistisch als zijn niet-naturalistisch werk voortvloeit. Dat zulks het
niet gemakkelijker maakt zijn naturalisme af te lijnen ligt voor de hand.
Heel veel hoop op een doordringen in zijn diepste schrijverskern geeft de auteur ons
niet. In de beide Zola-studies laat hij zich zelden tot uitspraken verleiden die meer
over hemzelf dan over Zola zouden vertellen, en de eerste van de beide interviewers
probeerde hij schriftelijk af te schepen met de mededeling dat hij ‘er heelemaal geen
synthetische gedachten over kunst op na[hield], noch geen formule om [zijn]
kunstbegrippen te omschrijven, noch geen bepaalde lievelings-auteurs’ (DGW, 146).
En om te bewijzen dat een babbel met hem de verplaatsing niet waard was, voegde
hij daaraan toe: ‘Ik werk spontaan en instinktief; ik weet dus nauwelijks hoe en in

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Verzameld werk 7, 1982, p. 101-117. Verderop VW 7.
Verzameld werk 6, 1980, p. 1167-1203. Verderop VW 6.
Den Gulden Winckel, 8e jrg., 1909, p. 145-151. Verderop DGW.
De jongere generatie, Amsterdam, s.d. [1914], p. 64-77. Verderop JG.
Cyriel Buysse album 1859-1932, Gent, 1982. Verderop CBA.
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't geheel niet waarom ik zoo werk, en bezit bijgevolg geen greintje zelfkritiek (DGW,
146). Waarmee hij, blijkbaar onbewust, meteen een knaap van een artistiek credo
neerpootte. Uiteraard was zo'n manier van afschepen voor De Ridder ruim voldoende
om de verplaatsing juist wèl te maken.
Dat Buysse hier (in 1909) meer dan waarschijnlijk de essentie van zijn credo
verwoord heeft, kan blijken uit enkele andere uitspraken. Zo schreef hij begin 1895,
dus ruim veertien jaar voor het bewuste interview, in een brief aan De Bom: ‘Ik heb
eens en voorgoed besloten den bepaalden raad van niemand meer te volgen en alleen
nog te werken volgens mijn eigen artistiek geweten en de ingevingen welke ik in mij
gevoel. Ik wil geen enkel mijner werken verdedigen; ik wil alleen vaststellen dat ik
voor allen mijn best heb gedaan; dat ik ze geschreven heb, zooals ik een kreet zou
slaken, natuurlijk en onwillekeurig omdat ik het, op een gegeven oogenblik, aldus
in mij gevoelde’ (CBA, 38). Zoals ik een kreet zou slaken, en natuurlijk en
onwillekeurig heet het hier, spontaan en instinctief noemde hij het in 1909, direct,
spontaan en intuïtief, klinkt het vier jaar later in het interview met D'Oliveira. En hij
laat erop volgen: ‘Ja, de Hollanders zitten altijd met hun deductievermogen bezig en
vragen altijd hoe het gekomen is en waarom het gebeurd is, maar ik weet het heusch
niet. Ik geloof dat ik daarvoor te eenvoudig, te gezond in mijn natuur sta, om mij
daarom bezorgd te maken’ (JG, 72). De hier geciteerde uitspraken betreffende de
spontaneïteit van zijn scheppingsact worden impliciet uiteraard bevestigd door wat
hij aan De Ridder schreef: hij besefte blijkbaar niet dat hij daarmee zijn credo uitte.
Het wordt op averechtse wijze ook bevestigd door zijn oordeel over de criticus Zola:
hij is namelijk van mening dat deze ‘over 't algemeen de kunst in een veel te nauw
sluitende gordel wilde omvatten’ (VW6, 1197). Een knellende en beklemmende band
dus, die de spontaneïteit onverbiddelijk zou beteugelen. Gelukkig echter is Zola,
‘door zijn schitterende epische en lyrische kracht, voortdurend hoog en breed uit de
veel te enge grenzen [gebroken] waarbinnen hij niet alleen het werk van anderen,
maar ook en vooral zijn eigen werk meende te kunnen en moeten houden’, en heeft
hij ‘de bekrompen leus die hij zichzelf en zijn volgelingen voorschreef: “Nous sommes
les greffiers d'une époque”’ tenietgedaan door zijn ‘met veel meer waarheid en
breedheid van visie en
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conceptie’ geponeerde definitie van het kunstwerk als ‘un coin de nature vu à travers
un tempérament’ (Id.). Dus toch de intuïtie etc., constateert Buysse opgelucht. Zola's
definitie lag hem blijkbaar zo nauw aan het hart dat hij ze bijna twintig jaar later, in
het interview met D'Oliveira, opnieuw citeerde. Maar daarover straks meer.
Buysses scheppingsact is dus ‘direct, spontaan, instinctief en intuïtief’. Uit dit
basiscredo vloeien misschien bijna vanzelfsprekend een aantal andere opvattingen
voort, onder meer de beklemtoning van zijn individualiteit als mens én als kunstenaar.
In zijn gesprek met D'Oliveira noemt hij zichzelf bij herhaling ‘een geweldig sterk
individualist, die in alle opzichten helemaal alleen op de wereld staat’ (JG, 68 & 73).
Het ligt bijgevolg voor de hand dat hij op de vraag van de interviewer naar zijn
verhouding tot de gemeenschapskunst - waaronder blijkbaar zowel het sociaal
engagement als de opvoedende taak van de kunst begrepen worden - resoluut kan
antwoorden: ‘Dat gaat geheel buiten mij om. Absoluut [...]. Ik begrijp niet wat bedoeld
wordt met gemeenschaps-kunst. Wat is gemeenschapskunst...’ (JG, 73). Hij ontkent
ten stelligste dat hij met zijn werken ooit een buiten-literaire bedoeling heeft gehad
(JG, 67), noemt het een toeval dat Het gezin Van Paemel vrij algemeen als een
socialistisch stuk wordt geïnterpreteerd, en zegt dat het ‘net zoo goed [zou] kunnen
gebeuren dat [hij] een stuk schreef dat anti-socialistisch was’ (JG, 74). Twintig jaar
voordien al had hij zich in dezelfde zin afgezet tegen De Bom, die Een levensdroom
een ‘socialistisch tractaatje’ had genoemd. ‘Ik, die het stuk gevoeld en geschreven
heb, bekreun me zelfs niet om de socialistische strekking welke daarin kan liggen:
ik zie daar niets in dan een eenvoudig en aangrijpend menschelijk drama’ (CBA,
36). Geen socialisme dus, geen engagement, geen plicht ten opzichte van de
gemeenschap. ‘Kortom, ik meen dat een artiest volkomen onafhankelijk moet willen
zijn... of liever, hij “moet” het niet “willen” zijn, hij is het, hij is absoluut vrij aan
alle kanten, want als hij denkt dat hij het “moet” zijn, dan is het ook alweer niet
zuiver...’ (JG, 74-75). Kunst-om-dekunst dus, in de meest oorspronkelijke betekenis
van de leuze. In het interview met D'Oliveira zegt Buysse trouwens uitdrukkelijk:
‘Ik geloof dat op mij wel toepasselijk is de formule van l'art pour l'art’ (JG, 67).
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De kunstenaar moet dus volkomen vrij zijn, niet alleen ten opzichte van de
gemeenschap, maar ook ten opzichte van artistiek gedachtengoed. Ook puur literair,
in de opvattingen die direct de - zijn - letterkunde betreffen, wil Buysse zich dus
evenmin aan een bepaalde theorie of een strikte opvatting binden. Ook niet aan het
naturalisme. ‘Een realist ben ik zeker’, zegt hij, ‘maar of ik een naturalist ben weet
ik zelf niet: ik denk het niet’. Overigens, ‘alle genres zijn me even lief, en ik lees
met zooveel genoegen Theuriet, in de beste zijner verhalen, als Maupassant, om maar
twee schrijvers te noemen die beiden over het landleven schrijven’ (DGW, 148). En
verder: ‘Ik vraag overigens maar één ding van een boek: me boeien, meer niet’ (Id.).
Gelijklopende uitspraken in verband met de -ismen in 1913: ‘Ik hecht niets aan al
die dingen, absoluut niets...’ (JG, 72). Van iets is hij wèl zeker: symbolisme en
mysticisme zijn niet aan hem besteed, en ‘de decadent-litterarische mooidoenerij en
ziekelijke zielsuitpluizerij, die na Zola, bij wijze van reactie, als hoge letterkunde
moest gelden’ vindt hij ‘meestal een armzalig gedoe’ (VW6, 1186-1187). Misschien
viseert hij hier auteurs van het type Van Deyssel, Huysmans en Bourget, die inderdaad
niet vies zijn van wat decadente mooischrijverij en/of enerverend diepgaand napluizen
van ook de geringste zieleroerseltjes. Wat er ook van zij, zijn afkeer belet nochtans
niet dat hij het werk van zijn vriend Maeterlinck, die zoals bekend toch een en ander
ophad met symbolisme en mysticisme, hogelijk waardeerde.
We weten nu wat Buysse niet is - een gemeenschapskunstenaar, een mooischrijver,
een symbolist, een zielsuitpluizer -, niet kan en/of niet wil zijn - op enigerlei wijze
gebonden. We weten ook dat hij spontaan en instinctief werkt. Waar vindt dit spontane
zijn voedingsbodem, en waar gaat het uiteindelijk naar uit?
Daaromtrent kan geen twijfel bestaan: ‘Mijn werken [...zijn] getrokken uit de
dingen die om me heen gebeurd zijn - ik zit hier midden in mijn onderwerpen’ (JG,
67). De werkelijkheid dus, en wel de hem direct omringende werkelijkheid die hij
uit ervaring kent. Vandaar zijn absolute voorkeur voor het landleven en de buitenmens:
die kent hij het best, hij is zelf ‘een buitenmensch [...], “un terrien”, een man van den
grond’ (Id., 68).

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

82
In de werkelijkheid is alles even belangrijk. ‘Al wat ik zie interesseert mij. Alle
verschijnselen van het leven zijn vol belang voor mij. Van het grootste tot het kleinste
vind ik alles belangrijk’ (Id., 71). Die werkelijkheid wordt echter niet onveranderd
weergegeven. Er is ‘natuurlijk [...] de transformatie die een artiest aan de werkelijkheid
geeft [...]. De beschrijving van een realiteit is toch iets heel anders dan die realiteit’,
en ‘als de artiest niets aan de werkelijkheid toevoegde zou hij geen artiest zijn’ (Id.,
70). Een realist is dus beslist geen ‘greffier d'une époque’, zoals Zola zegt, en realisme
kan en mag geen naakte werkelijkheidsweergave zijn; dit zou immers ‘een soort
fotografie [...] daarstellen, maar niet eene echte kunst-uiting’ (DGW, 148). En in die
context komt opnieuw Zola's bepaling van het kunstwerk als ‘un coin de nature vu
à travers un tempérament’ ter sprake: de werkelijkheid, akkoord, maar dan wel gezien
en geïmpregneerd door een temperament. Zola's temperament vindt Buysse terug in
‘de volheid, die hoge gedragenheid, die heldere forsheid van uitbeelding, die
strengheid van bouw, die harmonie van compositie, die diepe menselijke waarheid
en ontroering’ (VW6, 1188-1189) in diens beste werken; zijn eigen temperament uit
zich in ‘een beetje romantiek, in zooverre ik deze wel degelijk in het leven en in de
natuur voel’ (DGW, 148), in ‘de verbeelding die in mijn werk een zeer grote plaats
inneemt’ (JG, 71), en in ‘eene vaste en degelijke compositie’ (DGW, 149). Verder
wijst hij op invloeden van buitenaf, met name vooral op Zola en Maupassant. ‘Ik
geloof dat werkelijk Zola in het begin van mijn carrière een zekeren invloed op mij
heeft uitgeoefend, zooals ik later ook, zonder het te weten, den invloed van
Maupassant heb gevoeld’ (Id., 148), zegt hij in 1909. In 1913 nuanceert en
vervolledigt hij die woorden: hij bestempelt de gelijkenis met Maupassant als
toevallig, maar herhaalt wel uitdrukkelijk dat hij vroeger, ‘zoals iedereen zo'n twintig
of vijfentwintig jaar geleden’, onder Zola's invloed heeft gestaan. Wel maakt hij
voorbehoud voor Zola's ‘wetenschappelijke tendenz, bijv. [...] de quaestie van de
herediteit’ (JG, 71): dat is hem veel te gezocht. Tien jaar tevoren al was hij in Emile
Zola van oordeel dat diens ‘oppervlakkige wetenschappelijkheid wel af en toe geschikt
is om ons nu ongelovig te doen glimlachen’ (VW6, 1181), en wees hij met onverholen
ironie op het feit dat in Germinal de oude Bonnemort, die al vijf jaar geen voet meer
in de mijn had gezet, toch nog voortdurend zwart

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

83
koolstof bleef opspugen. Als dit niet ‘in hoge mate anti-wetenschappelijk en
anti-proefondervindelijk’ (Id., 1193) was, kende hij er niets meer van.
Waar bevindt Buysse zich nu met zijn opvattingen? Laten we ze even afwegen tegen
die van Zola, de onbetwiste goeroe van het naturalisme. Uit zijn menigvuldige
theoretische geschriften kan ongeveer de volgende code gedistilleerd worden:
naturalisme is een letterkunde die effectief in en van haar tijd is, geen zuivere
kunst-om-de-kunst, maar een literatuur die met beide voeten breeduit in de realiteit
staat, er een zekere invloed wil op uitoefenen, en die van de maalstroom van de
verschijnselen de literair-artistieke symbiose wil zijn. Ze moet ontdaan zijn van
mooie schijn en van andere vergulde leugens, een materialistisch-positivistisch beeld
geven van de volgens mechanische determinismen evoluerende werkelijkheid waarin
een concrete, fysiologische mens leeft - geen karakter maar een temperament - van
stoffelijke oorsprong, met dito neigingen en aandriften, gedetermineerd door
erfelijkheid (vooral), milieu en socio-culturele toestand van het moment. De
onvermijdelijkheid van al het gebeurende moet nauwgezet, en op strikt
neutraal-objectieve wijze worden weergegeven. De auteur gaat te werk als een
wetenschapsman - misschien beter gezegd: hij is een wetenschapsman - die in zijn
laboratorium een stukje werkelijkheid grondig analyseert. Geen sprake dus van gevoel
en verbeelding, of van extremen van goed en kwaad, wel van de realiteit van het
alledaagse.
Buysse neemt dit ideeëngoed beslist niet onverdeeld over. Nemen we zijn
opvattingen over de relatie werkelijkheid - literatuur. Zijn vertrekpunt klinkt behoorlijk
Zolaans: mijn werken komen uit de directe werkelijkheid om me heen, zegt hij, en
alles in die werkelijkheid is belangrijk - niet enkel dus het mooie en het grote, het in
het oog springende en het edele, het goede en het moreel hoogstaande, het gezonde
en het verheffende, maar ook het kleine en het lelijke, het vulgaire en het triviale,
het kwade en het immorele, het gruwelijke en het afgrijselijke, het neerhalende en
het pathologische. Daarmee loopt hij duidelijk in het spoor dat al langer door de
Franse letterkunde getrokken werd. De Goncourts bijvoorbeeld betogen in het
voorwoord tot Germinie Lacerteux (1865) dat de roman ‘l'histoire contemporaine’
is geworden die de kunst èn de waarheid moet
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zoeken, ook al is die waarheid vaak allesbehalve opbeurend, en in Le roman
expérimental (1880) noemt Zola de roman ‘une enquête générale sur la nature et sur
l'homme’(6); in Le naturalisme au théâtre (1881) komt die bepaling als in echo terug
in de omschrijving dat de roman ‘une enquête sur la nature, les êtres et les choses’
(RE, 123) is. In feite echter vertellen de Goncourts noch Zola iets echt nieuws; ze
schakelen zich in in een brede onderstroom die sinds het midden van de negentiende
eeuw de Franse kunst, en in het bijzonder de Franse letterkunde, naar waarachtig
realisme toestuwde, en die in auteurs als Champfleury (Le Réalisme, 1857) en Duranty
(tijdschrift Réalisme, 1856-1857), en in een gezagvol criticus als Taine zijn
belangrijkste propagandisten, en in een auteur als Flaubert zijn eerste, meteen ook
erg schitterende vertegenwoordiger vond.
Hoewel, zijn ‘eerste’ vertegenwoordiger, het is wellicht te vermetel uitgedrukt.
Immers, driekwart eeuw eerder al had Restif de la Bretonne getoond hoe de
werkelijkheid er in het echt uitzag (Le paysan perverti, 1775; La paysanne pervertie,
1784; Les contemporaines, 1780-1785, in 4 delen; La femme infidèle, 1786; Les nuits
de Paris, 1788; titels die inderdaad zeggen wat ze willen zeggen) - dit maar om erop
te wijzen dat Flaubert, de Goncourts, Maupassant, Zola en tutti quanti niet zomaar
uit het literaire niets opgedoken waren; Stendhal, zelfs Balzac waren hen tenslotte
ook al voorgegaan.
Overigens zou het beslist verkeerd zijn Buysses drang naar een onverbloemde
realiteit enkel tegen een Franse achtergrond te plaatsen; ook buiten Frankrijk immers
vierde een letterkunde hoogtij waarin de minder fraaie werkelijkheid al lang geen
taboe meer was. Dostojewski (zelden is een auteur dieper in de kern zelf van het
kwaad doorgedrongen dan hij), Toergenjew, Tolstoj, Ibsen, Strindberg, Verga, etc.
zijn daar om zulks te bewijzen.
Met zijn optie voor een totale werkelijkheid in de literatuur is Buysse dus
moeiteloos met Zola, c.q. Flaubert, de Goncourts, etc. te vergelijken. Moeilijker
wordt het waar het gaat om de mogelijkheid de werkelijkheid-als-dusdanig weer te
geven, of om de praktische ‘bruikbaarheid’ van die werkelijkheid-zonder-meer, als
onderwerp van literatuur. Zola doet terzake heel stoer met zijn

(6) Editie G. Charpentier, Paris, 18816, p. 37. Verderop RE.
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‘retour à la nature et à l'homme, l'observation directe, l'anatomie exacte, l'acceptation
et la peinture de ce qui est [...], des personnages réels, l'histoire vraie de chacun, le
relatif de la vie quotidienne’ (RE, 114-115), met zijn stelling dat de natuur volstaat,
en dat schrijven niets anders is dan de werkelijkheid registreren, zonder iets weg te
laten of toe te voegen, en met zijn opvatting dat een roman een proces-verbaal is van
de werkelijkheid; in feite immers ondergraaft hij al dat ongecompliceerde denkwerk
op waarlijk sublieme wijze met zijn door Buysse zo gekoesterde slippertje over ‘le
tempérament’ - en dat nog wel in hetzelfde Le naturalisme au théâtre waarin hij ook
al het hier zojuist geciteerde fraais had geponeerd. Dat zich met dit ‘dummen, klobigen
Temperament [...] dann natürlich alles sofort wieder in den schönsten Unsinn
verkringelte und der alte Blödsinn wieder in vollster Blüthe blühte’(7), zoals A. Holz
tien jaar later in Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze schamper zou opmerken,
bleek hij niet te beseffen. In iets meer begrijpelijke taal: natuurlijk staat dit
‘tempérament’ de exactheid, de onbewogen registratie, het koele proces-verbaal in
de weg.
Veel verder dan een tempérament-slippertje gaat Maupassant. Hij is immers van
oordeel dat ‘faire vrai consiste [...] à donner l'illusion complète du vrai suivant la
logique ordinaire des faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de
leur succession’, waaruit hij concludeert ‘que les Réalistes de talent devraient s'appeler
plutôt des Illusionnistes’.(8) En hij gaat nog verder: het gaat niet op te spreken van dè
realiteit, want ieder van ons draagt in zijn organen en ideeën zijn eigen realiteit,
zodanig dat er zoveel realiteiten zijn als mensen. Dus creëert elke auteur zijn eigen
werkelijkheid en zijn eigen waarheid, is elk personage in wezen een herschepping
van hemzelf in een andere situatie, en bestaat de kunst er precies in de lezer niet te
laten merken dat achter het masker - het personage - telkens de auteur zelf schuilgaat.
En Buysse? De werkelijkheid dus, de volledige werkelijkheid ook, maar niet
zonder meer: ze moet gemoduleerd en gemodelleerd worden. Hiermee leunt hij
uiteraard meer bij Maupassant aan dan bij

(7) E. Ruprecht, Literarische Manifeste des Naturalismus, 1880-1892, Stuttgart, 1962, p. 210.
(8) Pierre et Jean, ‘Le Roman’, ed. Pierre Cogny, Paris, 1959, p. 12.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

86
Zola, en behoort hij in de Nederlanden tot de grote groep naturalisten die er net zo
over denken. De gloedvolle propagandist-van-het-eerste-uur J.J. Van Santen Kolff
bijvoorbeeld (een van de echt belangrijke Zola-correspondenten ook)(9) is van mening
dat de kunst zich moet hoeden voor een ‘photografiesch getrouwe afspiegeling der
afzichtelijke, naakte werkelijkheid’(10); ook volgens Emants mag de auteur zich niet
beperken tot een ‘bloot fotograferen der werkelijkheid’(11); want kunst is meer dan
fotografie, ze is ‘een suggestie van het leven’(12) (wat erg naar Maupassants ‘l'illusion
parfaite du vrai’ ruikt); Streuvels is van oordeel dat werkelijkheidsweergave
onmogelijk is omdat, zelfs indien een auteur ‘de grouwelijkste dingen [opschreef]
die rond hem gebeuren, [hij] nog verre beneden de waarheid zou blijven’(13); Querido
beweert resoluut dat hij niets aan de realiteit heeft,(14) terwijl De Meester en
Vermeersch uit de werkelijkheid slechts datgene selecteren wat bij hun eigen
inwendigheid aansluit,(15) en Aletrino net als Maupassant beweert dat de auteur slechts
door zelfontleding en zelfportrettering tot karakterisering van de personages komt in Zuster Bertha (1891) en in Martha (1895) zijn alle hoofdpersonages herscheppingen
van hemzelf -; die zelfontleding nu, ‘gevoegd bij de studie die men van verschillende
personen heeft gemaakt [...], maken het mogelijk een personage ten tooneele te
voeren, wiens gevoelens en gewaarwordingen, in bepaalde omstandigheden, den
indruk van de werkelijkheid geven’(16) - of opnieuw ‘l'illusion (complète) du vrai’.
Met zijn ‘transformatie van de werkelijkheid’ en met zijn weigering die
werkelijkheid fotografisch te registreren, staat Buysse dus niet alleen. Hetzelfde geldt
voor zijn afwijzing van Zola's wetenschap-

(9) Zie daaromtrent R. Debbaut, ‘Emile Zola chez J. Van Santen Kolff’, Les Cahiers naturalistes,
1989 nr. 63, p. 39-50 & 1990.
(10) ‘Over de nieuwe richting in onze schilderkunst’, De banier, 1877, p. 357.
(11) Pro domo, Amsterdam, 1967, p. 61 & 121.
(12) Idem, p. 124.
(13) A. Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, Brugge, 1971, p. 79.
(14) JG, p. 139. Ook in een interview met De Ridder, DGW, 1915, p. 7 & 18.
(15) Vgl. JG, p. 5-30; De Meester, De menschenliefde in de werken van Zola, Rotterdam, 1903;
Iets over de literatuur dezer dagen, Bussum, 1907; Vermeersch, Ontwaking, jrg. 1908, p.422.
(16) ‘Hoe een roman geschreven wordt’, De XXe eeuw, 7e jrg., 1e deel, 1902, p. 711-712.
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pelijke aspiraties, en diens blind geloof in het determinisme, vooral in het
erfelijkheidsdeterminisme. Voor Buysse klinkt dat allemaal gezocht, geforceerd,
ongeloofwaardig. Voor de meeste andere Nederlandse naturalisten ook. Van Deyssel
en Aletrino gaan zelfs zover dat ze Zola's mening - en in de Nederlanden ook die
van Netscher en Emants - over de relatie kunst-wetenschappen gewoon omkeren:
niet de letterkunde gaat bij de (mens)wetenschappen in de leer, wel andersom, beweren
beiden. ‘Mijn psychologie komt langs den weg van observatie en gedachte. Ik heb
er nooit wetenschappelijk-psychologische werken voor bestudeerd. De schrijvers
van wetenschappelijke boeken op dit gebied, de geneeskundigen, ontlenen hun stof
toch voor een groot gedeelte aan romanschrijvers’,(17) vindt Van Deyssel, terwijl
Aletrino toegeeft dat hij ‘in [zijn] praktijk niet alleen, maar ook in het dagelijksch
leven, onmetelijk nut [heeft] gehad van de studie die [hij] van de moderne romans
[heeft] gemaakt’.(18) Een bekentenis die nog meer waarde krijgt als men weet dat ze
stamt van een man die in het beroepsleven niet enkel arts was, maar ook een erg
actief en gewaardeerd publicist van wetenschappenlijke publikaties, waarin hij zich
op zo goed als volslagen nieuwe studiedomeinen waagde, en waarbij hij bovendien
erg ‘gewaagde’ onderwerpen als criminele antropologie, toerekeningsvatbaarheid,
homoseksualiteit, hermafroditisme, prostitutie, etc. aansneed.
Voorzichtig dus maar met dat deterministisch ‘gedoe’, zeggen Buysse en anderen.
En meer specifiek over het mechanisch determinisme: Van Hulzen vindt het
onvoorwaardelijk geloof erin bepaald zwak. Uiteraard wordt de mens door
erfelijkheid, opvoeding en milieu beïnvloed, maar of die invloed zo absoluut en zo
doorzichtigrechtlijnig is als de adepten van het determinisme voorhouden? ‘Zoo ik
't met de gedachte eens ben voor wat de maatschappij als geheel betreft, ben ik 't er
niet eens mede in verband met de individuen’,(19) antwoordt hij op een vraag
dienaangaande. Het individu, drager van goede en slechte eigenschappen, kan immers
‘zorgen

(17) E. D'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord, Amsterdam, n.g., p. 21.
(18) ‘Hoe een roman geschreven wordt’, o.c., p. 744-745.
(19) ‘Bij Gerard van Hulzen’, DGW, 1915, p. 36.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

88
dat hij zich sterke tegen de natuurlijke voorbestemming, dat hij er niet door ten onder
gaat. Eenzelfde milieu kan iemand, onder andere omstandigheden, naar het goede
ontwikkelen en hem, onder andere omstandigheden, totaal ten verderve brengen’.(20)
Met andere woorden, zo rechtlijnig-mechanisch als de aanhangers van het
determinisme beweren is het niet. Daarmee verwoordt Van Hulzen meteen wat ook
Vermeersch, De Meester, Querido en Coenen daarover denken, en wat uit zowat de
hele praktijk - de werken - van het Nederlandse naturalisme blijkt: determinerende
factoren? Goed, ze zijn er, en hun werking is niet te ontkennen, maar het individu
kan helemaal anders zijn dan het krachtens de hem determinerende factoren zou
moeten zijn - Maria is daarvan in Het recht van de sterkste een wel erg flagrant
voorbeeld -, en/of het kan zijn eigen weg gaan, als het ware tegen de hem
determinerende factoren in. Zelfs Emants, nochtans een kampioen van het
determinisme, heeft een paar personages geschapen die in wezen een negatie inhouden
van de overtuigingen van hun schepper (Dora in Inwijding bijvoorbeeld).
Vindt Buysse met zijn afwijzing van het mechanisch determinisme hier meer
geestesgenoten dan tegenstanders - slechts Emants, Netscher en Couperus kleven dit
systeem aan -, ook in Frankrijk is er op zijn minst één naturalist die er net zo over
denkt, met name (opnieuw) Maupassant. In Pierre et Jean bakt hij het inzake
erfelijkheid - in Zola's optiek nochtans de force majeure van de determinerende
factoren - zo bruin dat men geneigd is moedwil te veronderstellen, alsof hij de theorie
èn het blind geloof erin grondeloos belachelijk wou maken.
Buysses scheppingsact wordt niet door wetenschappelijke en/of filosofische
overtuigingen gedirigeerd en geconditioneerd, zoveel is zeker. Daarmee onderscheidt
hij zich niet van het gros van de Nederlandse naturalisten. Hij beklemtoont
daarentegen het spontane van zijn scheppingsact. Welnu, ook Van Deyssel, Van
Hulzen en Couperus - in wiens werk het determinisme nochtans een bijzonder
belangrijke rol speelt - doen dat.

(20) Idem.
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Jarenlang probeert Zola het begrip ‘naturalisme’ erin te hameren, en hij bestempelt
Flaubert, de Goncourts, Maupassant,... als naturalisten. De beide eersten zijn daar
woedend om, en Maupassant bestaat het in 1888 een literair credo te schrijven waarin
het woord naturalisme nauwelijks voorkomt; bijna obstinaat heeft hij het over ‘le
réalisme’. Evenmin als Flaubert houdt hij van -ismen; de manier waarop hij het begrip
‘realisme’ ontmaskert als ‘illusionisme’ zegt in dezen genoeg. En Buysse? Die weet
niet of hij een naturalist is, maar hij denkt van niet. Wel weet hij dat hij een realist
is, en dat symbolisme aan hem niet besteed is. Maar hoe ook, hij hecht niet aan
-ismen. Aletrino, De Meester, Baekelmans, Robbers, Van Hulzen, Streuvels, Querido
en Emants evenmin. Deze laatste is in de Nederlanden nochtans de eerste die zich
een naturalist noemt (in de Voorrede tot Een drietal novellen, 1879), dit echter in de
voor-Zolaanse, Tainiaanse betekenis van het woord, waarbij naturalisme staat voor
‘observator die de werkelijkheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze - i.e. met
inachtneming van de determinerende factoren - beschouwt. Eens de term via Zola
een specifiek-literaire inhoud heeft gekregen, noemt Emants zichzelf nooit meer een
naturalist. Robbers is van oordeel ‘dat het belang der ontdekkingen van onderlingen
samenhang en onderlinge wisselwerking, van lijnen, richtingen en stroomingen - van
“ismes” en “ieken”! - vaak overschat wordt’,(21) en Streuvels vindt, net als Maupassant
en Flaubert, dat al dat gedruis over -ismen ‘dom lawaai’ is, met geen andere bedoeling
dan ‘reklaam rond uwen eigen naam [te] maken.’(22) Nu, dat ‘lawaai’ werd - allicht
in navolging van Zola - ook door de auteurs van de Nederlanden in behoorlijk grote
mate geproduceerd in interviews, artikels, essays en, niet het minst, in voorwoorden,
voorreden, inleidingen en dies meer tot romans en novellenbundels. Maar hoe ook,
velen houden niet van -ismen.
Een volgend, erg in het oog springend onderscheid tussen Zola en Buysse ligt in hun
visie op het doel en de functie van de kunst.

(21) De Nederlandsche literatuur na 1880, Amsterdam, 1922, p. 4.
(22) A. De Ridder, Stijn Streuvels. Zijn leven en werk, 19072, p. 92.
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Buysse opteert voor de kunst-om-de-kunst, eist van een boek niets anders dan dat
het hem boeit, en beweert bij herhaling dat hij met zijn werk nooit buiten-artistieke
bedoelingen heeft gehad. Zola heeft over een en ander grondig andere ideeën. Volgens
hem verricht de naturalistische auteur, door zijn wetenschappelijk onderzoek van
het verschijnsel mens immers ‘de la sociologie pratique’ (RE, 24). Het uiteindelijke
doel is ‘être les maîtres des phénomènes, des éléments intellectuels et personnels,
pour pouvoir les diriger’ (Id., 23-24). En de tijd van dit ‘meesterschap’ zal komen,
o.m. precies dank zij de ‘sociologie pratique’ van de naturalistische auteur, ‘[qui]
aide aux sciences politiques et économiques’ (Id., 24). En triomfantelijk voegt hij
daaraan toe: ‘Être les maîtres du bien et du mal, régler la vie, régler la société, résoudre
à la longue tous les problèmes du socialisme, apporter surtout des bases solides à la
justice en résolvant par l'expérience les questions de criminalité, n'est-ce pas là être
les ouvriers les plus utiles et les plus moraux du travail humain?’ (Id.).
Volgens Zola is voor de letterkunde dus een bijzondere taak weggelegd: ze moet
werken aan de veredeling-op-elk-gebied van het menselijk ras. Niks
kunst-om-de-kunst dus; de letterkundige is een ‘savant’ geworden met een hoogedele
opdracht, en de letterkunde een wetenschap. Op de keper beschouwd is er in zijn
optiek zelfs een contradictio in terminis tussen letterkunde enerzijds, en
kunst-om-de-kunst anderzijds. Letterkunde is volgens hem immers per definitie
sociologisch doelgericht en functioneel, en dat lijkt nogal haaks te staan op l'art pour
l'art.
Meent hij dat nu echt, of is hier precies de kunstenaar aan het woord, de dromer
die naar de sterren wil springen? Men zou natuurlijk kunnen stellen dat hij in Le
roman expérimental wel meer ‘waarheden’ heeft gespuid die de dromer in hem
verraden, en waarover hij later ook met geen woord meer rept. Lectuur van andere
essays toont echter aan dat die idee wel degelijk overeind bleef. In Le naturalisme
au théâtre schrijft hij daaromtrent: ‘Nous ne sommes que des savants, des analistes,
des anatomistes, [...] et nos oeuvres ont la certitude, la solidité des applications
pratiques des ouvrages de science.’ En ook hier voegt hij er overtuigd aan toe: ‘Je
ne connais pas d'école plus morale, plus austère’ (Id., 128). Als het dus al een droom
was, dan was het in elk geval een hardnekkige!
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In het Franse naturalisme staat hij met die opvattingen zo goed als alleen. En in de
Nederlanden? Buysse opteert dus voor de kunst-om-de-kunst en voor een volslagen
onafhankelijkheid van kunst en kunstenaar. De kunst is er om zichzelf, en ‘ik’ staat
alleen. Geestesgenoten vindt hij in Van Deyssel -‘Onze bedoeling was dus zuiver
aesthetisch en er bestond in theorie geen connectie met staatkunde of
natuurwetenschap’,(23) en ‘Mijn kunstwerk moet overeenkomen met wat ik zou
schrijven: Indien ik alleen op de wereld stond’;(24) in Streuvels, die schrijft ‘zonder
doel of inzicht er iets mede uit te richten’,(25) maar die het anderzijds toch ‘een nuttige
taak [vindt] talenten te gebruiken [...] om die mensen, die niet spreken kunnen - door
uw pen te laten spreken, te vertegenwoordigen’,(26) wat in wezen in tegenspraak is
met het eerste gezegde; in D'Hondt, in theorie toch; vergelijk uitspraken als ‘Het
ideaal is de kunst zelf!’ en ‘De Kunst is de Godheid zelve!’(27) met - in hetzelfde
pamflettaire credo - ‘Ik neem aan dat een kunstwerk “tendenz” hebbe, en zonder
daarom juist iets van zijn kunstwaarde te verliezen.’(28) Zijn werk - behoorlijk expliciet
sociaal geëngageerd - toont duidelijk aan waar zijn voorkeur uiteindelijk naar uitgaat.
Ook Coenen en Couperus opteren in wezen voor de kunst-om-de-kunst-idee. Buysse,
Van Deyssel, Coenen, Couperus en misschien Streuvels dus. De meeste anderen
verwerpen de idee. Vermeersch bijvoorbeeld zegt uitdrukkelijk dat hij ‘de knellende
banden van de kunst om de kunst’(29) wil doorbreken; Van Hulzen bekent dat ‘het
eenvoudige “l'art pour l'art” [hem] niet bevredig[t]’(30); Emants wil via zijn werk
anderen zijn mening doen

De mannen van '80, p. 21.
Idem, p. 28.
‘Avelgem’, Volledig werk 4, p. 1127.
A. Demedts,o.c., p. 62.
‘Nog over “Inzicht” en Kunst’, Nederlandsch Museum, 2e jrg., 4de reeks 1892, p. 195 &
196. Het artikel is een pamflettair antwoord op ‘Het inzicht in de kunst’, dat kanunnik Daems,
een van de meest rabiate tegenstanders van het naturalisme, eerder in Het Belfort had
gepubliceerd. In zijn antwoord bewijst D'Hondt dat hij Kloos' ontboezemingen over de
autonomie van de kunst, Van Deyssels scheldproza in Over literatuur (1886) en Goncourts
inleiding tot Germinie Lacerteux (1865) alleszins ook gelezen had!
(28) Idem, p. 193.
(29) ‘Okkultiese letterkunde’, De Vrije Tribune, 4e jrg. 1907, p. 709.
(30) ‘Bij Gerard van Hulzen’, DGW, 14e jrg. 1915, p. 37.
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
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delen,(31) Netscher praat Zola na, Querido's en Heijermans' sociaal engagement is
bekend, en voor De Meester is ‘schrijven [...] nooit geweest voldoening aan een
schoonheidsbehoefte, maar uiting van levensbegrip en -gevoel.’(32) Buysse behoort
met zijn kunst-om-de-kunstopvatting ditmaal dus tot de minderheid der Nederlandse
naturalisten. Anderzijds kan niet gezegd worden dat de meerderheid zich echt achter
de sociologische wensdromen van Zola schaart, en dat ze door diens triomfalistisch
messiassyndroom bezeten is. Veelal speelt bij hen een drang om menselijke en sociale
(wan)verhoudingen aan te klagen.
Deze ingesteldheid heeft uiteraard tot gevolg dat een andere dwingende vereiste
van het Franse naturalisme, m.n. de objectiviteitseis, de eis tot onbewogen neutraliteit,
in de Nederlanden weinig kans maakt. ‘Quand on aura pendant quelque temps traité
l'âme humaine avec l'impartialité que l'on met dans les sciences physiques à étudier
la matière, on aura fait un pas immense. C'est le seul moyen, à l'humanité, de se
mettre un peu au-dessus d'elle-même [...]. Je crois cela faisable: c'est peut-être, comme
pour les mathématiques, rien qu'une méthode à trouver’,(33) schreef Flaubert
daaromtrent reeds in 1853. Of nog: ‘L'artiste ne doit plus apparaître dans son oeuvre
que Dieu dans la sienne.’(34) Dit is duidelijk genoeg: de auteur blijft bij de neutrale
waarneming, onthoudt zich van commentaar, spreekt geen oordelen uit, keurt goed
noch af. Alle Franse naturalisten stonden achter dit principe, het was zelfs een van
de hoekstenen van het Franse naturalisme tout court. En in de Nederlanden? Daar
staat de objectiviteitseis haaks op de drang aan te klagen. Coenen en Netscher
verdedigen hem, Couperus huldigt hem principieel, en Emants is de ferventste
verdediger ervan - in bijna elk van zijn essays komt hij er uitgebreid op terug -, maar
in de praktijk blijkt hij er behoorlijk veel last mee te hebben. Niet dat hij zich aan
directe oordeelvellingen waagt, maar in zijn ijver de ware bedoelingen van zijn
personages te ontmaskeren, vergaloppeert hij zich dermate, dat hij uiteindelijk toch
oordeelt. En Buysse? Hij zegt dat

(31)
(32)
(33)
(34)

‘Kunst en waarheid’, Pro domo, p. 110.
‘Over Geertje’, De Boekzaal, 1e jrg. 1907, p. 83.
Correspondance II, Paris, 1905. p. 337-338.
Geciteerd door R. Dumesnil, Gustave Flaubert, Paris, 1932, p. 210.
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hij niets tegen tendens heeft, maar ze moet wel uit ‘de echte voorstelling van het
leven zelf [...], uit de feiten objectief [spreken]’ (DGW, 149). De feiten moeten
spreken, niet de verteller, dus principieel kleeft ook hij het objectiviteitsbeginsel aan.
Andere Nederlandse naturalisten beklemtonen dermate het belang van het eigen
subject en de eigen inwendige wereld - Van Deyssel, Aletrino, De Meester, Robbers
bijvoorbeeld -, of de sociale functie van de kunst - Van Hulzen, Vermeersch, D'Hondt,
Querido, Heijermans bijvoorbeeld - dat ze per definitie het objectiviteitsbeginsel
afwijzen.
Blijft als vergelijkingspunt tussen Buysse en Zola hun relatie tot het naturalisme.
Voor Zola was dit naturalisme het einddoel, het te bereiken ideaal, het nec plus ultra
van de kunst. Toen in 1893 uit de beroemde enquête van J. Huret bleek dat voor zo
goed als alle ondervraagde auteurs het naturalisme dood en begraven was, antwoordde
Zola voorzichtig: Akkoord, voor tien à vijftien jaar ‘le naturalisme [zoals het nu
bestaat] peut être mort, mais ce qui ne peut pas mourir, c'est la forme de l'esprit
humain qui, fatalement, le pousse à l'enquête universelle, c'est ce besoin de rechercher
la vérité où qu'elle soit, que le naturalisme a satisfait pour sa part’.(35) Vandaar ook
dat hij gelooft ‘à une peinture de la vérité plus large, plus complexe, à une ouverture
plus grande sur l'humanité, à une sorte de classicisme du naturalisme’.(36) Tussen
haakjes: in Facetten van het naturalisme (1972) betoogde wijlen A. Westerlinck dat
Zola het met die voorspelling bij het rechte eind had: de moderne letterkunde ligt
volgens hem inderdaad in het verlengde van het naturalisme.(37)
In de Nederlanden werd Zola met zijn mening over het
naturalisme-als-te-bereiken-ideaal slechts door Netscher gevolgd. Voor alle andere
auteurs betekende het een middel tot het bevrijden van de kunst en tot het verruimen
van het literaire domein, of een stroming die toen - misschien toevallig - vrij algemeen
aan de orde was. Neem Van Deyssel, die met Een liefde (1887) de eerste
naturalistische roman in Nederland publiceerde: reeds in Over literatuur

(35) J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, Paris 1894, p. 171.
(36) Idem, p. 173.
(37) Mens en grens, Brugge 1972, p. 14-15.
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(1886) noemde hij het naturalisme ‘het eerste tijdperk van een kunst’ die nog tot haar
‘uiterste grenzen’,(38) het sensitivisme, moest gevoerd worden, en in 1891, dus nog
voor de Enquête van Huret zou aantonen dat men er in Frankrijk ook achter gekomen
was, verkondigde hij De dood van het naturalisme. Buysse zelft zegt in 1909 dat hij
minder houdt ‘van het werk [zijner] eerste periode: zoo zou [hij] nu niet meer
schrijven’ (DGW, 150). Het ligt dus voor de hand dat naturalisme slechts een bepaalde
episode in zijn schrijversloopbaan is geweest.
Voorlopige conclusie: Buysse staat met zijn opvattingen behoorlijk ver af van het
‘naturalistisch’ ideeëngoed van Zola, die nochtans zowel in Frankrijk als daarbuiten
met het naturalisme vereenzelvigd wordt. Wat blijft er bij hem van dat Zolaanse
ideeëngoed uiteindelijk over, of, anders gezegd, wat is het theoretisch fundament
van zijn naturalisme? Ik concludeer uit wat voorafgaat, en vertaal onmiddellijk naar
de verwoording toe die ik voor de synthese van Zola's code gebruikt heb. Dan blijkt
dat Buysse een literatuur wil die in en van haar tijd is, gebaseerd op de onmiddellijke
werkelijkheid die volledig, zonder schroom en zonder taboes, en in principe objectief
benaderd wordt, waarin een concrete mens evolueert - meer een temperament dan
een karakter -, van stoffelijke oorsprong, en met stoffelijke neigingen en aandriften.
In de werkelijkheidsbenadering spelen, naast principiële objectiviteit, ook gevoel en
verbeelding een rol, maar directe betrokkenheid, en zeker directe tendens, worden
afgewezen. De kunst dient immers alleen zichzelf, kunst-om-de-kunst.
Vergeleken met Zola dus pragmatische opvattingen, omdat precies de speerpunten
van het Zola-programma ontbreken, datgene wat diens opvattingen uniek maakt, en
wat volgens hem het eigene van het naturalisme uitmaakt: wetenschappelijkheid,
determinisme, rigoereus objectivisme, sociologische aspiraties. Ongeveer niets van
dit alles bij Buysse, en is het er wel, dan zijn de scherpe kanten netjes afgerond. Hij
weigert bewust zich onvoorwaardelijk aan bepaalde opvattingen te binden, zelfs
niet... aan zijn eigen opvattingen.

(38) Verzamelde werken 4, p. 51.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

95
‘Geloof [...] niet dat mijne eigene concepties [...] mijne preferenties bepalen: daarvoor
ben ik veel te eclectisch’ (DGW, 148), zegt hij letterlijk.
Buysse huldigt ten opzichte van Zola dus een behoorlijk autonome literaire code.
Hij staat daarin niet alleen, integendeel; in de Nederlanden is enkel Netscher bereid
Zola blindelings te volgen, en leunen Emants en Couperus soms vrij dicht bij hem
aan. Drie Noordnederlanders dus. De code van de andere Nederlanders en van de
Vlamingen is moeiteloos met die van Buysse te vergelijken. Ook zij huldigen
opvattingen die grotendeels ontdaan zijn van datgene wat Zola's ideeëngoed zo
specifiek maakt. En we kunnen verder gaan: Buysses code kan zonder moeite
vergeleken worden met die van de naturalisten in, zeg maar Franstalig België, Polen,
Yoegoslavië, Tsjechoslowakije, Spanje, Portugal, etc. Of met andere woorden: Buysse
heeft hetzelfde gedaan als zowat elke niet-Franse naturalist: hij heeft Zola's theorieën
links laten liggen, en zich vooral aan zijn werken gespiegeld, waarin hem, ‘buiten
alle wetenschappelijke waarde om’ (VW 6, 1181), die ‘volheid, die hoge
gedragenheid, die heldere forsheid van uitbeelding, die stevigheid van bouw, die
harmonie van composite, die diepe menselijke waarheid en ontroering getroffen
hebben’ (Id., 1188-1189), evenals ‘de diepe gang die in zijn werk zit, het lyrisme in
een boek als Germinal, de kolossale beweging van de massa's, het epos van een boek
als L'Assommoir’ (JG., 71-72). En we kunnen nog verder gaan: Buysses code leunt
niet zozeer aan bij die van Zola, wel bij die van Maupassant, die net als hij het
rigoereus-dogmatische in Zola's opvattingen verwerpt, zoals trouwens het gros van
de Nederlandse en Vlaamse en van de meeste andere naturalisten eerder bij de
skeptische Noordfransman dan bij de half-Italiaanse Zuiderling Zola aanleunt.
Waarmee niet gezegd wordt dat uiteindelijk Maupassant de goeroe van het
internationale naturalisme is geweest, wel dat Maupassant en al die anderen,
waarschijnlijk grotendeels onafhankelijk van elkaar, Zola's en ander, zwervend,
dogmatisch ideeëngoed, op een analoge skeptische manier gewikt en gewogen, en
te licht, of beter gezegd, te zwaar, hebben bevonden. Wellicht verwoordt Couperus
nog het best de complexe verhouding van de Nederlandse naturalisten - en misschien
ook van de meeste andere naturalisten
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tout court - met Zola, wanneer hij in Metamorfoze (1897) het volgende schrijft: bij
het lezen van Zola en de andere Fransen ‘gingen de poorten van een nieuwe kunst
wijd voor hen open,’(39) en ‘Zola was hun de immense openbaring, van groot en
gezond levensinzicht, van het leven te moeten zien, zoals het was’.(40) Enkele jaren
later echter voldoet Zola hem niet meer, want hij is ‘zijn eigen formule niet meer
meester, maar wordt door ze overheerst. En zijn techniek is sterker geworden dan
hijzelf. In zijn laatste werk is geen verrassing meer: je weet, als hij één woord zegt,
de hele bladzij, en je weet uit een fraze het hele hoofdstuk’.(41) Dezelfde ontgoocheling
eigenlijk die Van Deyssel na L'Argent (1891) tot het schrijven van De dood van het
naturalisme dreef. Het is duidelijk waar de essentie ligt: Zola is in zijn eigen ‘formule’,
zijn ‘techniek’ verstrikt geraakt; zijn dogmatiek heeft hem gewurgd. En precies die
dogmatiek wordt, zoals hierboven blijkt, in de Nederlanden vrij algemeen afgewezen.
In Frankrijk daarentegen weigeren de Goncourts en Flaubert wel zich als naturalist
te laten bestempelen, ze lijken Zola om zijn lawaai zelfs rauw te lusten, maar daar
blijft het ook bij, want in hun werk verwezenlijken ze het Zola-naturalisme misschien
beter dan Zola zelf; die is in wezen immers veel te temperamentvol en bijwijlen ook
veel te poëtisch om een effen, onbewogen naturalist te kunnen zijn. Maupassant van
zijn kant blijft niet bij het relativeren van de theorieën; hij zet het ook in de praktijk
om - vergelijk Pierre et Jean. En daar vinden hij en de Nederlandse - en de meeste
andere niet-Franse naturalisten - elkaar. Of dat ook echt bewust gebeurd is, m.a.w.
of de auteurs zich hier bewust aan Maupassant gespiegeld hebben, is een andere
vraag - Maupassant is de lievelingsauteur van slechts één Nederlandse naturalist,
met name van Aletrino. Veel waarschijnlijker is dat de Nederlandse naturalisten
onafhankelijk van Maupassant dit relativeringsproces hebben doorgemaakt. Buysse
verwoordt zulks zeer treffend; in 1909 zegt hij: ‘Ik geloof dat werkelijk Zola in het
begin van mijn carrière een zekeren invloed heeft uitgeoefend, zooals ik later ook,
zonder het te weten

(39) Verzamelde werken 3, Amsterdam 1953, p. 13.
(40) Idem, p. 25.
(41) Idem, p. 218.
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den invloed van Maupassant heb gevoeld, dank juist aan die zekere eenstemmigheid
die tusschen mij en Maupassant schijnt te bestaan.’(42) Het was Maeterlinck die, na
Van arme menschen (1901), voor het eerst op die ‘eenstemmigheid’ wees.’ Het kleine
gehucht et Beeldeke valent dans leur genre si particulier, avec la physionomie que
leur donne la vie profonde d'une race si ancienne et si originale, ce que Tourgenieff
et Maupassant ont fait de meilleur’ (CBA, 53), schreef hij op 14 november 1901 aan
zijn vriend. Nadien wordt Buysse geregeld met Maupassant vergeleken, en het is pas
van dan af dat hij diens invloed onbewust heeft gevoeld, als het ware met
terugwerkende kracht, want pas nadat - en omdat - die vergelijking met Maupassant
werd gemaakt. Zelf was, en is hij zich daarvan bij het schrijven niet bewust - schijnt
te bestaan, zegt hij. Enkele jaren later, in 1913, zegt hij daarentegen dat hij ook wel
ziet dat hij ‘op hem [Maupassant] lijkt[t] in sommige dingen, doch dat is een toevallige
gelijkenis’ (JG, 71). Blijkbaar heeft hij ondertussen over een en ander nagedacht, en
heeft hij ingezien dat de vergelijking met Maupassant terecht is, maar is hij tegelijk
tot de slotsom gekomen dat er van beïnvloeding door de Franse auteur geen sprake
is. Men zou natuurlijk kunnen opwerpen dat Buysse misschien liever niet toegaf dat
hij beïnvloed was, maar dat argument kan gecounterd worden door erop te wijzen
dat hij de invloed van Zola op vroeger werk niet ontkende; waarom zou hij die van
Maupassant dan wèl loochenen. Er kan dus geredelijk worden aangenomen dat hij
onafhankelijk van Maupassant geworden is tot wat hij is; onafhankelijk is hij van
Zola weggeëbd - omdat hij hem te rigoereus vindt - en de gelijkenis tussen hem en
Maupassant is puur toevallig. Meer dan waarschijnlijk kan Buysses wedervaren
veralgemeend worden: de Nederlandse naturalisten zijn net als, maar niet onder
invloed van Maupassant, van Zola weggeëbd omdat ze hem te rigoereus vonden.
In dat proces hebben trouwens waarschijnlijk allerlei factoren gespeeld,
bijvoorbeeld de Vlaamse en de Nederlandse volksaard - de soep wordt hier zelden
zo warm gegeten als ze wordt opgediend; excessen van romantiek ontbreken
bijvoorbeeld evenzeer als exclusief-dogmatisch Zola-naturalisme. Verder mag niet
vergeten worden dat in de periode waarin Buysse met De biezenstekker (1890)

(42) DGW, p. 148. Cursivering door R.D.
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uitpakte, Vlaanderen en hijzelf niet enkel met het naturalisme, maar ook met Shelley
en Keats, de Parnasse, l'art pour l'art (vgl. Buysses credo!), décadence, symbolisme,
Engels, Russisch en Skandinavisch realisme, impressionisme in de schilderkunst,
etc. kennis maakten. In één woord: met het modernisme. Ik beweer niet dat Buysse
dat allemaal door en door kende en verwerkte, maar ik wijs er wel op dat in diezelfde
periode Van Nu en Straks verscheen, en dat kende Buysse wèl, zelfs heel goed, want
hij behoorde tot de eerste redactie ervan. En Van Nu en Straks was precies de symbiose
én de speerpunt van dit modernisme. Vanuit Van Nu en Straks kunnen we nog verder
gaan, en wijzen op de invloed die vanuit Franstalig België op het Vlaamse modernisme
inwerkte, met tijdschriften als La Société Nouvelle, La Jeune Belgique en L'Art
Moderne, waarin dan weer Franstalige Vlamingen als Rodenbach, Verhaeren, Van
Lerberghe, Maeterlinck, Eekhoud en tutti quanti zo'n belangrijke rol speelden.
Toevallig was Buysse met verschillenden onder hen behoorlijk goed bevriend. Maar
hij las en waardeerde ook Ibsen, Strindberg en Tolstoj, Emants, De Meester, Streuvels,
etc.; hij was intiem met Couperus, en in 1909 beweerde hij dat Hauptmann hem meer
had beïnvloed dan alle Nederlanders samen. Ik wijs ook uitdrukkelijk op de Franse
feuilletonauteurs - Theuriet bijvoorbeeld, die hij met name vernoemt -, van wie in
werken als Wroeging, Mea Culpa, Op 't Blauwhuis, Daarna, Sursum corda! en 'n
Leeuw van Vlaanderen ontegensprekelijk diepgaande invloeden aanwijsbaar zijn.
Heel wat auteurs en stromingen dus, die vaak allesbehalve naturalistisch van strekking
waren, en die in één en dezelfde periode het letterkundige leven in de Nederlanden
mee hebben beïnvloed. Het zou dus best kunnen zijn dat het vrij snelle, en
ogenschijnlijk spontane relativeren van Zola's ideeën in niet geringe mate het gevolg
is van de veelheid van indrukken en invloeden die in een relatief kort tijdsbestek
hebben gespeeld.
Zo te zien is het fundament van Buysses literaire code iets minder eenvoudig dan
men misschien geneigd is te denken, en dan ook hijzelf misschien dacht. De basis
ervan lag ongetwijfeld in Frankrijk, met name bij Zola - die maakte nu eenmaal het
meeste gedruis -, maar meer dan met die van Zola zijn zijn opvattingen met die van
Maupassant te vergelijken; en daarnaast is er een welhaast oncontro-
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leerbare massa namen en feiten die zeer waarschijnlijk meer zijn dan gewoon namen
en feiten, die dus factoren zijn. Hierin onderscheidt Buysse zich echter niet van de
meeste andere naturalisten in de Nederlanden: ook voor hen hield Zola de fakkel,
ook zij reageerden als Maupassant, en ook zij maakten, behalve met het naturalisme,
gelijktijdig kennis met zowat het hele modernisme, dat ze meteen ook min of meer
verwerkten.

Praktijk
In 1909 zegt hij dat hij minder houdt van het werk van zijn eerste periode, en dat hij
nu niet meer zo zou schrijven. En in 1913 verduidelijkt hij dat hij vroeger ‘bepaaldelijk
onder den invloed van Zola heeft gestaan’, en dat hij in Het recht van de sterkste
‘het procédé, de visie van Zola, [had] toegepast op deze lui en deze toestanden. Ik
voelde daar veel voor in die tijd, nu minder’ (JG, 71). Zola's procédé dus, maar dan
zonder diens wetenschappelijke, filosofische en eventueel ook sociologische
onderbouw.
Hoe heeft een en ander zich in de praktijk vertaald, m.a.w. hoe is Buysses
naturalisme, en wat is naturalisme volgens hem? Hij heeft dat nooit direct gezegd,
maar uit Sursum Corda! weten we wel wat het volgens hem niet is. Tijdens een der
samenkomsten van het ‘cultureel cenakel’ rond het hoofdpersonage Gilbert, leest
ene Pinnoy namelijk een eigen schrijfsel voor, waarin de ‘papen’, oorzaak van alle
verderf, de hoofdrol spelen. Pinnoy noemt zichzelf een naturalist, waarop Gilberts
reactie luidt: ‘Zijn definitie van deze leer was zeer duidelijk: voor hem was een
naturalistische auteur eenvoudig een schrijver, die in zijn schriften het middel vond
om op min of meer bedekte wijze oneerbare zinspelingen te maken.’(43) Uit de context
blijkt dat Gilbert, spreekbuis van de verteller, met die ‘definitie’ verre van akkoord
gaat, integendeel.
Wat het dan wel is? Dat zal uit Buysses werk moeten geëxtrapoleerd worden, met
name vooral uit Het recht van de sterkste. Dat werk bestempelt hij in een brief aan
De Bom immers zelf uitdrukke-

(43) Sursum corda!, N.V. De lage landen, Brussel, s.d., p. 65-66.
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lijk als een ‘Oost-Vlaanderschen naturalistischen roman’ (CBA, 27), en elders zegt
hij dat hij daarin volgens Zola's procédé heeft gewerkt (cf. supra). Het is zijn eerste
roman, en meteen ook de eerste naturalistische roman in Vlaanderen. Als uit Het
recht datgene kan geëxtrapoleerd worden wat wezenlijk aan Zola herinnert - minus
datgene wat Buysse van diens ideeën afwijst, en wat tegelijk fundamenteel afwijkt
van de eigentijdse Vlaamse realistische letterkunde - ik denk aan V. Loveling en R.
Stijns, beiden realisten van de tweede generatie -, dan zou moeten duidelijk worden
wat Buysse onder naturalisme verstaat. Tegelijk zou men over een instrument
beschikken waarmee zijn ander werk op zijn naturalisme kan worden onderzocht.
Zo zou meteen zijn overgang naar een mildere vorm van realisme vrij nauwkeurig
kunnen gesitueerd worden. Tegen de mogelijke opwerping dat Het recht - dus het
criterium - wegens zijn vele afwijkingen van het Franse, c.q. Zola-naturalisme,
misschien niet eens echt naturalistisch kan genoemd worden, breng ik in dat er dan
in de Nederlanden - en niet alleen daar - helemaal geen naturalisme bestaat. Buysse
staat met zijn opvattingen immers middenin de opvattingen van de gemiddelde
Nederlandse naturalist, en Het recht is volgens deze opvattingen geconcipieerd. Op
dus naar Het recht!
Zeer opvallend is het milieu: de Zijstraat, de dieven- en gepeupelstraat van het dorpje
Braekel, die bewoond wordt door ‘de vertegenwoordigers van een der laagste sporten
der maatschappelijke ladder; de tot het merg der beenderen bedorvene
nakomelingschap van verscheidene stammen bandieten, een geslacht, waaruit alle
goede en herscheppende elementen verdwenen waren en vervangen door een uiterste,
eeuwige macht: de macht, de vitaliteit der erfelijke Ondeugd’.(44) We weten meteen
waar we zijn, en ook Buysse beseft dat: in de reeds geciteerde brief aan De Bom
deelt hij mee dat hij in zijn roman ‘een heel gedeelte van ons Vlaamsche volk dat
tot dus toe nagenoeg onbekend bleef [...] wil doen optreden’ (CBA, 27). Zowat een
jaar later nuanceert hij die uitspraak, opnieuw in een brief aan De Bom (d.d.
20/6/1891), die ondertussen het manuscript

(44) Citaat uit de eerste druk, Amsterdam, 1893, p. 200-201. Verder wordt er geciteerd uit de
zesde druk van de uitgave van Heideland-Orbis, Hasselt, 1976.
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van Het recht had gelezen: ‘U zegt dat mijn werk een synthesis, een samenvatting
van het heele buitenleven is. Dit is volkomen valsch. Mijn roman is gansch integendeel
niets anders dan de beschrijving der zeden van een zeer geringe klas op den buiten.
Alle hoofdrollen worden door typen van die klas vervuld’ (Id., 29-30). Het ‘heel
gedeelte van ons Vlaamsche volk’ is dus gewijzigd in ‘een zeer geringe klas’ - wat
waarschijnlijk wel dichter bij de waarheid zal aanleunen. Hoe ook, Buysse bewandelt
met zijn milieukeuze inderdaad onbetreden paden, niet enkel in Vlaanderen, maar
ook in Nederland, waar de eerste naturalistische romans (vanaf 1887) immers
overwegend in betere kringen gesitueerd waren. Pas rond, en vooral na de
eeuwwisseling, vindt men ook daar romans die de lezer met een ‘exotisch’ milieu
kennis laten maken (Heijermans' autobiografische (!) Kamertjeszonde (1896) en
Diamantstad (1904), Querido's Levensgang (1901) en vooral zijn Amsterdamsch
epos (1912-1924, vier delen, gesitueerd in de toen beruchte rosse havenbuurt, de
Jordaan); Brusses Landlooperij (1906; het levendige relaas van de ‘zwerftocht van
een dagbladschrijver onder Stroopers en Schooiers’, zoals de ondertitel luidt).
Buysse schijnt slechts met vertraging begrepen te hebben hoe schokkend die
milieukeuze in Het recht voor fatsoenlijk Vlaanderen wel moet geweest zijn: in
Schoppenboer (1898) immers beeldt hij de Zijstraat opnieuw uit, ditmaal niet van
binnenuit, en als enig hoofd-milieu, maar wel van buitenuit, en in tegenstelling tot
het eerlijke boerenmilieu waartoe de hoofdpersonages behoren. Hun ontzetting erom
zou wel eens symptomatisch kunnen zijn voor de algehele ontzetting om Het recht
in Vlaanderen. Opnieuw wordt de straat ook beschreven. Het ‘was een erg slecht
befaamde buurt van Braekel, wijd bekend ook in 't omliggende, om de losbandigheid
en de degradatie harer bewoners. Dààr leefde, in krochtige, bouwvallige, ordeloos
verspreid staande hutten, midden in een onnoemelijke gemeenschap van seksen en
verwantschappen, een barre bevolking van bedelaars en dieven, van wild- en
struikrovers, de schande en den schrik der gemeente’.(45) Elke week zijn er orgieën
en wordt er gevochten, en de kwade roem is zo groot dat Jan ‘Schoppenboer’, als hij
er voor het eerst heengaat, vooraf al ‘bloosde van schaamte

(45) Oorspronkelijke uitgave, Amsterdam, 1898, p. 175.
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voor zijn daad, of hij daardoor de gansche, traditioneel overgeërfde eerbaarheid en
degelijkheid van zijn stand met de voeten trapte’ (175-176). Het zijn uiteindelijk ook
die ‘traditioneele boeren-eerlijkheid en degelijkheid’ (243) die hem uit de Zijstraat
doen wegblijven.
Buysse schept in de literatuur dus ruimte voor een totaal nieuw milieu, eentje van
het soort waarvan de gedachte eraan alleen al door elke burger-boven-verdenking
meteen verdrongen wordt - als hij tenminste beseft dat zo'n buurt überhaupt kan
bestaan. Men kan zijn milieukeuze echter ook anders benaderen: misschien vertoeft
volgens hem naturalistische letterkunde (bij voorkeur? onvermijdelijk?) in de periferie
van de reële maatschappelijke werkelijkheid. Dit zou dan meteen een eerste kenmerk
van zijn naturalisme kunnen zijn.
In dat milieu leeft en gedijt een compleet amorele maatschappij, met volslagen
eigen wetmatigheden, en met een waardenschaal die voor de volle honderd procent
haaks op de officieel geldende waardenschaal staat. Ook dit is resoluut nieuw.
Immoreel - niet amoreel! - gedrag werd voorheen al letterkundig gestalte gegeven men denke maar aan de Robijns in Stijns' Ruwe liefde (1887), of aan Veria, 21, die
in V. Lovelings Een dure eed op een drafje en om de poen met haar baas, 60, trouwt,
hoewel ze een verloofde had met veel meer jeugd, maar ook met veel minder centen.
Zulk immoreel gedrag was evenwel bijna steeds individueel en accidenteel, en het
werd hetzij door de verteller, hetzij door de omgeving, hetzij door beiden uitdrukkelijk
aan de kaak gesteld. Zelden volgde er iets goeds uit, integendeel, normaal genomen
vond het bestraffing in en om zichzelf. Niets daarvan echter in Het recht: hier is geen
sprake van individueel en/of accidenteel immoralisme, wel van collectief amoralisme,
en het goede overwint geenszins. Hier is - behalve bij Maria - dus ook geen greintje
besef meer van de amoraliteit van het handelen, waardoor elke rem, elk
schaamtegevoel, elke kiesheid, elke poging om bepaalde geplogenheden te verbergen,
en uiteindelijk ook elke beoordeling volgens de officieel geldende maatstaven
ontbreekt. Dus verkracht Reus Maria zonder meer, en vraagt hij haar nadien oprecht
stomverbaasd of het de moeite loont daar zo'n misbaar over te maken. Dus wil getuige
Slimke Snoek op zijn beurt Manse verkrachten - als Reus mag, mag
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hij ook -, en omdat hij er niet in slaagt probeert hij het 's avonds in een overvol café
- haar café - maar opnieuw. Dus zijn de wiedsters met wie Maria 's anderendaags op
het veld werkt alle veertien verkracht geweest, meer dan eens ook, en benijden ze
allen de jongste onder hen die, toen ze dertien was, door een oude vent met vijf frank
werd meegelokt; later waren er nog heel veel vijf franks gevolgd. Nee, zoveel geluk
had geen van hen gehad. Tussen haakjes: vijf frank was meer dan het gemiddelde
dagloon van een arbeider in die jaren. En ze hielden aan al die verkrachtingen wel
kinderen, maar niet noodzakelijk ook een man over. Een en ander veroorzaakte geen
gevoel van eerverlies - behalve dus bij Maria -, wel ‘een indruk gefopt te zijn, gepaard
aan een onbewust gevoel van eerbied voor de kracht van de man’, en ‘van
noodzakelijke onderwerping aan het recht van de sterkste’ (30). Geen moreel verlies
dus, moreel besef komt er niet eens bij kijken, ook niet wanneer Reus na zijn huwelijk
met Maria openlijk met Witte Manse stoeit - en meer dan dat -, en wanneer hij nog
later, onder de ogen van zijn stervende vrouw, haar jongere zus Lisa tussen de lakens
krijgt.
Geen rem ook op het geweld dat zowel individueel als collectief hoogtij viert. In
de eerste zestig bladzijden zijn er niet minder dan drie vechtpartijen waarbij de hele
straat, vrouwen en kinderen incluis, betrokken is. Tegen dat Maria sterft zijn het er
vijf. En individueel? Maria kan ervan meespreken. Ze leert Reus kennen wanneer
hij haar op gewelddadige wijze verkracht, en op haar sterfbed brult hij haar geregeld
toe dat ze het kort moet maken: ‘Maar sterf dan, nondemilledzju! Creveert, dat wij
hier rust hebben!’ (166). Tussenin ondergaat ze het hele gamma van alle denkbare
geweld dat door een heel sterke man (hij heet niet voor niets Reus) op een heel frêle
vrouw kan gepleegd worden. Zelfs wanneer ze ligt te sterven stampt hij nog lustig
op haar los. Het geweld is grenzeloos en exorbitant, en in laatste instantie
grensoverschrijdend: zelfs binnen-literair gezien is het onbegrijpelijk dat een tengere,
ondervoede, zieke vrouw als Maria zoveel geweld zolang kan overleven. De
geweldpleging lijkt m.a.w. een eigen leven te leiden. Het gaat niet meer zozeer om
het geweld van Reus tegen Maria, wel om het geweld als dusdanig. Het overstijgt
alles, het houdt met niets of niemand rekening, en het heeft uiteraard altijd gelijk.
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Het recht van de sterkste dus, op alle niveaus en in alle verhoudingen, dus niet alleen
in de man-vrouw-verhouding, maar ook in de onderlinge relaties van de stropers- en
dievenbende waarvan Reus deel uitmaakt, en vooral in de sociale verhoudingen. Dit
blijkt overduidelijk bij het bezoek van Reus en Maria aan de Gentse Scheldewerken,
die Maria overweldigend aangrijpen. Immers, ‘ook dààr was het zwoegen en lijden;
ook dààr heerste het ruwe recht, het recht van de sterkste en geenszins het eigen
goedvinden noch de individuele wil’ (65). Men kan uiteraard opmerken dat deze en
nog andere bedenkingen (cf. infra) voor een nauwelijks geletterde vrouw als Maria
wel bijzonder goed geformuleerd zijn, en zelfs kan betwijfeld worden of bedenkingen
van dit gehalte überhaupt passen bij een personage van dit intellectueel niveau, maar
dat doet in wezen weinig terzake: de idee is er, en daar gaat het om: dit werk had
‘iets verkrachtends’, ook dààr geldt het recht van de sterkste, en ‘deze gedachte
troostte haar een weinig’ (65). Maria wordt later met dit ‘aspect’ van ‘het recht’ direct
en indirect geconfronteerd: Reus wordt ontslagen omdat hij een opzichter had
geslagen, en later belandt hij wegens diefstal in de gevangenis, waardoor opnieuw
Maria getroffen wordt - ze valt immers zonder inkomen. M.a.w. van in wezen
rechtvaardige beslissingen is de arme dompelaar nog eens de dupe; of: het recht van
de sterkste zit in het systeem zelf ingebakken. En als gevolg daarvan wordt Maria
nog eens direct met andere uitingen ervan geconfronteerd: ze doet wat aan
kantklossen, en wordt uitgebuit; later ziet ze geen andere uitweg meer dan te bedelen,
en dat bedelen moet niet gebeuren naargelang van de noden van de ‘ontvangers’ de zwakken -, wel volgens de eisen van de ‘gevers’ - de sterken -: driemaal per week
dus, op vastgestelde dagen en uren, in groep en gebeden prevelend, en niet van deur
tot deur, maar slechts bij enkele rijke burgers. De sterken kunnen immers niet elke
minuut van de dag voor de zwakken klaar staan.(46)

(46) Ter vergelijking misschien een episode uit H. Hartogs Buurtleven (opgenomen in Sjofelen,
Rotterdam, 1904, p. 157-280): daar ontmoet Post een oude kennis, die ook de bedeltoer op
moet. Elke week mag hij zijn ronde doen, maar dan alleen in bepaalde huizen, waar hij op
de liefdadigheidslijst staat. Soms ‘verliest’ hij een van zijn huizen, en moet hij dus op zoek
naar ‘vervanging’, maar meestal krijgt hij daarbij de deur op de neus, met de melding dat ze
geen nieuwe ‘klanten’ meer aannemen. Ook in Baekelmans' De dolaar en de weidse stad
(1904) en in Vermeersch' Mannenwetten (1905) wordt geschetst hoe tiranniek bedelarij van
bovenuit, door de rijken, georganiseerd wordt.
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Zelfs in het taalgebruik manifesteert zich dat ‘recht’: de welgedane burgerij spreekt
smalend van ‘schooien’; de dompelaars zelf noemen het ‘vragen’. Tot in haar dood
wordt Maria door dat recht achtervolgd: het Armenhuis keurt haar slechts een ruwe,
ongeschaafde doodskist waardig (cf. infra).
Het totalitaire, ongenuanceerde recht van de sterkste dus, op alle niveaus en in erg
verscheiden uitingen, met als gemeenschappelijk kenmerk: de sterke gebruikt
(misbruikt) dat recht ongecompliceerd, zonder erbij na te denken. Degene die het
ondergaat? Hier zijn gradaties, weliswaar minder afhankelijk van de persoon dan
van de aard van het ‘recht’. De meest opvallende uiting van dat ‘recht’ is ongetwijfeld
de overmacht van de man over de vrouw. Dit lijkt zo inherent aan het uitgebeelde
milieu dat het nooit in vraag wordt gesteld, laat staan gecontesteerd. Dat recht is er,
zoals de dag en de nacht er zijn, de seizoenen, de zon, de regen en de sneeuw. Die
roepen geen vragen op; dat recht evenmin. Vandaar de verbazing van de wiedsters
om Maria's misbaar wegens de verkrachting, vandaar de nieuwe verkrachting(en)
door Reus, vandaar zijn ongestoord, onbesproken en onbeoordeeld aanpappen met
Witte Manse. Vandaar ook dat hij Maria beetje bij beetje mag vermoorden, dat hij
onder haar ogen met haar zus stoeit, dat hij haar in het publiek mag toebrullen dat
ze moet sterven, zodat ze eindelijk rust hebben en hij met Lisa kan trouwen. Hij is
immers een man, dus hij kan zich ten opzichte van de vrouw alles, maar dan ook
alles veroorloven. Ook in Maria, de enige die een inwendig leven heeft, is dat besef
ingebakken; in wezen stelt zij dat ‘recht’ evenmin in vraag. Dus trouwt ze met Reus
nadat en omdat hij haar verkracht heeft en ze een kind van hem verwacht. Hoewel
ze hem ondertussen ‘kent’, vindt ze dit dus minder abnormaal dan zich niet ‘officieel’
aan hem te onderwerpen. En terloops: uiteindelijk trouwt ze om het (zijn) geld, dat
haar en haar kind van de ellende moet redden - denkt ze. M.a.w.: hangt het ‘recht’
van de man niet ook samen met zijn materiële overmacht, mutatis mutandis met de
economische afhankelijkheid van de vrouw? Steunt dat recht in laatste instantie,
misschien meer dan op de fysieke overmacht van de man, niet veeleer op het feit dat
de vrouw mercantiel is - moet zijn? (Heijermans heeft daaraan in Dora Kremer (1893)
en vooral in Kamertjeszonde (1896) en Het zevende gebod (1899) heel hartige
bladzijde gewijd). En verder: op een
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avond ontdekt ze gelijktijdig dat Reus haar met Witte Manse bedriegt én dat hij een
dief is, en het is dat laatste wat haar nog het meeste schokt; immers, ‘zulks sleepte
[...] schande na zich’ (97). Zijn gedrag met Manse dus niet. En ook: de grootste
vernedering die ze in haar leven moest ondergaan lag niet in alles wat Reus haar
aandeed, wel in het feit dat ze moest gaan bedelen.
Het wijst allemaal in dezelfde richting: met betrekking tot de
man-vrouw-verhouding worden geen vragen gesteld. Die is zoals ze is. Misschien
wordt dit nog het best gesuggereerd in het volgende: wanneer Reus voor de zoveelste
keer opnieuw met Manse aanpapt, wordt hun ‘relatie’ op de duur van die aard dat
hij op elk moment van de dag, ook als de herberg vol is, zijn ‘rechten’ op haar laat
gelden, en dat hij haar ‘reeds twee maal [...] schoppen en slagen [had] gegeven, juist
als aan een wettelijke vrouw’ (110). Verdere uitleg lijkt me overbodig.
Behalve op de fysieke overmacht van de man en de economische afhankelijkheid
van de vrouw steunt dit ‘recht’ in heel sterke mate op de idee dat de man, eens hij
een vrouw lichamelijk heeft bezeten, onvoorwaardelijke rechten op haar heeft.
Lapidair gezegd: ze is de zijne geweest, dus is ze van hem. In hoeverre Buysse die
idee heeft van een vage volksovertuiging die wellicht op oeroude overlevering steunt,
dan wel of ze van Zola stamt - in wiens werk illustraties ervan legio zijn - is moeilijk
uit te maken. Zola zelf had de idee in elk geval van ene dr. Prosper Lucas, die in
1847 en 1850 zijn tweedelige Traité philosophique et physiologique de l'Hérédité
naturelle(47) publiceerde, een werk waarin allerlei vage en oude hypothesen met veel
verve tot wetenschappelijke wetten werden gepromoveerd; zo o.m. ook de ‘loi
d'imprégnation’, maar er is ten opzichte van de overlevering een nieuw aspect; ‘de
vrouw is niet enkel van hem’ vanuit de optiek van de man - hij heeft haar bezeten,
en haar daardoor tot vrouw, zijn vrouw, gemaakt - maar ook vanuit de optiek van de
vrouw: ze heeft hem in haar lichaam en in haar bloed, en daardoor kan ze niet meer
los van hem. Ook al zou ze dit willen, ze kan hem niet meer kwijt. Lucas' werk had
een niet onaanzienlijke invloed op de uiteindelijke conceptie van Les Rougon-

(47) Ik bespaar de lezer de volledige titel; die is immers tien regels lang.
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Macquart, en ook in Het recht leeft de idee van de ‘loi d'imprégnation’, zeker in de
enkelvoudige versie, vanuit de man dus. Vandaar de verbazing van Reus omdat
Maria, na de eerste verkrachting, niets meer met hem wil te maken hebben. Hoe is
nu zoiets mogelijk! Immers, ‘hij had haar eens bezeten, voortaan moest ze de zijne
wezen’ (33). Zo denkt in wezen de hele Zijstraatgemeenschap erover, en zo denkt
ze over elke verhouding waarbij een man een vrouw bezeten heeft. Hoe dat gebeurd
is, en of die vrouw ermee instemde heeft geen belang. Dus vinden de wiedsters
unaniem dat Maria met Reus moet zien te trouwen, denken haar ouders er niet anders
over, en komt Reus haar later doodgemoedereerd weer opeisen nadat ze naar haar
ouders was gevlucht toen hij haar ineengeslagen had. Het best komt de idee nog tot
uiting naar het einde toe, wanneer Reus ook haar zus Lisa bij haar ouders komt
opeisen. Ze is immers (zo goed als) de zijne geweest, dus heeft hij alle rechten op
haar, daar is geen speld tussen te krijgen. Van de tweede Lucas-interpretatie van de
‘loi d'imprégnation’, vanuit de vrouw dus - die, tussen haakjes, zeer sterk tot uiting
komt in Couperus' Langs lijnen van geleidelijkheid (1900); de plot steunt er zelfs in
niet geringe mate op - zijn geen directe ‘getuigenissen’ te citeren.
Er kan uiteraard gewezen worden op het feit dat Maria er na de tweede verkrachting
van uitgaat dat ze nu inderdaad onlosmakelijk aan Reus gebonden is; verder zou ook
haar bitsige jaloersheid om zijn gestoei met Witte Manse kunnen aangehaald worden,
evenals de redeloze hardnekkigheid waarmee ze zich tegen alle beter - en eigen! weten in aan hem blijft vastklampen - hoewel een en ander beslist ook vanuit haar
economische afhankelijkheid kan en moet verklaard worden -, en meer nog kan men
zich afvragen wat in godsnaam Lisa bezielt om zich goedschiks aan Reus te binden;
ze weet immers precies wat en wie Reus is, en wat haar, net als Maria, te wachten
staat. Maar misschien heeft ze hem inderdaad ‘in haar bloed’, en kan ze dus niet
meer van hem los... of toch de andere zijde van Lucas' ‘loi d'imprégnation’?
Een waarlijk amorele maatschappij dus, waaruit elke rationeel of moreel beoordelende
reflex verdwenen lijkt. Met andere woorden: over slagen en geweld, verkrachting
en andere seksuele geplogenheden, stroperij en diefstal, het recht van de sterkste...
stelt niemand
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zich ooit echt vragen. Maria leeft in een maatschappij waaruit, zoals de verteller zegt,
inderdaad ‘alle goede en herscheppende elementen verdreven waren’, en waarin de
grootste boef uiteindelijk het meeste aanzien geniet. Dus worden ze tijdens het
bruiloftsfeest diep aangegrepen door een lied over Napolen; ‘het verwekte een mengsel
van bewondering en gruwel, maar vooral een diep gevoel van eerbied voor zoveel
gepleegde euveldaden, voor die schier nog tastbare manifestatie van de enige macht,
van 't enig recht dat zij erkenden: het recht van de sterkste’ (73). Dus groeit Reus'
prestige naarmate hij Maria meer en meer openlijk bedriegt en zich meer en meer
ook tot de onbetwiste leider van de boevenbende ontpopt; dus zijn de boeven na hun
ontslag uit de gevangenis niet enkel in hun eigendunk, maar ook in de achting van
de gemeenschap gestegen, alsof ze iets groots verwezenlijkt hebben.
Dat zulk consequent, totalitair amoralisme compleet nieuw is in de Vlaamse
letterkunde hoeft geen betoog, en ik vraag me zelfs af of Buysse hier - net als trouwens
in zijn milieukeuze - uiteindelijk niet verder is gegaan dan zijn (Franse) voorbeelden.
Kenmerkend is voorts dat de personages puur aards-materieel zijn en dat ze, op Maria
na, geen inwendig leven lijken te hebben; dat ze (dus?) ook impulsief en instinctief
handelen, dat ze hun aandriften blind involgen, dat ze werkelijk ‘temperamenten’
zijn, en geen ‘karakters’. Ze zijn zonder meer het produkt van hun erfelijke aanleg
- in de eerste druk althans; cf. infra - en van hun milieu, en ze zijn niet bij machte
daar iets tegen in te brengen. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door Slimke Snoek
en door Reus. Slimke, hoewel begiftigd met een ‘ingeboren schuchterheid’, en
‘beleefd en beschaafd van aard’ (7), blijkt niet opgewassen tegen de druk van het
milieu. Dus vindt hij dat hij Manse mag verkrachten nadat en omdat Reus Maria
heeft overweldigd, probeert hij dat dezelfde avond in een overvol café opnieuw, wil
hij zich tijdens het trouwfeest, dus alweer in volle publiek, aan Maaie Troet vergrijpen,
en heeft hij, wanneer hij later zo'n beetje Maria's steun en toeverlaat is geworden,
uiteindelijk slechts één doel: ‘het met haar nu ook eens doen’. Slimke dus, van wie
Maria nota bene in stilte altijd gehoopt had dat ze samen met hem uit de Zijstraat
zou kunnen vertrekken, precies om dat milieu - dat leven dus - definitief achter zich
te
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laten. Reus van zijn kant onderneemt een tijdlang een poging om anders te zijn, maar
‘van dag tot dag keerde hij meer naar zijn oorspronkelijke aard terug’ (109). Zelfs
in Maria wordt een en ander geïllustreerd; ze staat helemaal aan de andere kant van
de Zijstraat, maar is evenmin als de anderen bij machte ook maar iets aan zichzelf
te veranderen, of ook maar in de geringste mate haar handelen, haar wezen aan de
situatie aan te passen. Immers, ‘in die gevoelens lag er bij haar niets beredeneerds:
het was iets ingeborens, iets instinctmatigs en onvrijwilligs, zo onvrijwillig als het
bestaan van een fraaie bloem die vanzelf op een mesthoop groeit’ (31).
In wezen zijn ze echter, meer dan het produkt, het slachtoffer van hun aard en
aanleg, van elkaar, van hun omgeving, van de maatschappij, precies omdat ze het
niet vermogen ook maar iets aan hun gedrag, hun zijn, hun levensloop te wijzigen.
Het is een lot waaraan niet te tornen valt, iets dat als het ware zo is voorbeschikt zonder dat daarbij evenwel aan een transcendente almacht hoeft gedacht te worden!
Dat Maria een slachtoffer is hoeft geen betoog: van haar milieu, van Reus, maar dus
evenzeer van zichzelf: ze is bijvoorbeeld niet bij machte Reus anders aan te pakken
dan ze het nu doet. Als ze ook had geschreeuwd, gekrabd, gespuwd en gebeten, als
ze, met andere woorden, hem zoals Witte Manse met de wapens van de Zijstraat was
tegemoet getreden, had ze een zeker respect kunnen afdwingen, en misschien zelfs
kunnen overleven. Nu echter ‘was ['t] meer en meer in hem een aangroeiende,
onoverwinnelijke antipathie, de jaloerse, nijdige, onberedeneerde haat van het kwaad
tegen het goed. Zij was als van een ander geslacht, als van een ander bloed voor hem.
Hij hield haar voor preuts, hooggeleid, en al haar gaven en deugden kwamen hem
als zoveel stilzwijgende, tot hem gerichte verwijten voor’ (109). Gegeven de situatie
in haar geheel kàn Maria niet anders dan tenonder gaan. Nochtans, zuiver op de
(sociale) graad beschouwd, staat ze in wezen sterker dan wie ook in de Zijstraat: ze
geniet immers een hoog aanzien bij de dochters van boer De Waele, de ongekroonde
broodheer van (vooral de vrouwen van) de Zijstraat. En wie de machtigen der aarde
achter zich heeft... Toch kan ook die steun Maria niet redden; ook de zussen De
Waele kunnen niets aan haar levensloop wijzigen (wat de juffrouw van het kasteel
in Het leven van Rozeke van Dalen juist wèl vermag; een paar maal neemt Rozekes
leven door haar ingrepen een andere wending).
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In wezen immers laat Maria zich evenzeer leven als de anderen, en uiteindelijk gaat
ze tenonder omdat ze alles altijd ondergaat.
Ze is niet het enige slachtoffer. Allen zijn ze slachtoffer van zichzelf, van hun
erfelijke en milieu-aanleg, maar ook van de maatschappij. Dit laatste blijkt het best
in de episode waarin de jonggetrouwden en hun getuigen in Gent vanop een wankele
loopbrug de Scheldewerken bezichtigen. Ogenblikkelijk valt er ‘een soort betovering’
over hen, ‘zij waren eensklaps zeer ernstig geworden; zij keken, als bedwelmd, naar
die lastige bedrijvigheid, waarvan zij, voor één dag, de werkeloze toeschouwers en,
voor hun ganse leven, de zwoegende medewerkers waren’ (64). Let wel: van het
gezelschap werken alleen Reus en Slimke daar, en toch heeft de verteller het
systematisch over ‘zij’ - dus ook de vrouwen -, die ‘nu de werkeloze toeschouwers,
maar voor hun ganse leven de zwoegende medewerkers’ waren. Daarna wordt de
focus uitdrukkelijk op Maria gericht. ‘Zonder dat zij wist waarom, voelde [zij] zich
aan 't hart bevangen. Zo hadden haar vader, haar grootvader, al haar voorouders
gezwoegd; zo zouden haar man, haar kinderen, al de afstammelingen van haar bloed
ook hun leven lang moeten doen’ (64). Daar is dus geen ontkomen aan, het is een
onvermijdelijk iets, dat niet bepaald opbeurend op haar inwerkt: ‘een stille weemoed
greep haar aan en haar ogen werden vochtig’ (64-65)
Via Maria's bedenkingen betekenen die Scheldewerken duidelijk meer dan ze
letterlijk betekenen. Immers, die werken blijven niet eeuwig duren, maar toch zullen
al de ‘afstammelingen van haar bloed’ daar ‘hun leven lang’ moeten zwoegen. Het
is evenzeer duidelijk dat ook die ‘afstammelingen van haar bloed’ verder reiken dan
haar puur biologische afstammelingen - dat daarmee dus haar stand, de klasse van
de kleine luitjes bedoeld wordt. Niet voor niets ook bezichtigen ze de werken vanuit
de hoogte, zodat het daar beneden wel ‘een mierennest’ lijkt, waarin mannen die
‘niet groter dan kabouters’ (64) lijken onwezenlijk zware arbeid verrichten. En het
geheel wordt beheerst door de antipode van de eindeloos diepe put: ‘de stad, met
haar dichtgeschaarde spitse daken, haar hoge torens en haar ontelbare rokende
schoorsteenpijpen’ (64). Wanneer Maria ook nog bedenkt dat ‘dat grootse werk ook
in zich iets overweldigends, iets verkrachtends [had], dat haar als de weerschijn van
haar eigen lot voorkwam’ en beseft dat ook daar ‘het recht van de
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sterkste en geenszins het eigen goedvinden noch de individuele wil’ (65) heerste, is
het zonneklaar dat die ‘zwoegput’ een symboolwaarde heeft, dat hij staat voor de
situatie waartoe de kleine man veroordeeld is: hij zit in de diepte en hij zal daar
blijven, eeuwig. Tussen haakjes: het zou me niet verbazen dat Buysse de
put-als-symbool heeft gecreëerd naar het voorbeeld van en naar analogie met de put
in Zola's Germinal (1885), die wezenlijk eveneens veel meer is dan een prozaïsche
kolenmijn.
Dat de personages wel degelijk het slachtoffer zijn van de sociale situatie blijkt
voorts uit de hierboven reeds aangehaalde bedelpraktijken. Het wordt opnieuw ook
geïllustreerd in Reus die, ondanks de ‘van zijn ouders geërfde traditie, door arbeiden
zijn brood te verdienen, en een soort van ingeboren fierheid’ door de ‘naderende
armoede gedwongen’ (88) wordt te gaan stropen, wat later als vanzelf in stelen zal
uitmonden. En Maria? Ze lijdt er in stilte onder maar reageert niet echt, want ‘zij
moesten toch leven, en vanwaar zou het komen, indien hij volstrekt niet werken
wilde’ (109), formuleert de verteller in de erlebte Rede. Ook zij bezwijkt dus onder
de sociale druk. Is het dan verwonderlijk dat de wiedsters unaniem Moeffe Vrieze
benijden die aan haar escapades met de oude Vermeersch handenvol geld overhield?
Je zou voor minder jaloers zijn!
Hoe consequent de sociale relaties doorgetrokken worden blijkt op wel erg
schrijnende wijze bij Maria's begrafenis: het Armenhuis levert een kist af ‘vervaardigd
uit ruw, ternauwernood geschaafd wit hout, met een zwart onbehendig geverfd kruis
van boven’, waarvan de bodem ‘uit een oude, vermolmde en doornagelde, op sommige
plaatsen nog door grijze en groene verfplekken bezoedelde deur was vervaardigd’
(176). De ‘smaad’ (id.) wordt verdergezet in de kerk: de doodsklok luidt maar heel
even, het was ‘alsof alles in die treurige begrafenis versleten en vernederd zijn moest;
't was als bestond er een afzonderlijke livrei voor armen-rouwplechtigheden’ (177).
Dus lopen priester en koorknapen er vuil en slordig bij, hebben zelfs de vaandels ‘de
kleur van de armoede’ (id.), duurt de dienst maar heel even en gaat het op een drafje
naar een vochtige hoek van het kerkhof, ‘waar de rijken niet wilden liggen’ (178).
Consequent totterdood dus, die maatschappij die zelfs verkoos ‘in uitgetelde klassen
te ontbinden’, zoals Manus bijna dertig jaar later in Querido's Manus Peet (1922)
sarcastisch bedenkt (p. 25). Uiteinde-
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lijk blijkt de kist nog van zo'n bedenkelijk kwaliteit dat ze barst wanneer de eerste
(bevroren) aardkluiten erop neerploffen, zodat Maria tot in haar graf ‘bezoedeld en
verkracht’ (179) wordt, en dit keer gebeurt dit ‘verkrachten’ niet door Reus of haar
milieu, wel door de maatschappij die haar slechts een krottige doodskist waardig
achtte.
Erg opvallend in Het recht is evenzeer het totalitaire, het absolute van verschijnselen,
gebeurtenissen, personages ook. Alle mannen plegen dus extreem geweld, alle
vrouwen ondergaan dit geweld, niemand stelt zich ooit vragen, in alle uitingen
domineert onverbiddelijk het recht van de sterkste. En daartegenover staat Maria,
die even extreem goed is als haar omgeving extreem slecht. Dit systematisch
moduleren naar het extreme toe leidt tot een erg kakofonische wereld waarin tegelijk
nochtans een onwrikbaar immobilisme heerst. Een paradox? Zoals bij elke paradox
is ook hier de tegenstelling slechts schijnbaar. Dat Maria en de andere bewoners van
de Zijstraat in een angstaanjagende kakofonie, een primitieve jungle leven, hoeft
allicht geen verder betoog. Maar of daar ook immobilisme heerst? Inderdaad, zelfs
heel extreem. Alle individuele, intermenselijke en sociale gedragingen, geplogenheden
en relaties zitten immers muurvast, dus is praten zinloos, contact overbodig - maar
tegelijk ook onmogelijk; iedereen heeft immers zijn eigen hoekje. En wat blijkt?
Reus en Maria hebben inderdaad niet het geringste contact, ook niet wanneer het in
de begindagen van hun huwelijk goed lijkt te gaan. Lichamelijk en geestelijk blijft
elk van hen op zijn eigen plaats, zij blijft zich telkenmale verkracht voelen, en ook
voor de rest ‘bleef er, onverjaagbaar, een soort van vreemdheid, van verwijdering
tussen hen bestaan. Hij scheen de behoefte niet te kennen met haar zijn gedachten
of gevoelens te wisselen en zij, van haar kant, voelde zich tot geen uitstorting des
harten aangemoedigd’ (80). Dus leven ze naast elkaar voort, gaan als stuurloze
somnambulen hun eigen voorgetekende weg. En dat kan ook niet anders, want alles
is zoals het is, en wel omdàt het zo is. Juist omdat het een jungle is - met dus slechts
één wet, die van de sterkste -, met de eigen instinctieve, irrationele, en dus absolute
wetmatigheden, heerst er een totaal en onwrikbaar immobilisme. De cirkel is rond.
Wat nu geldt - is! -, geldt - is! - voor eeuwig. Net als de moeders
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worden de dochters verkracht, en op hun beurt zullen hun dochters gebrutaliseerd
worden, en de dochters van de dochters, en alle nakomelingen van Maria zullen ten
eeuwigen dage in die put zwoegen. Zo is dat nu eenmaal.
Anderzijds leidt dit sytematische uitdijen naar het extreme toe uiteraard ook tot
overdrijvingen, onwaarschijnlijkheden, onmogelijkheden zelfs. In de Mededelingen
III en IV, 1987 en 1988, gingen J. Taeldeman en A. Kooyman onafhankelijk van
elkaar op zoek naar de realiteit achter Het recht, waarvoor de eerste de Nevelse
Zeistraat anno 1870-1880, de tweede dezelfde straat anno 1880-1890 onder de loupe
nam. Beiden komen ze tot het besluit dat de realiteitswaarde van Het recht niet mag
onderschat worden, waarbij Kooyman zich wel resoluter opstelt dan Taeldeman.
Hun onderzoek beperkte zich tot het materiële leven van de Zeistraat: de bewoners,
hun beroep, hun naam, hun oorsprong, en hoe een en ander in Buysses Zijstraat
vertaald werd. En hoeveel ‘werkelijkheid’ hier inderdaad ook herkenbaar lijkt, toch
blijft het aandeel van de artistieke verbeelding ook in dezen oppermachtig - wat J.
Taeldeman in zijn besluit m.i. terecht sterk beklemtoont. In wezen blijft het materiële
kader immers een kader, en niet dit kader is belangrijk, wel wat er zich in afspeelt
en hoe de personages er zich in gedragen. Het is in dit opzicht dat Buysse de Zeistraat
duidelijk sterk verliteraird heeft, bijvoorbeeld door consequent naar het extreme toe
te moduleren, met alle buitensporigheden vandien. Het totale, consequente
amoralisme, het exorbitante geweld, de consequent inhumane intermenselijke
betrekkingen en verhoudingen, het extreme anderszijn van Maria, het absolute recht
van de sterkste, en vooral het feit dat niemand ooit iets in vraag stelt - zelfs de dochters
De Waele luisteren ‘met brandende ogen en gloeiende wangen’ (29) naar de verhalen
van de wiedsters, terwijl niets erop wijst dat ze, tenminste inwendig, zouden geschokt
zijn: het kan natuurlijk niet in de realiteit, ook niet in de realiteit van de Nevelse
Zeistraat anno 1870-1890. Slechts een enkel voorbeeld: een frêle vrouw als Maria
kan zo'n extreme geweldplegingen niet zo lang doorstaan; zeker de geweldplegingen
die ze op haar sterfbed nog moet ondergaan (p. 161) kan ze in de realiteit niet
overleven. Het pleit wel bijzonder sterk voor het genie van Buysse dat hij er zonder
meer toch in slaagt de lezer nog steeds de vraag naar het realiteitsgehalte te laten
stellen.
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Dit bereikt hij misschien precies doordat hij het beeld nergens doorbreekt, doordat
hij, met andere woorden, nergens relativeert.
Uit het mens- en maatschappijbeeld spreekt uiteraard een bijzonder diepgaand
pessimisme. Geen enkel verlangen dat meer is dan een instinct kan ooit in vervulling
gaan, alles zit muurvast, is licht- en kleurloos, hopeloos in laatste instantie. Alles is
onvermijdelijk, onontkoombaar. De verteller deelt in hetzelfde pessimisme, zoveel
is zeker. Bijvoorbeeld: wanneer Maria in de begindagen van haar huwelijk haar
situatie overschouwt, komt ze tot de bevinding dat ze reden heeft om gelukkig te
zijn. ‘Wel had ze 't juist bepaalde ideaal van haar leven niet bereikt, doch wat eraan
ontbrak aanzag ze, met haar vroege ondervinding van 't bestaan, als de natuurlijke
en onvermijdelijke tol, die alle menselijke illusie aan de werkelijkheid betaalt’ (78).
In het laatste gedeelte van de zin is er een onmiskenbare overgang naar de ‘realiteit
van de verteller’, en uit die visie spreekt pessimisme. Dat spreekt vooral ook uit de
voorstelling dat alles is zoals het is, dat het eeuwig zo zal zijn, dat niets ten goede
kan keren. Een pessimisme dat sterk aan een morbide ondergangssyndroom gelieerd
is: letterlijk alles moet kapot: elke relatie, elke onderneming, elke hoop, elk leven.
Dat zulks in Maria geïllustreerd wordt ligt voor de hand, maar ook haar milieu, de
Zijstraat als dusdanig, belichaamt dat syndroom: het vertoont vergaande ontbindingsen verrottingsverschijnselen, en uiteindelijk moet het kapot, onvermijdelijk. Op
termijn kan immers geen enkele gemeenschap de geplogenheden die daar heersen
overleven, en precies in die geplogenheden schuilt de onvermijdelijke vernietiging.
Bekijken we de schrijfact, dan komen we vooreerst tot de vaststelling dat Buysse er
geen doekjes om windt: een keiharde, rauwe, afstotelijke werkelijkheid wordt ook
als dusdanig beschreven, niet enkel gesuggereerd dus. Vooral in de beschrijving van
de vele geweldscènes en van de vechtpartijen is hij erg bedreven, erg realistisch ook,
met aangepaste woordenschat en dito uitdrukkingen. Alsof je je als lezer middenin
het gevecht bevindt (p. 18-20 bijvoorbeeld). Over het gestoei van Reus - en andere
mannen - met Witte Manse en Stoute Treze, en over het bijwijlen behoorlijk hitsige
gedrag van deze beide dames (90-93 bijvoorbeeld), het rauwe leven in de kroeg

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

115
(21-24,...), de karikaturale huwelijks-‘plechtigheid’ (56-61) en het volks-brutale
huwelijksfeest (67-77), dat uiteraard op een vechtpartij eindigt, doet hij evenmin
geheimzinnig. Vloeken en tieren, schreeuwen en schelden, lallen en brallen, slaan
en stampen: het wordt allemaal heel precies geobserveerd en ook ‘levensecht’
genoteerd. De eigentijdse Vlaamse kritiek was geschokt, verbolgen, razend om zoveel
ongecompliceerd geëtaleerde dierlijke verdorvenheid.(48) Wat die kritiek helemaal
uitzinnig maakte was het feit dat Buysse het kwade gestalte gaf zonder het te
veroordelen.
Hadden de toenmalige critici het echter wel bij het rechte eind en neemt de verteller
inderdaad een neutraal standpunt in? Het antwoord is ondubbelzinnig nee. Zo wordt
Maria consequent als een beklagenswaardig slachtoffer voorgesteld (met aangepaste
woordenschat), en worden zowel de bewoners van de Zijstraat als hun gedragingen
bedacht met termen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: ‘de schandelijkste
en onnoemelijkste scheldwoorden’, ‘de heffe des volks, alles wat Braekel aan slecht
en bedorven gepeupel telde’ (19), ‘dat opruierig en ontembaar gepeupel’ (20) ‘gepeupel’ komt om de haverklap voor, telkens met andere epitheta -, ‘ruwe boeven’
(72), ‘de bende schurken’ (76), ‘de twee slechte vrouwen’ (112), ‘Reus' schandelijke
minnares’ (116), etc. Omschrijvingen die stuk voor stuk een oordeel - beter gezegd:
een veroordeling - inhouden. Ook Reus' evolutie wordt zonder meer veroordelend
benaderd: hij ‘was onherroepelijk bedorven’ (88), ‘de strijd tussen het goede en het
kwade [was] met de zegepraal van dit laatste geëindigd. Hij was volkomen weer de
brute schelm van voorheen’ (115). Uiteraard moet hier ook verwezen worden naar
het reeds geciteerde, appreciërende ‘panorama’ van het Zijstraatgepeupel, waarin de
terminologie evenmin twijfel laat over het oordeel van de verteller (‘de tot het merg
der beenderen bedorvene nakomelingschap van verscheidene stammen bandieten,
een geslacht, waaruit, etc... de vitaliteit der erfelijke Ondeugd’ - met hoofdletter; vrij
betekenisvol, dacht ik).

(48) Vergelijk P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse, V.U.B., 1968.
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Konden de toenmalige scribenten dan niet lezen? Toch wel. Alleen, zij hadden vooral
oog voor wat Buysse niet schreef, en in vergelijking met de gemiddelde
laat-negentiende-eeuwse Vlaamse auteur was dit heel wat. Want al laat hij er als
verteller via de beoordelende terminologie geen twijfel over hoe hij over een en ander
denkt, toch heeft hij de rol van die verteller op welhaast revolutionaire wijze
gereduceerd. Waar treedt hij immers buiten het verhaal met uitdrukkelijke en
menigvuldige uitingen van goed- en vooral afkeuring van zoveel wangedrag? Waar
blijven de uitroepen, de vooruitwijzingen, de kreten van verontwaardiging, de
moraliserende waarschuwingen? Het ontbreekt allemaal, de verteller is niet direct
aanwezig, dus kan hij (volgens de toenmalige kritiek) ook geen standpunt innemen,
zo eenvoudig is dat. Je hoeft nochtans geen aandachtige lezer te zijn om te merken
dat hij impliciet alomtegenwoordig is, en dat hij via zijn kritiserende terminologie
ook expliciet een standpunt inneemt. De verteltrant is, met andere woorden, niet eens
schijnbaar neutraal.
Anderzijds - en hier raken we meteen een van de contradicties en een van de (vele)
charmes die Buysses werk kenmerken -, ondanks de onverholen afkeer van de verteller
voor de geplogenheden van zijn personages (op Maria na), ondanks ook de
veroordelende terminologie is er toch een onderhuidse meewarigheid met die dierlijke
bonken speurbaar. De meewarigheid van iemand die beseft dat ze er uiteindelijk ook
niet kunnen aan doen, dat ze in laatste instantie meer slachtoffer dan dader zijn, en
dat ze ook hun goede kanten hebben. Mijns inziens duidelijk speurbaar wordt die
meewarigheid in de beschrijving van het trouwfeest: de volksliedjes, de rauwe
gezelligheid, de spelletjes. De verwoording is bij momenten ook merkelijk milder.
Donder de Beul zingt een liedje: ‘Een verraste, ondeugende glimlach was alom op
het gelaat van de aanwezigen verschenen. Allen keken, in vertedering, naar de
reusachtige, ongeëvenaarde schelm’ (68). ‘Een ondeugende glimlach’, ‘vertedering’
en ‘de ongeëvenaarde schelm’ staat er; woorden die men elders vergeefs zal zoeken.
Hier ook neemt de verteller de gelegenheid te baat om heel kort over de geschiedenis
van de Zijstraatgemeenschap uit te weiden (71), en opnieuw lijkt hij met hen mee te
voelen; lijkt hij solidair met hun solidariteit en hun drang naar cohesie. Onverholen
meewarigheid bij de begrafenis van Maria: wanneer ze zien
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uit welk materiaal de doodskist is vervaardigd, ‘[steeg] een kreet van verontwaardiging
op uit de harten van de ellendigen [...] bij het gezicht van die smaad die hen,
armzaligen, zo rechtstreeks trof’ (176). De verteller voelt mee met hun
verontwaardiging - ‘de ellendigen’ en ‘die smaad’ schrijft hij - en dit medeleven
spreekt gedurende heel de begrafenis, die één grote vernedering en belediging is van
hun armoede, van hun zijn in laatste instantie.(49)
Zo belanden we bij die andere constante van Buysse: zijn medevoelen met de armen
en de verdrukten in het algemeen, terwijl zich tegelijk een merkwaardige ambiguïteit
openbaart: nergens mondt dit medevoelen uit in direct engagement, in een resolute
eis tot diepgaande maatschappelijke veranderingen. Die ambiguïteit is zowel het
gevolg van zijn diepe overtuiging dat alles is zoals het nu eenmaal is - het
immobilisme waarvan boven sprake - als van zijn angst om wat zou kùnnen komen.
Ook Het recht getuigt van die ambiguïteit: in de bedel- en begrafenisepisodes
bijvoorbeeld is de meewarigheid resoluut omgeslagen in een gekwetste
verontwaardiging om de mensonwaardige behandeling die de arme sukkels moeten
ondergaan; de mens Buysse lijdt mee met de vernederden en verdrukten. Elders
echter spreekt de burger Buysse, die bang is voor wat een totale omwenteling zou
kunnen teweegbrengen. Zulks is bijvoorbeeld het geval in de episode waarin de
boeven hun wedervaren in de gevangenis, en hun kennismaking met het socialisme
vertellen. Tussen haakjes: er wordt wel eens beweerd dat de episode van de visvangst
verhoudingsgewijs veel te lang is (25 van de 180 blz. in de hier gebruikte uitgave),
en dat ze zowat een verhaal in het verhaal vormt. Er zou dus kunnen over
gediscussieerd worden of Buysse hier een constructiefout heeft gemaakt. Met
betrekking tot de episode over het socialisme kan daaromtrent geen twijfel bestaan:
ze is zeker niet te lang (nauwelijks twee bladzijden), maar ze is niet

(49) Merkwaardig - en ook een van de contradicties van Buysses werk - is dat die meewarigheid
in werken als Sursum corda! en 'n Leeuw van Vlaanderen, waarin de wereld van de kleine
luitjes niet van binnenuit, maar wel van buitenuit, vooral door de ogen van het
bourgeois-hoofdpersonage beschreven wordt, zo goed als volledig ontbreekt; er is integendeel
veeleer iets als onderhuidse minachting speurbaar, die schijnbaar volgt uit de onuitgesproken
mening dat ze warempel zwelgen in hun domheid, hun halve verdierlijking, etc.
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in het verhaal geïntegreerd; ze volgt niet uit de premissen, noch heeft ze enige invloed
op het verdere verloop. M.i. heeft Buysse ze er noch min noch meer bijgesleept omdat
hij een waarschuwende vinger wou heffen. En waarschuwen doet hij, misschien
minder voor het socialisme zelf (hoewel!), dan voor de manier waarop de
doorsnee-ongeletterde sterveling dit zou (kunnen) begrijpen, en vooral niet zou
begrijpen; enkel wat hem direct aansprak zou hij eruit selecteren, met alle negatieve
gevolgen vandien. Wàt verantwoordelijkheid? Wàt bezit naar verdiensten? Wàt loon
naar werken? Als het socialisme aan iedereen rijkdom belooft - en dat doet het bij
monde van de eveneens in de gevangenis opgesloten militant; over vijf jaar zouden
ze allen rijk zijn -, wie zou er dan nog willen werken? En verder: ‘Wat hen voorgoed
met de socialistische beweging verzoende was het vage voorgevoel van de strijd,
van de lange verwarring, die uit de oprukking van de klassen tegen elkander zou
ontstaan, en van allerhande euveldaden, die zij in die troebele tijden zouden kunnen
plegen’ (154). Let wel, beste (burger-)lezer, zo en niet anders ziet het gepeupel, de
heffe des volks, het socialisme, en dat niet enkel in de Zijstraat, als je dat maar beseft!
En dan hun interpretatie van het algemeen stemrecht: ze zien er de noodzakelijkheid
en de voordelen niet van in, maar ‘nochtans, het was wellicht niet slecht. Bepaald
zou iedere verkiezing toch op een braspartij uitlopen. Elke stem zou enige franken
waard zijn en misschien zou men weleens de gelegenheid vinden om voor iets
degelijks te stemmen, zoals de afschaffing van de politie bijvoorbeeld’ (154).
Opnieuw: Let wel, beste (burger-) lezer, etc. Wat blijkt immers in 'n Leeuw van
Vlaanderen (1900), Buysses meest politiek-geïnspireerde roman? Dat het algemeen
stemrecht op de buiten inderdaad een braspartij is, en dat de stemmen inderdaad
gekocht worden. En wat merken we in Verkiezing (In de natuur, 1905)? Dat de
dorpsverkiezing op een grote zwijnerij eindigt. Als het met het algemeen stemrecht
in de ‘realiteit’ de weg opgaat die de Zijstraatboeven zoveel jaren eerder al hadden
voorzien, waarom zou het met het socialisme dan anders verlopen? Zoveel is zeker:
in Het recht verwoordt Buysse in nuce de socio-politieke aanvoelingen én
ambiguïteiten die in later werk veel duidelijker aan de oppervlakte zullen komen.(50)

(50) Zie daarvoor ‘De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse’, Mededelingen II, p. 55-106.
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Vatten we nu samen wat uit Het recht blijkt. Volgens Buysse kan de hele
werkelijkheid onderwerp van literatuur worden, ook het lelijke, het afstotelijke, het
wrede,... Geen enkel milieu is uitgesloten. De mens, produkt van erfelijkheid en
milieu - hoewel! cf. infra -, is een temperament dat helemaal volgens zijn instincten
handelt en zich daarbij geen vragen stelt - waarom zou hij ook, hij handelt immers
conform z'n zijn, z'n ‘geestelijk’ leven, z'n ‘innerlijk’, dat tot zijn instincten beperkt
blijft. Handelingen, gedragingen, verschijnselen hebben een totalitair karakter, alles
is zoals het is omdat het zo is, waaruit zowel een extreem immobilisme als morbide
ondergangsverschijnselen volgen - moeten volgen. De verteller observeert dat
onbevangen en zonder taboes, toont toch begrip (omdat hij inziet dat de mens het
slachtoffer is van zichzelf, van de anderen, van de maatschappij ook), maar ook
verontwaardiging over zoveel inhumaan gedrag.
Dat dit alles nieuw klonk in de toenmalige Vlaamse letterkunde hoeft geen betoog.
Hierboven ging ik even in op de milieukeuze, het ongecompliceerd gestalte geven
aan het kwade, en de zogezegd neutrale houding van de verteller - wat waarschijnlijk
nog het meest anders, revolutionair was. Ik zou ook nog kunnen wijzen op de
voorstelling van de mens als een puur aards, materieel, instinctief wezen, op de
vanzelfsprekendheid waarmee alles beschreven wordt, op het amoralisme en het
pessimisme, etc.
Al dat nieuwe beantwoordt wel behoorlijk nauwkeurig aan de code zoals die
hierboven uit interviews, brieven en een paar artikels werd gedistilleerd. Alleen: hoe
zit het eigenlijk met erfelijkheid en milieu? Buysse vindt dat randje lachwekkend,
maar ontkend kan niet dat het in Het recht wel degelijk speelt. Denk aan het panorama
van de Zijstraat, waarin hij het heeft over de ‘erfelijke’ ondeugd (p. 200-201 in de
eerste druk). En is het ook niet zo dat Reus en Slimke uiteindelijk niet opgewassen
zijn tegen de neerhalende invloeden van het milieu? Was Buysse er anno 1890, net
als Zola, inderdaad van overtuigd dat de mens door onwrikbare determinerende
factoren wordt bepaald? Bedoelt hij met ‘het procédé, de visie van Zola die hij op
deze mensen en op deze toestanden heeft toegepast’ dus dat hij die factoren heeft
laten spelen? Zulks lijkt heel aannemelijk, want in het bewuste interview (in 1913)
zei hij dat hij daar in die tijd veel voor voelde; nu echter niet meer. Die laatste zin en
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uiteraard ook zijn licht spottende benadering van Zola's ‘wetenschappelijkheid’ in
zijn beide artikels over ‘le maître de Médan’ - kan onmiddellijk in verband gebracht
worden met zijn ingreep in de tweede druk (1924) van Het recht: precies dat panorama
is eruit verdwenen; daarnaast zijn er ook enkele andere, minder opvallende
wijzigingen. En in het panorama dat hij in Schoppenboer (1898) van de Zijstraat
geeft, ontbreekt elke allusie op determinerende factoren, wat er zou kunnen op wijzen
dat hij al heel snel - alleszins al in 1898 - afstand had genomen van ‘die visie en dat
procédé’.
Geloofde hij er anno 1890 echter onvoorwaardelijk in? Beslist niet. Maria is immers
de volmaakte antipode van hetgeen ze krachtens erfelijkheids- en milieudeterminismen
zou moeten zijn, en met betrekking tot Reus is hij allesbehalve consequent: nu eens
blijkt zijn erfelijkheid, dan weer zijn milieu verantwoordelijk voor zijn degeneratie.
Op p. 88 bijvoorbeeld heet het dat ‘de van zijn ouders geërfde traditie, door arbeiden
zijn brood te verdienen, en een soort ingeboren fierheid’ hem er aanvankelijk van
weerhielden met de boevenbende mee op te trekken, terwijl het op p. 109, als hij zo
goed als compleet bedorven is, heet dat hij ‘van dag tot dag meer en meer naar zijn
oorspronkelijke aard terug[keerde]’ en hij op p. 115 ‘volkomen weer de brute schelm
van voorheen’ is. Vooral die ‘oorspronkelijke aard’ lijkt moeilijk te verzoenen met
de positieve traditie die van zijn ouders uitging en de ingeboren fierheid waarvan
sprake in het eerste citaat. Het minste wat men moet besluiten is, dat als Buysse
inderdaad al onbevangen achter Zola's deterministische visie stond - wat, gezien
Maria, moeilijk aan te nemen is -, hij zich in elk geval niet zo goed thuisvoelde in
het omspringen met en het ordenen van de de mens determinerende factoren.
Blijft ook het probleem van de objectiviteit, de houding van de verteller. Uit zijn
opvattingen blijkt dat hij opteert voor een principiële objectiviteit, maar dat ook
gevoel en verbeelding hun inbreng hebben. Uiteraard ligt hierin een zekere
contradictie. Het recht toont meer dan waarschijnlijk aan wat hij bedoelt: er is geen
verteller die naast en buiten het verhaal om zijn eigen verhaal vertelt (= expliciet zijn
verhouding tot en zijn oordeel over het verhaalde meedeelt) - waarmee Buysse, net
als zijn critici, misschien dacht dat hij principieel objectief was. Hij vergist zich
daarin uiteraard, maar een vergelijkend onderzoek van de opvattingen van de andere
Neder-
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landse naturalisten brengt aan het licht dat de meesten niet precies begrijpen wat
Flauberts ‘impartialité’ en Zola's ‘désintéressement’ eigenlijk inhouden.(51) Dat in
Het recht gevoel en verbeelding meespelen, ligt voor de hand: onder meer Maria
wordt erg gevoelig benaderd, er zijn de ontelbare gevoelsgeladen beoordelende
epitheta en nomina, er is de soms meewarige toon. En de verbeelding? Alleen al de
consequente voorstelling van alle verschijnselen in hun extreem-absolute vorm moet
als het werk van de verbeelding bestempeld worden.
Voor verdere ondervraging vatbaar is ook de in zijn code vooropgestelde mening
dat de kunstenaar aan alle kanten vrij moet zijn - hij zegt is -, en dat de kunst enkel
zichzelf dient - kunst-om-de-kunst, en literatuur zonder extra-literaire bedoelingen.
In direct verband daarmee staat zijn opvatting dat de kunstenaar, als kunstenaar, geen
verplichtingen heeft ten opzichte van de gemeenschap. Het recht toont aan dat ook
hier een onderscheid is tussen theorie en praktijk, tussen droom en daad. Alleen al
de steeds terugkerende, beoordelende kwalificaties houden een waarschuwing in,
evenals het schilderen van de groei naar morele degeneratie van bijvoorbeeld Slimke
en Reus. Doe niet zoals zij, je ziet waar je eindigt, lijkt hij de lezer te willen
voorhouden. En tot de gemeenschap zegt hij: ook dit soort mensen bestaat; open de
ogen voor de Zijstraat ze sluit; doe er iets aan. Niet voor niets wordt in Wroeging
(1895) Gaëtan vermoord door stropers, type Zijstraatgepeupel. Veel uitdrukkelijker
nog vermaant hij lezer én gemeenschap in de er gratuït bijgesleepte, niet-geïntegreerde
uitweiding over het socialisme. Het recht niets meer dan kunst-om-de-kunst? Ik
geloof er niets van. Veel meer dan hij het misschien zelf besefte of zelf wou loopt
Buysse in dit opzicht in het spoor van Zola, die geen pure art pour art wil, wel een
letterkunde die een zekere invloed op de werkelijkheid uitoefent, een letterkunde
met een sociologische opdracht. Verwonderlijk is zulks niet; tenslotte was Buysse
ook het produkt van een traditie die vanaf Conscience de Vlaamse letteren beheerste
en die wou dat de letterkunde volksopvoedend, belerend, didactisch zou zijn. Het
zou meer dan verbazing wekken mocht de eerste Vlaamse auteur die poogde
vernieuwing in de vaderlandse letteren te brengen

(51) Vgl. R. Debbaut, Het Naturalisme in de Nederlandse letteren, Acco, Leuven, 1989.
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er meteen ook in slagen àl de oude gewaden af te leggen. Later werk toont aan dat
hij daar vaak ook niet naar heeft gestreefd ('n Leeuw van Vlaanderen en Sursum
corda! bijvoorbeeld). Overigens liegt elke auteur die beweert dat hij niets wil
meedelen en dat hij met zijn werk geen extra-literaire bedoelingen heeft, zichzelf
wellicht iets voor, zeker als hij, als Buysse, een letterkunde schept die een afspiegeling
wil zijn van de werkelijkheid waarvan hij zelf deel uitmaakt. Hij deelt immers altijd
iets mee, al was het maar wat hij in die werkelijkheid mooi of lelijk vindt, en
bovendien schept hij een wereld die door de lezer spontaan tegen de reële
werkelijkheid wordt afgewogen of erop wordt geprojecteerd.
Na de analyse van Het recht moet Buysses literaire code, zoals ze hierboven uit zijn
opvattingen werd geëxtrapoleerd, dus noodgedwongen bijgesteld worden. Ik cursiveer
de wijzigingen die zich opdringen. Met naturalisme bedoelt hij een letterkunde die
in en van haar tijd is, gebaseerd op de werkelijkheid die zonder schroom en zonder
taboes geobserveerd wordt, en waarin een concrete, fysiologische mens - meer een
temperament dan een karakter - van stoffelijke oorsprong, en met totalitaire stoffelijke
neigingen en aandriften evolueert. Een en ander leidt tot immobilisme in de sociale
en humane relaties, tot pessimisme en ondergangsideologie. De werkelijkheid wordt
niet echt neutraal, maar ook niet uitgesproken geëngageerd benaderd. Directe
moralisering en tendens zijn uit den boze. Principieel - ik zeg wel principieel - dient
de kunst immers alleen zichzelf.
Uit deze aangepaste code blijkt dat Buysse zich nog meer van Zola verwijdert dan
eerst leek, dit vooral via de ‘filosofische’ onderbouw van zijn mens- en
maatschappijvisie. Hij verwerpt het mechanisch determinisme, maar creëert er een
ander voor in de plaats: dit van de eigen aard. Waarom bijvoorbeeld Maria is zoals
ze is, hoe ze ooit zo is kunnen zijn, kan onmogelijk uitgelegd worden; het is een
gegevenheid, en ze vermag evenmin iets aan zichzelf te veranderen als Zola's door
erfelijkheid en milieu gedetermineerde personages. Ook via zijn visie - die als
opvatting ook in zijn personages leeft - dat alles is zoals het is, wat tot onwrikbaar
immobilisme leidt en tot morbide passiviteit, verwijdert Buysse zich van Zola. Immers,
diens personages lèven, ze nemen initiatieven, pogen bepaalde gegevenhe-
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den te doorbreken, willen hun lot in eigen handen nemen - ook al slagen ze daar niet
in. Niets van dit alles bij Buysse; zijn personages làten zich leven, ze ondergààn (hun
aard, hun milieu, de anderen, de maatschappij). Ze tollen hulpeloos rond hun eigen
as, niet bij machte iemand echt te ontmoeten en hun eenzaamheid te doorbreken.
Ook door zijn grondeloos pessimisme en zijn ondergangsideologie onderscheidt hij
zich scherp van Zola die, precies door zijn deterministische opvattingen, fundamenteel
optimistisch dacht (vergelijk de citaten uit Le roman expérimental). Buysse niet; die
zwelgt in pessimisme, in versmachtende onmacht, in de doelloosheid van het al, in
een weeïg fatalisme - waarmee hij in dezen uiteindelijk meer bij bijvoorbeeld
Couperus, en bij de décadence aanleunt dan bij Zola.

Periodisering
Wil men achterhalen waar en wanneer Buysse zich van het naturalisme verwijdert,
dan zal men dus vooral hieraan aandacht moeten besteden - het is hem immers het
meest eigen. Wanneer niet langer elke illusie in desillusie, elke hoop in wanhoop,
elk leven in ziekte, ellende en dood eindigt; wanneer, met andere woorden, het
principiële pessimisme verdwijnt, de mens echt denkt, hoopt, handelt, het immobilisme
doorbreekt, de kakofonie tot de orde roept, lèèft in laatste instantie; wanneer tenslotte
ook de maatschappij en de maatschappelijke verhoudingen in die zin evolueren, dan
heeft Buysse zich weten te bevrijden van de kwelduivels die zijn geest teisteren, dan
is het naturalisme voorbij, en ligt de weg open naar een meer gematigde, en vooral
mildere visie op mens en maatschappij.
Waar doet die wijziging zich nu voor? Gewoonlijk wordt ze rond 1905 gesitueerd.
Dus blijven na 1893 (Het recht) te onderzoeken (ik baseer me op de uitgave in
boekvorm): Schoppenboer (1898), Uit Vlaanderen (1899), Te lande (1900), Van
arme menschen (1901), Het gezin Van Paemel (1903), Tusschen Leie en Schelde
(1904), In de natuur (1905), en Het leven van Rozeke van Dalen (1905). Voor het
waarom van het niet opnemen in de lijst van Sursum corda! (1894), Wroeging (1895),
Mea culpa (1896), Op 't Blauwhuis (1897), 'n Leeuw van Vlaanderen (1900) en
Daarna (1903) verwijs ik naar De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse,
1894-1903, in de Mededelingen II.
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Over Schoppenboer (1898) kan geen twijfel bestaan: dezelfde graad van primitieve
en totalitaire impulsiviteit en instinctiviteit als in Het recht, animale seks en geweld;
zelfs de Zijstraat is er opnieuw. Opnieuw neemt Buysse afstand van Franse
opvattingen betreffende de determinismen: Jans seksuele bezetenheid en Domiens
dipsomanie kunnen onmogelijk het produkt zijn van hun ‘traditioneel overgeërfde
eerbaarheid en degelijkheid’ (175-176). Opnieuw is er ook de ongenuanceerd-hoekige
rechtlijnigheid van ‘denken’ en handelen, het pessimisme, het ondergangssyndroom;
met zo'n tegengestelde temperamenten moèt er iemand kapot, dat kan niet anders.
Uit Vlaanderen (1899) dan, waarin novellen geschreven tussen 1894 en 1897(52)
werden opgenomen. De bundel kan grotendeels als naturalistisch bestempeld worden
- er wordt bijvoorbeeld opnieuw heel wat ‘afgestorven’ (Een levensdroom, De
broodvervoerder (zelfmoord), De doop, Dukske), somberheid is troef, het afgrijselijke
wordt beschreven (de stervende vader in Een levensdroom, de ellende in
Castle-Garden in Tragedie bijvoorbeeld), de mens is vaak een slachtoffer (opnieuw
Een levensdroom, Tragedie, De broodvervoerder), weer heerst het morbide
immobilisme (vooral sociaal; de bundel bevat relatief veel sociaal-geïnspireerde
novellen; Buysses aandacht voor sociaal onrecht lijkt te groeien, evenals zijn
medevoeten met de vernederden en verdrukten), maar tegelijk openbaren enkele
novellen een heel andere Buysse, die ver verwijderd lijkt van de ietwat rauwe verteller
van de rauwe realiteit in Het recht: een intimistische, ook erg gevoelige observator
van het kleine, het onopvallende, datgene waaraan iedereen achteloos voorbijgaat
(Pierke en Kootje (1897) alleszins; ook De pijpelingjes (1896) en Dukske (1897);
waarschijnlijk niet toevallig drie verhalen over dieren). Reeds in 1896 dus is er bij
Buysse ruimte voor een literatuur die mijlenver van Het recht verwijderd is. Kondigt
zich hier reeds een andere Buysse aan, of sluiten die verhalen aan bij de Buysse van
voor De biezenstekker (1890), zijn eerste naturalistisch werk? (Over die mogelijkheid
kan ik echter niet oordelen, gezien ik zijn voornaturalistisch werk niet heb bestudeerd).

(52) Met dank aan A.M. Musschoot, die me de precieze gegevens betreffende de datering van
alle hier besproken werken bezorgde.
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Met betrekking tot Te Lande (1900) kunnen we kort zijn: de vijf novellen, geschreven
tussen 1890 en 1898, zijn op en top naturalistisch. Opnieuw overheersen troosteloze
lichteloosheid, immobilisme, pessimisme en ondergang: dood, moord en zelfmoord
is het lot van alle hoofdpersonages. Maar er is een nieuw geluid: de auteur benadert
de mens niet langer als een puur uitwendig levend wezen, dat zich ook puur
lichamelijk uit; in Van Alleynes' ziel zowel als in De wraak van Permentier gaat hij
op zoek naar de inwendige hefbomen van het menselijke handelen. Ook in Blanche
en De verlossing heeft hij veel meer aandacht voor wat inwendig leeft dan in het uit
1890 daterende De biezenstekker. Men zou kunnen stellen dat zich een verdieping
aftekent. Meer ook dan op het sociale, richt hij de blik hier op menselijke betrekkingen
en verhoudingen - of liever: het gebrek eraan, want opnieuw is echt contact wezenlijk
onmogelijk. De mens blijft nog steeds opgesloten in zichzelf, leeft in disharmonie
met zijn omgeving - soms ook met zichzelf -, ondergaat het hele gebeuren, slaagt er
niet in iets in positieve zin aan zijn levensloop te wijzigen. Geen enkele andere bundel
benadert zo consequent het mensbeeld dat in Het recht de lezer als in een wurggreep
gevangen houdt. Grauwe troosteloosheid alom. In geen andere bundel ook blijft de
verteller zo opvallend neutraal en op de achtergrond. Alleen in Blanche en De
verlossing spreekt weer de meewarigheid die we kennen uit Het recht, en die ook in
de vorige bundel behoorlijk sterk aanwezig was.
Van arme menschen (1901), dat werk bundelt geschreven tussen 1899 en 1901,
is anders. Heersen nog een paar maal ellende, waanzin en dood (De eenzame, De
opzichter der visserij) en handelt 't Beeldeken over de onderdrukking en uitbuiting
van de kleine buitenmens door de landadel, met alle materiële, fysische, psychische
en familiale gevolgen vandien, dan brengen de drie andere novellen een totaal ander
geluid. Gruetmoeder Renske (1899) is het half-intimistische, half-humoristische
verhaal over een oudje dat sterft van pure alteratie bij het bekijken en betasten van
een nieuwe naaimachine - of hoe Buysse hier als het ware het in zijn naturalistisch
werk alomheersende immobilisme tot zijn uiterste consequenties voert, en misschien
ironiseert; die naaimachine belichaamt immers het nieuwe, ze maakt komaf met wat
was, dus doorbreekt ze het immobilisme. Grootmoeder, produkt en adept van het
immobilisme, wil toch een
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stap naar het nieuwe, de beweging, de verandering toe zetten, en wordt daarvoor
onmiddellijk bestraft. In Grueten Broos (1900) eindigt een tragedie op hoop, en Op
het kleine gehucht (1901) is het groteske verhaal over vier ouderwordende vrouwen,
die via een potje dobbelen uitmaken wie van hen met de eveneens ouderwordende,
maar rijke Ivo mag trouwen. Typisch voor het nieuwe is dat precies die vrouw het
wint van wie hij gehoopt had dat ze het zou halen. Heel veel vroeger was hij op haar
verliefd geweest, en zij op hem; helemaal uitgestorven waren die oude gevoelens
overigens niet, en na het overlijden van Ivo's zus waren ze met verhevigde kracht
weer opgedoken.
Buysse lijkt wel in de antipode van Het recht aanbeland, wat vooral opvalt in
Grueten Broos, omdat daarin nogal wat materiële elementen direct aan Het recht
herinneren: de armoede van de hoofdpersonages, de omgeving waarin ze wonen,
Broos' gestalte (Reus in Het recht!) bijvoorbeeld. Maar heel anders dan in Het recht
verdierlijken ze niet, zijn ze niet als hun milieu - de buren zeggen zelfs dat ze te goed
zijn om daar te wonen - en is Broos een erg gevoelige, hulpvaardige jongen, die
slechts één keer zijn zelfbeheersing verliest en impulsief handelt - als in Het recht
dus - wat zijn moeder spijtig genoeg niet overleeft. Zijn misgreep en de katastrofale
gevolgen ervan werken echter positief op hem in; hij wordt bewuster, diepgaander,
gewetensvoller ook. En heel anders dan Maria's begrafenis - slechts een intermezzo
in de-recht-van-de-sterkste-gemeenschap van de Zijstraat; die blijft fundamenteel
zoals ze is (verhoudingen, impulsen, relaties, etc.), en Lisa wacht fataal dezelfde
toekomst als Maria - brengt de begrafenis van Broos' moeder loutering, een nieuw
begin, hoop; leven in laatste instantie. Broos komt immers in nauwer contact met
zijn vriends zus, net als Maria een lief, zachtaardig meisje. ‘Het was zijn nieuw
verbond met 't Leven, sterk hoopvol weer in een nieuwe, pas ontwakende liefde,
sterker dan 't fantoom der Wroeging, sterker dan 't fantoom der Armoede, sterker
dan 't fantoom van de Dood...’(53)
Het lijkt wel een Copernicaanse revolutie. Hier is dus wèl plaats voor het schone
en het goede, het leven is sterker dan de dood,

(53) Cyriel Buysse Omnibus, Amsterdam-Brussel, s.d., p. 142.
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de liefde doorbreekt het immobilisme, schept ruimte voor contact, voor gemeenschap,
er is hoop. Hier, in 1900 dus, rekent Buysse als het ware uitdrukkelijk af met zijn
eigen fantomen, met alles wat hem sinds De biezenstekker en Het recht heeft
geteisterd: troosteloosheid en (g)rauwe armoede, geweld en recht-van-de-sterkste,
geestelijke aberratie en degeneratie, eenzaamheid en immobilisme. Broos is niet
langer het slachtoffer van de omstandigheden, van zichzelf of van gebeurtenissen
die in wezen dezelfde zijn als die in vroeger werk; hij gaat integendeel resoluut in
tegen het destructieve, neemt krachtig en bewust zijn lot in handen, is sterker dan de
fatale kringloop der dingen, dan het immobilisme in laatste instantie. Hier heeft
pessimisme plaats moeten maken voor optimisme: Broos sluit een nieuw verbond
met het Leven - met hoofdletter in het citaat, en het betreft hier beslist geen drukfout.
Hier zegt Buysse uitdrukkelijk het naturalisme - zijn naturalisme - vaarwel. Het
zal nog wel een paar keer opduiken, maar nooit meer zal het zijn denken en schrijven
rücksichtslos beheersen. Het gezin Van Paemel (1903, maar geschreven medio 1901)
is daarvan een voorbeeld. Het is meteen ook het meest schitterende voorbeeld in de
Vlaamse toneelliteratuur van wat ‘sociaal’ naturalisme kan voortbrengen. En hoewel
naturalistisch, bestendigt het meteen gedeeltelijk de lijn van Grueten Broos: de baron
en zijn aanhang enerzijds en de oude Van Paemel anderzijds belichamen de oude
ideeën, het immobilisme, de alles-is-zoals-het-is-opvattingen. De een kan maar baron
zijn omdat de ander Van Paemel wenst te blijven. Van Paemels kinderen echter
belichamen het nieuwe, de drang naar verandering, de opstand tegen de inertie, het
geloof in de beweging. En kunnen ze die beweging hier niet vinden, dan wijken ze
maar uit naar een land waar ze wèl mogelijk is. Ze revolteren dus uitdrukkelijk tegen
het immobilisme, weigeren zonder meer het te aanvaarden. Blijft de auteur bij het
immobilisme zweren? Waarschijnlijk niet. Het drama eindigt immers op een (heel
klein) straaltje licht: Edward voorspelt het spoedige uur van de wraak tegen de
kasteelheren, en Van Paemel verzoent zich (op afstand) met Kamiel, met wie hij
danig overhoop lag, precies omdat die via zijn desertie uit het leger resoluut het
immobilisme doorbroken had.
Voor wat volgt kunnen we kort zijn: Tussen Leie en Schelde (1904) en In de natuur
(1905) bevestigen dat Buysse het naturalisme achter
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zich heeft gelaten. Van een rauw-realistische waarnemer van de rauwe, lichtloze
realiteit is hij geëvolueerd tot een mild-ironische observator van een realiteit waarin
plaats is voor het gewone en het ongewone, voor licht en schemering, voor verdriet
en humor, voor intimisme en gevoel, voor beweging opnieuw. De meedogenloze
disharmonie en het morbide ondergangssyndroom zijn naar de achtergrond verbannen.
Let wel: helemaal verdwenen zijn ze niet; dat illustreren bijvoorbeeld Lauwegem
tegen Baevel, Jocquier en zijn lief en De uil (alle drie in In de natuur), maar toch.
Alles samengenomen is hij waarschijnlijk ook ‘realistischer’ geworden (= leunt hij
dichter bij de reële werkelijkheid aan) dan in zijn naturalistische werk. En ook uit
1905 dateert Het leven van Rozeke van Dalen, dat men als een mildere versie van
Het recht zou kunnen interpreteren, zodat het, net als Grueten Broos, opnieuw een
soort afrekening met zijn eerste roman lijkt te zijn. Toch gaat hij nog één keer de
naturalistische weg op: in 1908 verschijnt namelijk Het volle leven, een tot roman
uitgewerkte versie van Jocquier en zijn lief. Alleen de titel is ironisch in dit navrante
verhaal; voor de rest heersen opnieuw fut- en lichtloosheid, immobilisme, afgrijselijke
decadentie, contactonmogelijkheid, enz. Het recht in de betere stand, zou men kunnen
zeggen. Ook in 't Bolleken (1906) kunnen ongetwijfeld naturalistische motieven
aangetoond worden - erfelijkheid bijvoorbeeld - maar hier wordt het verval sterk
gecamoufleerd door de mild-humoristische verhaaltrant.
Samengevat: met De biezenstekker introduceert Buysse in 1890 op vrij spectaculaire
wijze het naturalisme in de Vlaamse letterkunde. Het recht van de sterkste (1893)
bestendigt de lijn die hij met zijn eersteling getrokken had. Ook Schoppenboer (1898),
Te lande (1900) en Het gezin van Paemel (1903) moeten zonder voorbehoud als
naturalistisch bestempeld worden. In Uit Vlaanderen (1900) manifesteren zich de
eerste barsten in de hard-naturalistische visie van de auteur, terwijl enkele novellen
uit Van arme menschen (1901) een diepgaande wijziging, een welhaast Copernicaanse
revolutie openbaren; soms lijkt het wel een regelrechte afrekening met zijn eigen
naturalisme. Jaren later, in 1908, haalt dit naturalisme toch weer de bovenhand in
Het volle leven.
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Drie romans, één drama en een vijftiental novellen: het is niet veel, maar toch genoeg
om Buysse tot vandaag als de naturalist van Vlaanderen te bestempelen.
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Een pragmatische leeuw - Ein Löwe von Flandern - getoetst aan
Duitse literaire normen
door Luc Van Doorslaer
In deze bijdrage wil ik een eerste aspect van de Duitse vertalingen van Cyriel Buysse
van naderbij onderzoeken. Aangezien ik mij hier beperk tot de vertaling van één
enkel werk, nl. van 'n Leeuw van Vlaanderen, is het gevaar van een al te
tekstimmanente benadering niet denkbeeldig. Daarom kies ik voor een iets ruimere
aanpak dan een puur vertaalwetenschappelijke. In het eerste (vrij uitgebreide) gedeelte
wordt iets meer verteld over de grondige veranderingen die het literaire Duitsland
op het einde van de 19de eeuw kenmerkten. Geen nood wanneer daarbij niet dadelijk
de naam Buysse centraal staat. De link bestaat wel degelijk, en voor een beter begrip
van het vertaalhoofdstuk lijkt me die uitvoerige situering noodzakelijk. Bovendien
verschijnen reeds in dat eerste gedeelte heel wat potentiële aanknopingspunten met
Buysse. Zo waren bijvoorbeeld de naturalisten de stuwende kracht achter de
vernieuwingen in de Duitse literaire wereld (zonder dat daarom de traditionalistische
richtingen verdwenen, wat voor ons onderwerp ook al geen onbelangrijke vaststelling
zal blijken te zijn). Buitenlandse literatuur werd plots massaal ingevoerd, om de
heersende literaire normen eindelijk te kunnen doorbreken of aanvullen. Namen als
Zola, Tolstoi, Dostojevski en Ibsen doken steeds frequenter op en werden op
uiteenlopende manier gerecipieerd. Mij leek het met het oog op Buysse aangewezen,
even dieper in te gaan op enkele aspecten van de receptie van Zola in Duitsland. Niet
met de bedoeling om dat nadien allemaal zonder meer op de figuur van Buysse te
projecteren, wel om een duidelijk referentiekader voor de termen ‘naturalisme’ en
‘vernieuwing’ te creëren. Buysse is weliswaar niet Zola, maar staat toch geboekstaafd
als de misschien wel meest representatieve auteur voor het naturalisme in ons
taalgebied. Hoezeer die term dan ook moge verschillen van wat er in Duitsland en
vooral in Frankrijk onder werd verstaan.
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De Duitse vertalingen van Buysse volgden enkele decennia later: Holländische
Dorfgeschichten in 1909,(1) Flämische Dorfgeschichten in 1916, Geschichten aus
Flandern en Ein Löwe von Flandern in 1917, Arme Leute, Geschichten aus Flandern
en Rose van Dalen in 1918. In het tweede gedeelte van mijn tekst leg ik Ein Löwe
von Flandern naast de originele Nederlandstalige versie. De conclusies (of
hypothesen) uit de vertaalanalyse kunnen dan getoetst worden aan de verschijnselen
die het naturalisme in Duitsland salonfähig maakten. Blijkt uit de Buysse-vertaling
dat zij een logische concretisering was van het nieuwe literaire denken sedert de
eeuwwisseling, of moet zij nog in andere categorieën worden ondergebracht?

Traditionalisten contra naturalisten
Het expansieve Duitsland in de tweede helft van de 19de eeuw was zowel politiek,
militair als in toenemende mate economisch toonaangevend. In schrille tegenstelling
tot die snelle ontwikkeling stond aanvankelijk de relatieve immobiliteit van het Duitse
culturele, met name van het letterkundige gebeuren. Decennialang reeds werd het
literaire centrum beheerst door voorname Engelse en Franse romans, door Duitse
epici als G. Freytag, G. Keller, C.F. Meyer, en uiteraard door de grote klassiekers
als Shakespeare, Goethe en Schiller. Alles leek muurvast te zitten in verstarde
conventies. Maar onder invloed van de maatschappelijke veranderingen kwamen
ook de literaire tradities stilaan onder druk.
Die literarischen Zustände standen im Widerspruch zu den gewaltigen
gesellschaftlichen Umschichtungen und zu den von der jüngeren Generation
registrierten Realitäten. Junge Autoren forderten eine Literatur, die die
veränderten Bedingungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
berücksichtigten. Insbesondere galt es, die neuen naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse, die gesellschaftlichen Probleme und die daraus resultierenden
Veränderungen in der Weltanschauung in die Literatur einzubeziehen.(2)

(1) Dit werk wordt vermeld door Murk Salverda (Niederländische Literatur in deutscher
Übersetzung. Bonn: Presse- und Kulturabteilung der Königlichen Niederländischen Botschaft,
s.d., p. 87), maar is mij tot dusver (juli 1989) onbekend.
(2) Vera Ingunn Moe, Deutscher Naturalismus und ausländische Literatur. Frankfurt am
Main: Peter Lang, 1983, p. 4.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5

133
De eigen Duitse literatuurtheorie en -kritiek was volgens de naturalisten niet flexibel
genoeg om door eigen reflectie tot nieuwe esthetische inzichten te komen. Daarom
schakelden zij massaal buitenlandse literatuur in om de normenhervorming te
stimuleren. De geïmporteerde letterkunde kreeg een exemplarisch karakter toebedeeld,
diende als bewijsmiddel ter staving van de eigen esthetische opvattingen. Maar niet
enkel de realisaties zelf, ook de theorievorming werd begerig overgenomen en (in
een later stadium) gefunctionaliseerd voor eigen kunsttheoretische doeleinden. En
wat lag op dat ogenblik meer voor de hand dan de maatschappijtheorieën van
Hippolyte Taine in Frankrijk, van Georg Brandes in Scandinavië? Een nieuw tijdperk
voor een vernieuwde en produktieve Duitse literatuur moest op die manier worden
ingeluid door de overname van buitenlandse ideeën. Op cultureel vlak een smadelijke
nederlaag voor die trotse nationalistische staat! Maar daar bekommerden de
naturalisten zich niet om, en zij zetten zich zelf ijverig aan de vertalingen van o.m.
Zola en Ibsen.
Het belang van die vertalingen was dan ook erg groot. Of zij echter vertaaltechnisch
bevredigend waren, valt te betwijfelen. Uit onderzoek blijkt dat er heel vaak
verbazingwekkend grote verschillen bestaan tussen de originele teksten en de Duitse
(naturalistische) vertalingen.(3) Niet onbegrijpelijk, en wel precies vanwege dat
vermelde exemplarische karakter van die overgenomen romans en toneelstukken.
Zowat uitsluitend het inhoudelijke aspect van de vertaalde werken was voor de Duitse
naturalisten van belang. Hun publiek moest vertrouwd worden gemaakt met
gedetailleerde beschrijvingen van het milieu, met gedragingen die gedetermineerd
waren door race, milieu et moment enz. In dat opzicht werden buitenlandse auteurs
meer dan eens voor de eigen doelstellingen, met name voor de verspreiding van het
nieuwe naturalistische gedachtengoed, ge- of misbruikt. Niet enkel het beste werk
van een auteur werd vertaald, maar meestal een hele reeks, zodat het publiek met
kwantitatieve middelen van de onvermijdelijkheid van de nieuwe ideeën werd
overtuigd. Geleidelijk aan werden op die manier de grenzen verlegd. En dat daarbij
niet op een vertaaldetail werd

(3) cfr. o.m. Alken Bruns, Übersetzung als Rezeption. Deutsche Übersetzer skandinavischer
Literatur 1860 bis 1900. Neumünster: Wachholtz, 1977.
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gekeken, bewijst het volgende voorbeeld, dat Ingunn Moe aanhaalt.(4) Ibsens Ein
Puppenheim werd zowel in 1879 als in 1890 vertaald. In de eerste versie heeft de
vertaler het bij het begin van de derde act over een voordracht met iets te veel
realisme, elf jaar later wordt dat een teveel aan naturalisme. In 1890 schijnt de term
ook in Duitsland in vrij brede kring aanvaard te zijn en kan hij zonder schroom in
een vertaling worden aangewend.
Maar ik ben reeds iets te ver gevorderd; het beeld van het Duitse literaire bestel
was reeds voordien iets gediversifieerder dan de loutere tegenstelling tussen traditie
en (r)evolutie misschien doet vermoeden. Niet alleen ontstonden er nieuwe richtingen,
ook de traditionele kenden een ware hoogconjunctuur. Een geweldige expansie van
het boekwezen overspoelde Duitsland in de jaren zeventig en tachtig. Vooral de
uitgeverijen, het theater en de tijdschriftenwereld beleefden nooit geziene
hoogtepunten. Er ontstond voor het eerst een ware massacultuur, en onder die
omstandigheden kwam er ook meer ruimte vrij voor marginalere, maar revolutionaire
literaire vormen en inhouden. Misschien kan hier reeds even gewezen worden op de
totaal verschillende context in het toenmalige Vlaanderen. Buysse heeft alleszins
niet kunnen profiteren van een vergelijkbaar sterke internationaliseringstendens bij
ons.
(...) dan is men gauw uitgekeken op de mogelijkheden die er toen waren
om ooit een stuk van Hauptmann op het toneel te zien. De directies van
het Gentse beroepsgezelschap wisten ongetwijfeld van het bestaan van
die nieuwe dramaturgie af, maar zij toonden alle reserves tegenover een
repertoire dat rauw-realistische (en volgens velen van toen volstrekt
‘overtrokken’) situaties op de planken bracht. De tijd was hier blijkbaar
niet rijp voor.
(...) Een beter begrip voor de nieuwe stukken veronderstelde ook een
bepaalde gedrevenheid, iets wat men bij voorbeeld van het gemiddelde
Gentse theaterpubliek moeilijk kon verwachten, dat duidelijk een voorkeur
gaf aan de vele Duitse possen, een vrij goedkope lolbroekerij die ieder
seizoen opnieuw op het repertoire kwam.(5)

(4) Vera Ingunn Moe, o.c., p. 134-135.
(5) J. van Schoor, ‘Buysse en Hauptmann, I’. In: Mededelingen IV van het Cyriel Buysse
Genootschap, Gent, 1988, p. 39-41.
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Die massacultuur en grotere cultuurconsumptie had ook toen reeds het onze huidige
consumptiemaatschappij ondertussen welbekende gevolg: epigonisme en een
doorzichtige oppervlaktecultuur. Dat was dan ook het dilemma van de Duitse
naturalisten: zij konden slechts gedijen bij de genade van een sterk verruimd en
daardoor toleranter geworden cultuurlandschap, maar tegelijkertijd voelden zij zich
door hun artistieke concepties verplicht, tegen deze toestand te reageren. De nieuwe
waarden die aan het publiek werden opgedrongen, kwamen in eerste instantie niet
van hun vertalingen, maar waren het gevolg van het nieuwe uitzicht van de
boekenmarkt. Precies in deze periode ontstonden namelijk de Billig - Buch - Reihen
(zowat onze huidige pockets), waarvan de bekendste wel Reclams Universalbibliothek
is. Voor wie iet of wat met de Duitse literatuur vertrouwd is: die imposante reeks
kleine knalgele boekjes met de Grote Literatuur op de flinterdunne blaadjes ontstond
in 1867.
Maar naast de opkomst van de naturalisten en de betere omstandigheden voor de
verspreiding van de reeds lang gevestigde literaire waarden, nam een derde fenomeen
nog een grote machtspositie in: de Dorfgeschichte, het dorpsverhaal. Sedert de jaren
veertig kende deze vorm van rurale epiek een groot succes bij een aanzienlijk deel
van de bevolking. Met hun directe aanschouwelijkheid reageerden de Dorfgeschichten
tegen de hooggestemde klassiekers; zij vertoonden trouwens enkele opvallende
kenmerken van wat later algemeen ‘triviaalliteratuur’ zou worden genoemd: sterke
continuïteit in de verhaallijn, geen taalkundige experimenten, gereduceerde epische
ruimte, zwart-wit-opposities enz. Mede om deze reden laat W. Hahl dit genre nauw
aanleunen bij het burgerlijk realisme van de 19de eeuw, en kleeft hij het o.m. het
etiket ‘liberaal-conservatief’ op.(6) Ondanks deze realistische verwantschap werd deze
vorm van Dorfidyllik vooral gekenmerkt door zijn idealisme en zijn christelijke
inspiratie.(7) Zonder te willen vooruitlopen op mogelijke conclusies toch hier reeds
de bedenking: 'n Leeuw van Vlaanderen bezit

(6) Werner Hahl in Max Bucher e.a., Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Dokumente zur
deutschen Literatur 1848-1880. Deel 2. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag, 1975-'76, p. 48-61.
(7) cfr. M. Bucher e.a., o.c., deel 2, p. 52.
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(alleszins in zijn ‘oppervlaktestructuur’(8)) ongetwijfeld ook deze twee aspecten. En
wat die verwantschap met het burgerlijk realisme betreft: wees R. Debbaut ook al
niet op het onmiskenbare systeembevestigende karakter van 'n Leeuw van
Vlaanderen?(9)
Op de hoge vlucht van het theatergenre en de tijdschriftenhausse zal ik hier verder
niet ingaan. In deze bijdrage interesseert ons vooral de romanliteratuur, en zoals
bekend was zowat de hele 19de eeuw het tijdperk bij uitstek van dit genre. In
Duitsland, met zijn hoogstaande dramatische traditie, wel iets minder uitgesproken
dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Engeland. Denken we maar aan Scott, Dickens,
Hugo, Sue en vele anderen. Aanvankelijk stond de roman bekend als ‘het boek voor
de vrouw’. Deze grens zou eigenlijk pas voorgoed doorbroken worden door het
naturalisme. Voordien waren de familie, het huwelijk en de religie heilige huisjes in
de romanliteratuur, de burgerlijke Empfindlichkeit triomfeerde. Er werd al op gewezen
dat ook de Dorfgeschichten precies ontstonden door en getoetst werden aan de
waarden van de burgerlijk-conservatieve samenleving: niet alleen de maatschappelijke,
maar eveneens de overheersende esthetische norm. Maar hoe valt dit alles bijvoorbeeld
met Zola in overeenstemming te brengen?
Zo zijn we na een lange, maar noodzakelijke omweg bij Zola aanbeland, zowat
halverwege op onze reis met einddoel Buysse. Met de traditionele Franse literatuur
was Duitsland reeds een tijdje bekend, zodat de opname van een Frans auteur normaal
geen problemen opleverde. Vaak bestond er zelfs een positief vooroordeel, omdat
de Franse letterkunde over het algemeen een stuk hoger werd ingeschat dan de Duitse
zelf.(10) Ingunn Moe wijst er in haar erg overzichtelijke doctoraatsverhandeling
herhaaldelijk op, dat bijvoorbeeld Dostojevski en Ibsen eerst nog de drempel van
het relatieve

(8) Dr. J.P. Couttenier wijdde aan de KU Leuven enkele jaren lang een seminarie moderne
Nederlandse literatuur aan Cyriel Buysse. Daaruit kwam o.m. te voorschijn, dat 'n Leeuw
van Vlaanderen narratologisch heel wat gecompliceerder in mekaar zit dan de roman doet
vermoeden. Nader onderzoek ware hier gewenst.
(9) cfr. R. Debbaut, ‘De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse’. In: Mededelingen II van
het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 1986, p. 100.
(10) Dit gold in nog grotere mate voor de dramatische produktie. Sinds Balzac, Flaubert, Malot
en de gebroeders Goncourt was de Franse romanliteratuur naar Duitse maatstaven al te
‘naturalistisch’, te ‘pessimistisch’.
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exotisme moesten overwinnen, alvorens zij in Duitsland aanvaard werden.(11) Dat
nadeel speelde dus niet voor Zola, maar ondanks de intensieve culturele betrekkingen
tussen Frankrijk en Duitsland rond 1870, werd Zola aanvankelijk zoveel mogelijk
gemeden. Op het eerste gezicht kan de thematiek hiervoor dus de enige reden geweest
zijn. Vele critici met een grote autoriteit waagden zich niet aan besprekingen van
Zola's romans. De verwerping van het idealiseringsgebod was voor hen een vervelend
fenomeen, waar ze nauwelijks raad mee wisten. Hun specialisatie was veeleer het
realisme met de geïdealiseerde held (vb. het Engelse realisme) of het verhaal met
een overzichtelijke, maar beperkte handeling (vb. het dorpsverhaal).
Wenn aber alle Wissenschaften, alle Bedingungen des Lebens der
modernen Strömung sich fügen, ist es unlogisch, von den Künsten dasselbe
zu verlangen? Sind die Formen des Künstlerischen so eng und beschränkt,
daß sie den neuen Stoff nicht ertragen? Dem, was im modernen Geiste auf
den Gebieten der Künste versucht und gewagt wird, tritt die gelehrte
Ästhetik meist mit der Behauptung entgegen, es sei unpoetisch,
unkünstlerisch und entbehre des edlen Stils. (...) Nur das Altgewohnte darf
auf den Ruhm des Klassischen Anspruch machen, Formen, die sich längst
überlebt haben, sind heilig.(12)
Negeren of over het hoofd zien kon men Zola natuurlijk niet lang, en daarom werd
in een tweede fase, die ongeveer tot 1885 duurde, tegen zijn ‘verwerpelijke instelling’
en zijn ‘tendens tot onzedelijkheid’ gefulmineerd. Maar precies deze extreme reacties
brachten Zola uiteraard in het centrum van de belangstelling, en bijgevolg ook in het
centrum van de literair-esthetische normendiscussie.
Als zodanig vormde hij een directe aanleiding voor de ontwikkeling van
avantgardistische ideeën in het toenmalige Duitsland. Die derde periode duurde tot
ongeveer 1890, dan is zijn opzwepende rol uitgespeeld. Nadien worden zijn werken
vaak en veel gelezen, maar als

(11) cfr. Vera Ingunn Moe, o.c., vooral hoofdstukken 2 en 4.
(12) Karl Frenzel, ‘Das Moderne in der Kunst’. Geciteerd in: Max Bucher e.a., o.c., deel
2, p. 108.
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‘normaal’ geëvalueerd. De openbare Zola-discussie is dus duidelijk in de tijd af te
bakenen.
Maar speelde inderdaad enkel en alleen de thematiek bij de defensieve reflex
tegenover Zola? Ingunn Moe onderzocht grondig tijdschriften uit die periode en
kwam daarbij tot de conclusie, dat er een opvallende algemene tendens bestond om
de ‘superieure’ en als kulturüberreif gebrandmerkte Franse en Italiaanse letterkunden
af te wijzen ten voordele van ‘nieuwe’ literaturen als de Russische en de
Scandinavische. In een sterk nationalistisch getinte staat als het toenmalige Duitse
Keizerrijk ligt de tegenstelling Romaans-Germaans bijna voor de hand.
Dieser Haltung lag eine Vorstellung von Deutschland zugrunde, das, den
‘jüngeren’ Kulturnationen verwandt, endlich äußerlich als Nation gefestigt
wurde, seine innere Festigkeit, sein Nationalbewußtsein, nur durch eine
Loslösung von einem dem deutschen Geist fremden romanischen Einfluß
gewinnen konnte. Hart wies auf die Verwandtschaft zwischen Slawen und
Germanen hin, Hille auf die zwischen russischer und deutscher Natur. Die
Verwandtschaft mit den Skandinaviern, dem nördlichen germanischen
‘Brudervolk’, schien selbstverständlich. So begünstigten vorhandene
Vorstellungen die Aufnahme der als modern erkannten ausländischen
Literatur.(13)
De Nederlandse literatuur en Buysse kunnen nu nier ver meer zijn.

Vertaalanalyse
Het in deel 1 besproken tijdperk gaat net vooraf aan dat van de Buysse-vertalingen,
en is als dusdanig bepalend geweest voor de heersende literaire normen rond de
eerste wereldoorlog. Maar laten we eerst Ein Löwe von Flandern eens gedetailleerder
bekijken, vooraleer we met deel 1 gaan vergelijken.
Ein Löwe von Flandern is in 1917 uitgegeven bij Georg Müller in München: geen
echt kleine uitgeverij, en bovendien geografisch gezien niet behorend tot enkele
uitgevers in het Rheinland die zich

(13) Vera Ingunn Moe, o.c. p. 67.
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nauwer met Vlaanderen verbonden voelden en er mede daarom meer aandacht aan
gingen besteden.(14) De gele kaft is opgesmukt met klassieke rode versiering en zwarte
letters in fractuurschrift, wat een vrij sober, harmonisch uitzicht oplevert. Een
bevooroordeeld lezer is misschien geneigd de keuze van de kleuren dadelijk met het
Duitse schwarz-rot-gold in verbinding te brengen. Het Belgische zwart-geel-rood
ligt in 1917 ogenschijnlijk minder voor de hand. En toch geeft de verdere externe
opmaak van het boek geen aanleiding tot de interpretatie van een versterkte
Vlaams-Duitse, en dus anti-Belgische as. Wel integendeel, want achterin het boek
wordt publiciteit gemaakt voor een andere publikatie van de Georg Müller Verlag,
nl. Belgien van Wilhelm Hausenstein. Ook in de bijgaande korte samenvatting wordt
deze studie veeleer objectief gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor enkele boeken van
Eugène (in dit geval Eugen) Demolder die achterin Ein Löwe von Flandern worden
aangeprezen: ‘Demolder zeigt uns in seinem Märchen an der Schelde das Belgien
des Mittelalters (...)’, het België van de middeleeuwen, niet eens het Vlaanderen.
Puur Germaans-nationalistisch geïnspireerd lijkt dit alles zeker niet. Maar ook deze
conclusie is te voorbarig, want een erg consequente lijn is in de verschillende
reclameteksten niet terug te vinden. Twee bladzijden verderop wordt Demolders
Albions Todeskampf immers als volgt ingeleid: ‘Es ist wertvoll, zu sehen, wie ein
Belgier vor zehn Jahren über den jetzigen Verbündeten seines Vaterlandes dachte...
Ich denke, ein Deutscher könnte heute nicht schärfer sich über England auslassen,
wie Demolder es hier tut...’
Voorts wordt Ein Löwe von Flandern niet voorafgegaan door enige inleiding over
werk en/of auteur, en de ondertitel luidt Erzählung. Twee elementen die er eerder
toe neigen, het boek niet als hoogstaande klassieke literatuur, maar veeleer als losse
ontspanningslectuur in de geest van de Dorfgeschichte te beschouwen. Deze indruk
wordt bevestigd door de reclametekst over Flämische Dorfgeschichten van Buysse
achterin Ein Löwe von Flandern. In deze post-naturalistische periode waren de
dorpsverhalen ook niet meer puur idealistisch; het doorsnee-lezerspubliek wenste
ook een portie realiteitszin.

(14) De Volksvereins-Verlag uit Mönchengladbach is daarvan het beste voorbeeld.
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Die Flämischen Dorfgeschichten bilden eine Auswahl aus den zahlreichen
Novellen Buysses. In ihnen beschreibt er fesselnd und lebenswahr das
Leben der flämischen Landbevölkerung in schonungsloser Objektivität.
Er schmeichelt seinem Volke nicht, sondern stellt es uns vor, wie es in
Wirklichkeit ist: mit all seinen Vorzügen, aber auch mit all seinen
Gebrechen, die vielfach ein Produkt seiner Erziehung sind. Buysse
beschönigt nicht und dichtet dem flämischen Bauer keine Tugenden an,
die er nicht hat. Mit Vorliebe richtet er seinen Blick auf die düstere Seite
des sozialen und individuellen Lebens.
Trouwens, alleen reeds de titels van de Buysse-vertalingen spreken boekdelen. Arme
Leute, Flämische Dorfgeschichten en Geschichten aus Flandern laten weinig ruimte
om Buysse in Duitse vertaling elders dan bij het dorpsverhaalgenre te laten
aanleunen.(15)
In hoeverre zijn deze hypothesen ook in de vertaling van 'n Leeuw van Vlaanderen
terug te vinden? Ik zou de vertaalanalyse (de vertaalverschillen) willen onderverdelen
in een zestal grote categorieën, telkens met vermelding van verscheidene voorbeelden.
Vooraf wijs ik er nog op, dat de aangehaalde verschillen zeker geen algemene
geldigheid bezitten, want vertaler Georg Gärtner houdt zich vrij strikt aan de brontekst.
Toch waren ze voldoende frequent om ze als relevante verschijnselen te interpreteren.

a) beperking van de herhalingen
Buysses taalgebruik wordt vooral in de beschrijvende passages (en dat zijn er heel
wat) gekenmerkt door een herhaling van (meestal) substantieven of adjectieven,
typisch voor een vertelstijl die bepaalde aspecten wil accentueren. Gärtner reduceert
die herhalingen in zijn vertaling meer dan eens tot een eenmalig gebruik. Ik geef
enkele voorbeelden.
met de middag was weer alles grijs geworden, eentonig grijs van
kilvochtige hemel (N901(16))

(15) cfr. ook Luc Van Doorslaer, ‘Cyriel Buysse in Duitsland’. In: Ons Erfdeel, jrg. 31, nr. 5,
nov.-dec. 1988, p. 741-742.
(16) Voor de Nederlandse tekst van 'n Leeuw van Vlaanderen gebruik ik deel 1 van de
uitgave van het Verzameld Werk van Cyriel Buysse, Brussel: Manteau, 1974, p.
901-1078. Om voetnotenoverlast te vermijden zal ik verderop steeds een N (voor
Nederlands) en een paginanummer vermelden.
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gegen Mittag war der ganze Himmel wieder eintönig grau geworden (D5(17))
En nogmaals was er strijd geweest. Korte strijd, helaas! (N902)
Es folgte ein kurzer Kampf (D7)
komend van ver, uit verre grote steden (N906)
kommend aus fernen großen Städten (D13)
van lieverlede (...) van lieverlede (N1031)
[in dit geval zelfs allebei weggelaten - D182]
Het terugschroeven van het repetitieve karakter in Buysses vertelstijl is een eerste
aanwijzing voor een algemene reductie van te extreme kenmerken in de Duitse
vertaling.

b) matiging van pejoratief woordgebruik
Hoewel 'n Leeuw van Vlaanderen geen deel uitmaakt van de werken uit Buysses
‘naturalistische periode’, duiken af en toe nog ruwe of depressieve scènes op. Het is
zeker ook geen algemene vaststelling, maar Gärtner rondt de scherpste kantjes
geregeld een beetje af. In sommige gevallen sluit deze praktijk aan bij a/: herhaling
van pejoratief woordgebruik wordt tot één enkele term herleid.
de geest van de levenden gekweld door de obsessie van de overledenen
(N901)
die Seele der Lebenden ward beunruhigt durch die Erscheinung der
Verstorbenen (D5)
En weer greep hem, zwaar drukkend, de sombere narigheid (N907)
Und wieder ergriff ihn die drückende Stimmung (D14)
van de velden en de boeren, van de heerlijke bruten en de heerlijke beesten
(N922)
die Felder und die Bauern, diese prächtigen Tölpel (D34)
Vergelijkbaar is het procédé om een erg directe beschrijving wat uit te vlakken,
bijvoorbeeld in twee zachtere uitdrukkingen.

(17) Cyriel Buysse, Ein Löwe von Flandern. Berechtigte Übertragung von Georg Gärtner).
München: Georg Müller, 1917. Verderop steeds aangeduid met D (voor Duits) en een
paginanummer.
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met zijn bekende brutaliteit (N927)
mit seiner bekannten Entschiedenheit und Rücksichtslosigkeit (D43)
Een scheldwoord (in het voorbeeld met sexuele connotatie) wordt in zijn werking
beperkt door toevoeging van een verzachtend, bijna verontschuldigend bijwoord.
ge zijt eunuken (N928)
ihr seid gar Eunuchen (D43)

c) minder passioneel
Het tweede deel van deze roman doet ons weer in de melodramatische
atmosfeer van de palingenesisperiode terugvallen en ontaardt in een
sentimentele liefdesgeschiedenis met abstracte hoofdletters.(18)
Deze Grote Emoties in 'n Leeuw van Vlaanderen (vooral talrijk in de
hyperromantische passages met Ghislaine Desgenêts en in het idealistische
rechtvaardigheidsstreven van Robert) worden door Gärtner getemperd. Dit komt het
duidelijkst tot uiting waar Buysse kwistig omspringt met de hoofdletters (vooral in
de hoofdstukken 21, 22 en 23), wat in het Nederlands bevreemdend werkt. In het
Duits uiteraard niet, aangezien daar alle substantieven groot worden geschreven.
Maar Gärtner compenseert dit betekenisverlies in de doeltaal nergens, hij
‘normaliseert’ Buysses tekst. Bij de adjectieven of de bezittelijke voornaamwoorden
zou een hoofdletter in het Duits eenzelfde effect hebben, maar Gärtner schrijft ze
consequent klein.
Hij had er de Natuur leren kennen, (...) in Haar (N903)
Er hatte die Natur (...), in ihr (D8)
het volmaakte ideaal van Algemene Goedheid en Algemene
Rechtvaardigheid (N1052)
dem vollkommenen Ideal allgemeiner Güte und allgemeiner Gerechtigkeit
(D208)

(18) P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buyse, Brussel: Studiereeks van het Tijdschrift van de V.U.B., nr. 2, 1968, p. 207.
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de atmosfeer en de vormen van de Ware Grootheid, van de Ware
Schoonheid, van de Echte Waarheid van het leven (N1066)
die Atmosphäre und die Formen der wahren Größe, der wahren Schönheit,
der echten Wahrheit des Lebens (D226)
Vergelijkbaar is in deze categorie het minder veelvuldig gebruik van uitroeptekens,...
En nogmaals was er strijd geweest. Korte strijd, helaas! (N902)
Es folgte ein kurzer Kampf (D7)
O! zou het dan toch (N907)
Oh, sollte es denn (D15)
..., of (verwant met a/) het matigen van ‘enormiteiten’.
genoot hij weldra van een enorme, eerbiedvolle populariteit (N995)
erfreute er sich einer großen Volkstümlichkeit (D132)
Wat ik apart in dit punt vermeld, maar wat eventueel ook onder f/ ressorteert, is de
opvallende passage waarin Robert met lang haar en baard als een profeet door het
land trekt (hoofdstuk 10). Buysse geeft Robert hier overduidelijk messiaanse trekjes
mee, en trekt zelf expliciet de parallel met Christus. Welnu, die vergelijking (hoezeer
ze ook zou passen in een christelijk geïnspireerde Dorfgeschichte) laat Gärtner vallen.
Heel naïef en heel eenvoudig, zonder dat hij 't zichzelf bewust was, volgde
hij, van een bijna gelijke geest doordrongen, de propaganda van de grote
profeten, de propaganda van Jezus en zijn discipelen na. (N993)
Ganz naiv und einfach, ohne daß er sich dessen selber bewußt war, machte
er es den großen Propheten nach. (D130)

d) eliminatie van woorden, zinsdelen en zinnen
Er valt in Ein Löwe von Flandern niet enkel een minder grote intensiteit in de literaire
weergave te bespeuren, bovendien wordt geregeld een groter of kleiner gedeelte uit
de oorspronkelijke tekst geëlimineerd. Buysse schrijft vooral in descriptieve passages
erg cumulatief: een kenmerk wordt na de komma nog eens licht
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genuanceerd verwoord of geëxpliciteerd. Gärtner schijnt dit als redundant te
beschouwen voor zijn lezerspubliek, en snoeit daarom in de brontaaltekst, vaak in
de meest hyperromantische passages.
gevoeld, geloofd, gevraagd aan en in God! (N905)
gesucht in und bei Gott! (D11)
Wat galmden zij luguber, die zwaar dreunende klokken, in onverpoosd
gelui alom (N907)
Wie schwermütig hallte das dumpfe Dröhnen der Glocken (D14)
omdat 't behoefte had aan goede wil van verheven zielen (N938)
[volledig weggelaten - D57]
Buysse bezigt ook graag ongebruikelijke samenstellingen van adjectieven, die hij al
dan niet met een koppelteken verbindt. Op deze manier comprimeert hij de inhoud
van twee termen tot één adjectivische vorm (eventueel door een alliteratie ook met
een stilistische meerwaarde). Ook hier gaat Gärtner meer dan eens pragmatisch
tewerk en vertaalt dan slechts één term.
onuitstaanbaar schetterend-pedant gezelschap (N923)
unausstehlich pedantische Gesellschaft (D36)
Het Nederlande origineel is in dit opzicht duidelijk rijker, want de vertaler grijpt ook
graag terug naar enkele ‘makkelijke’ woorden die hij wel vaker gebruikt, zoals dumm
of Tölpel.
stomduister (N928)
dumm-geheimnisvoll (D43)
geen platploertiger en schandaliger immobilisten (N928)
keine dümmeren und schändlicheren Ignoranten (D44)
de heerlijke bruten en de heerlijke beesten (N922)
diese prächtigen Tölpel (D34).
Tenslotte zijn er enkele plaatsen waar een hele alinea wordt weggelaten. Dit is o.m.
het geval bij de laatste alinea van Chattels brief aan Robert in hoofdstuk 1 en bij de
laatste alinea van hoofdstuk 4. Een dadelijk voor de hand liggende reden zie ik in
deze gevallen niet. Misschien wel dat vertaalwerk een vermoeiende bezigheid is
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die erg veel concentratie vergt, waardoor wel eens iets over het hoofd gezien wordt.
Of is dat een al te eenvoudige verklaring?

e) taalgebonden wijzigingen
Het Duits en het Nederlands zijn voldoende verwant om niet tot onoverkomelijke
vertaalmoeilijkheden aanleiding te geven. Toch lijkt het mij aangewezen even te
kijken hoe Gärtner de klassieke probleempjes opgelost heeft. Zo is er eerst en vooral
de Vlaamse gij-vorm, die de vertaler, afhankelijk van de situatie, met du of Sie
vertaalt. Misschien ligt daar toch een potentiële verklaring voor de niet vertaalde
laatste alinea uit Chattels brief in hoofdstuk 1. Gärtner vertaalt de gij-vorm de hele
brief door consequent met du, maar misschien voelde hij de neiging om in de
afsluitende beleefdheidsgroet op Sie over te schakelen, zodat hij uiteindelijk de hele
alinea wegliet. Ik geef die mogelijheid voor wat ze waard is, mij lijkt ze weinig
waarschijnlijk. Ten eerste omdat verdergaan in de du-vorm volgens mij perfect
mogelijk was, ten tweede omdat Gärtner verderop in de roman (of in de Erzählung...)
ook wel eens op de beleefdheidsvorm overschakelt.
Vervolgens zijn er de passages (o.m. met Kappuijns) in Gents dialect. Hier is
Gärtner wel erg consequent: hij houdt zich steeds aan de schrijfwijze van de Duitse
standaardtaal en probeert het taal- en klasseverschil niet te compenseren door de
introductie van een regionale Duitse taalvorm. Een niet onbelangrijk kleurrijk aspect
gaat daardoor wel verloren.
En tot slot wijs ik hier nog even op enkele verschillen in onomatopeïsche vormen:
‘chuts’ (N957) wordt ‘Pst’ (D81), ‘Hoeë!’ (N980) wordt ‘Huh!’ (D113).

f) cultuurgebonden wijzigingen
Een centraal probleem bij vertalingen is dat van de ‘acculturatie’.
Bij het vertalen van literatuur uit een vroegere historische periode, of van
literatuur die niet tot dezelfde cultuursfeer behoort, rijst het probleem van
de acculturatie, niet alleen op het semantische vlak maar ook op dat van
de inventaris. (...) In de praktijk lost dit probleem, dat ook graag als
voorbeeld van ‘onvertaalbaarheid’ wordt
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geciteerd, eigenlijk vanzelf op naarmate verschillende culturen dichter
naar elkaar toegroeien.(19)
Desondanks zijn er ook tussen het Duits en het Nederlands duidelijke
accentverschillen te bespeuren. In een Duitstalige roman is het minder evident Franse
zinnen op te nemen dan in een Vlaamse roman uit 1900. Gärtner twijfelt dan ook.
Meestal neemt hij het Frans over, maar als er naar zijn mening een bekend Duits
equivalent bestaat, opteert hij voor die oplossing.
Mort au capitalisme! (N947)
Tod dem Kapitalismus! (D67)
De Vlaamse leeuw liet zich ook niet makkelijk temmen. Wanneer er over het lied
gesproken wordt, schrijft Gärtner ‘Flämischer Löwe’, maar tweemaal worden ook
enkele verzen geciteerd en gezongen. De eerste keer (N955) neemt de vertaler het
Vlaams over, en vertaalt in voetnoot:
Sie werden ihn nicht zähmen,
Den stolzen Flandern-Leu. (D79)
De tweede keer echter (N1075) vertaalt hij in de tekst zelf dadelijk naar het Duits
(D237), maar vervangt hij Flandern-Leu wel door Flamenleu. Voorzichtige
tussenhypothese: Georg Gärtner lijkt me erg snel vertaald te hebben, zoals dat voor
een bepaald type van literatuur gebruikelijk was (en is).
Hij gebruikt bovendien vreemd genoeg ook een voetnoot bij de eerste
‘buufstikken!’-kreet van Kappuijns (N959). In de Duitse vertaling staat Büfsticken!
(D85) en in de voetnoot Beefsteaks... Europa op weg naar een multiculturele
samenleving?

Conclusie
Ondanks het erg kritische oordeel van bijvoorbeeld Van Vreckem over de kwaliteiten
van 'n Leeuw van Vlaanderen(20), stelt o.m.

(19) Raymond van den Broeck en André Lefevere, Uitnodiging tot de vertaalwetenschap.
Muiderberg: Dick Coutinho, 1979, p. 157.
(20) P.H.S. van Vreckem, o.c., p. 201-208.
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Roemans vast dat het ‘de eerste roman in onze Vlaamse letteren [is], waarin de massa
als hoofdfiguur optreedt (...)’(21). Alleen al deze vaststelling moet attent maken op de
toenmalige achterstand van het Vlaamse literaire leven t.o.v. de ons omringende
landen. Dit geldt in deze bijdrage in het bijzonder voor Duitsland, waar bijvoorbeeld
Georg Büchner één van de grondleggers was van de protagonistische functie van de
massa in het theater. Maar dat was dan wel meer dan een halve eeuw vóór de
publikatie van 'n Leeuw van Vlaanderen.
In deze optiek is het niet onbegrijpelijk dat vertaler Georg Gärtner andere accenten
legt voor zijn Duits lezerspubliek dan auteur Buysse voor zijn Vlaams. De door
Gärtner aangebrachte wijzigingen zijn bovendien uiterst pragmatisch van aard. Het
vaak optredende procédé van de reductie en/of de normalisatie van de literaire tekst
wordt niet gedetermineerd door thematische of stilistische overwegingen, maar wel
door een heel directe gerichtheid op het lezerspubliek. Gärtner bepaalt zelf wat door
het Duitse publiek als overbodig zou worden beschouwd, en die overtollige informatie
(oorspronkelijk niet enkel met een informatie-uitbreidende, maar tevens met een
stilistische functie) elimineert hij. Uit de vertaalanalyse bleek dat op die manier
enkele typisch Buyssiaanse of typisch Vlaamse kenmerken verloren gingen. Passages
worden minder hooggestemd, een beetje afgevlakt, ondervertaald, genormaliseerd,
gereduceerd.(22) Ten dele tengevolge van de natuur van het vertalen zelf, ten dele ook
gewild door de vertaler.
Alleszins valt Ein Löwe von Flandern niet onder te brengen bij de vertalingen van
buitenlands naturalistisch werk als dat van Zola. De reeds aangehaalde grote
verschillen tussen origineel en Duitse vertaling in die naturalistische vertaalvloedgolf
aan het einde van de 19de eeuw vinden we bij Ein Löwe von Flandern niet terug.
Buysses werk werd niet ingezet ter verspreiding van nieuwe kunsttheoretische ideeën,
maar veeleer geïnterpreteerd in de traditie van de Dorfgeschichte. Ook de vertaling
is in dit opzicht niet primair artistiek, maar veeleer pragmatisch bepaald.

(21) R. Roemans, ‘Het werk van Cyriel Buysse of het vreemde spel van tijd en geslacht’. In:
Mededelingen III van het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 1987, p. 156.
(22) Een studie van de vertaling van Rozeke van Dalen, een toch wel anders geïnspireerd werk
van Buysse, zou hier een duidelijker licht kunnen werpen op enkele aspecten van de opties
van Gärtner.
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Het nationalistische aspect van de verwantschap tussen de Germaanse volkeren was
waarschijnlijk een stimulans, maar niet de doorslaggevende reden voor de vertaling.
Zeker op literatuurwetenschappelijk gebied had zich in Duitsland ondertussen een
mentaliteitswijziging in de richting van een internationalisering doorgezet, die vooral
om comparatistische redenen een grotere import van buitenlandse literatuur
stimuleerde.
Die französische Littérature comparée wird von nun an, spätestens aber
mit Beginn des Ersten Weltkriegs, die Sondergattung der Image-Forschung
nach und nach in den Vordergrund ihres Interesses rücken.
(...) Aber die Littérature comparée wird sich auch weiterhin als jene
Wissenschaft internationaler Literatur- und Geistesbeziehungen profilieren,
die seit den Tagen ihrer Gründung darum wußte, daß Literatur und geistige
Beziehungen Luft brauchen und namentlich bei solchen ausschließlich
einem nationalen Denken verschworenen Einzelphilologen des Atems
beraubt werden. Ideen und Literaturen haben nie nach nationalen Grenzen
gefragt. Sie wurden ihnen lediglich aufgezwungen.(23)
Dat nationalistische beweegredenen bij de Buysse-vertaling niet de belangrijkste
drijfveer waren, wordt op macro-vlak (het boek in zijn context) bewezen door het
feit dat er achterin weliswaar verwezen wordt naar andere Vlaamse auteurs, maar
zeker niet altijd op een agressieve manier die op puur politieke oorzaken zou kunnen
wijzen. Op micro-niveau (de tekst zelf) valt dit element helemaal niet meer te
bespeuren. Natuurlijk is 'n Leeuw van Vlaanderen een duidelijk
maatschappelijk-historisch geïnspireerde roman, maar Gärtner matigt dit kenmerk
door zijn occasionele schrappingen en temperende praktijken. Het dichotomisch
zwart-wit-schema romantiek-engagement dat Buysse zijn Vlaams publiek voorhield,
lijkt al te expliciet geweest te zijn voor de Duitse lezer. In een gematigde versie kon
de roman zeker niet meer deelnemen aan de toendertijd actuele esthetische discussie.
Vandaar dat Ein Löwe von

(23) Manfred S. Fischer, Nationale Images als Gegenstand Vergleichender
Literaturgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen Imagologie.
Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1981, p. 94.
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Flandern bijna vanzelfsprekend terecht moest komen in het bloeiende, maar minder
interessante circuit van de Dorfgeschichte-traditie.
En om deze bijdrage helemaal af te sluiten: ik wens barones M. Buysse te bedanken
voor het bereidwillig ter beschikking stellen van de Duitse Buysse-vertalingen. Voor
een 25-jarige is het door de afstand in de tijd ondertussen een half-mythische en
quasi-exotische ervaring, onderzoek te kunnen verrichten in exemplaren uit de
privé-bibliotheek van het eigenlijke onderwerp van de studie...
Duisburg, juli 1989
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Kroniek
Cyriel Buysse, oktober 1988-september 1989
Op woensdag 5 oktober 1988 werd de succesrijke verfilming van Tantes, ‘Vlaams
TV-spel van Rudy Geldhof naar een roman van Cyriel Buysse’, uitgezonden door
de Nederlandse televisie, derde net. Nog in oktober, op vrijdag 28, sprak
ondergetekende in het kader van de literaire cyclus ‘Graanzolderavonden’,
georganiseerd door het Davidsfonds te Essen in de Kiekenhoeve over ‘Cyriel Buysse.
Vlaming en kosmopoliet’.
Het Colloquium dat door het Cyriel Buysse Genootschap op 14 december 1988
werd georganiseerd aan de Gentse Rijksuniversiteit, werd druk bijgewoond. Op het
programma stond een lezing van S.A.J. van Faassen (Hoofd van de afdeling
Documenten in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te
's-Gravenhage), over Buysse en zijn Nederlandse uitgevers. De tekst van deze lezing
zal worden gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift Het oog in 't Zeil. We
onthielden er alvast uit dat Buysse bij de keuze van zijn uitgevers zich liet leiden
door pragmatische, veeleer dan door principiële overwegingen. C.A.J. van Dishoeck,
wiens betekenis voor Buysse uitvoerig werd belicht voor de lezers van de
Mededelingen (IV en V), is Buysses voornaamste uitgever geweest.
De levendige uiteenzetting van Chris Vandenbroeke (wetenschappelijk medewerker
R.U.G.), ‘Buysse: een sociaal-historische verkenning’, kende grote bijval bij het
publiek. Dr. Vandenbroeke staat bekend als auteur van een aantal studies over de
sociale geschiedenis van Vlaanderen en situeerde het werk van Buysse dan ook in
die context. Centraal in deze benadering zijn: 1. het beeld dat Buysse ophing van
arbeid en tewerkstelling en 2. Buysse als sociaal-demograaf. De tweede industriële
revolutie die zich in Vlaanderen ook op het platteland voordeed op het einde van de
19de en het begin van de 20ste eeuw, komt niet aan bod in Buysses werk. Kenmerkend
voor de door hem geschetste maatschappelijke verhouding is het overheersen van
het kleinschalige bedrijf en de huisnijverheid. In de nog dominant agrarische
maatschappij werden de werkuren in de lente- en zomermaanden opgedreven.
Overbevolking leidde
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(o.m.) tot het stijgen van de pachtprijzen en, hiermee samenhangend, tot groeiende
interne concurrentie en uitbuiting. Een ‘typisch voorbeeld’ van deze laatste toestand
is te vinden in Het gezin Van Paemel. Ook als sociaal-demograaf doet Buysse de
historicus ‘interessant materiaal’ aan de hand: vooral de gedragspatronen inzake
huwelijk en vrijage (de sexualiteit binnen en buiten het huwelijk) en de
gezinsstructuren zoals die in zijn werk worden beschreven, blijken relevant te zijn
omdat ze ook elders worden bevestigd. Zo wordt, onder meer in de roman Tantes,
geïllustreerd dat het celibaat in het derde kwart van de 19de eeuw een hoogconjunctuur
kende. De gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouw was zeer hoog (30 à 31 jaar)
en over het algemeen ‘bleven de mensen langer thuis’. Als gevolg van het
sociaal-economische gebeuren was er immers een sterke behoefte om de kinderen
bij zich te houden als goedkope arbeidskracht. Als alle kinderen het huis uit waren
bleven de ouders vaak hulpeloos achter (vgl. Het gezin Van Paemel).
Buysse was, zo stelde Vandenbroeke verder, een typische plattelandsbeschrijver,
een agrariër: de boerenmensen die hij beschreef waren, in tegenstelling met de
‘elitaire’ milieus van dezelfde periode, nog niet aan anticonceptief gedrag toe. Ook
wat de gezinssociologie betreft heeft Buysse slechts een partieel beeld van de
maatschappij gegeven. We kunnen eraan toevoegen dat dit uiteraard slechts geldt
voor dat gedeelte van Buysses werk waarin hij een landelijk milieu beschrijft. Het
onderzoek zou nog moeten uitgebreid worden tot het geheel van zijn oeuvre.
Als derde spreker van het colloquium trad naturalisme-specialist Romain Debbaut
op. De tekst van zijn lezing over Buysse en het naturalisme is integraal in deze
Mededelingen V opgenomen, nog uitgebreid met een analyse van Het recht van de
sterkste als naturalistische roman. We kunnen verder signaleren dat de in deze rubriek
al eerder aangekondigde studie van R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse
letteren, in oktober 1989 bij Acco te Leuven verschijnt.
In Ons Erfdeel, 31ste jg., nr. 5, november-december 1988, p. 739-743, publiceerde
Luc van Doorslaer een bijdrage over ‘Cyriel Buysse in Duitsland’. De auteur - die
een proefschrift over dit onderwerp voorbereidt - verantwoordt hier de zin van ‘een
onderzoek naar de receptie van Buysse in een rigide, conservatieve en extreem-
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burgerlijke samenleving als het Duise Keizerrijk van rond de eeuwwisseling’. In
deze bijdrage vraagt hij aandacht voor enkele Duitse vertalingen van Buysses werk
- vertalingen waarover Buysse zelf, zoals bekend, ‘allesbehalve opgetogen’ was.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoever de periode en de keuze van de
vertalingen te verklaren zijn uit politieke - veeleer dan literaire - motieven. Verder
wijst Van Doorslaer erop dat in de receptie van de vertalingen tal van ‘omvormingen’
optraden. Titels als Flämische Dorfgeschichten, Geschichten aus Flandern, en Arme
Leute wijzen erop dat ook Buysse het slachtoffer was van de op zijn minst eenzijdig
te noemen visie, die de Vlaamse literatuur vereenzelvigt met landelijke verhalen en
novellen. Het blijkt hoe dan ook heel interessant en revelerend te zijn om de oorzaken
van de ‘welwillende’ receptie van Cyriel Buysse in Duitsland verder te onderzoeken.
In december 1988 stond Buysse weer volop in het centrum van de belangstelling van
de media: de televisiefilm Het Bolleken, in de regie van Marc Didden, werd
uitgezonden door de BRT in de reeks ‘Made in Vlaanderen’ op zondag 18 december,
om 20 u. 50. Het scenario is van Johan Kerkhof. Tot de ‘cast’ behoren: Johan Leysen
(Meneer Vital), Ingrid de Vos (Irma), Karen Vanparijs (Valéry), François Beukelaers
(baron en vader van Valéry), Caroline Bardijn (Sientje), Karina van der Sande (Netje)
en Antje de Boeck (Eleken). Nonkelken werd gespeeld door Willy Vandermeulen,
dokter Vandermuyt door Ugo Prinsen, Philemon door Jan Steen en De Reu door
Marc Peeters.
De televisiebewerking van 't Bolleken werd door de pers niet unaniem op gejuich
begroet. Hugo Meert (Het Laatste Nieuws 17-18 december 1988) was ‘niet helemaal
opgetogen’ bij de persvisie, omdat de tv-film volgens hem de nodige spanning mist:
die is in de film ‘vervangen door karakterontleding en haarscherpe relatie-tekening’.
Waarbij dan nog komt dat de hoofdvertolker ‘af en toe zijn theaterafkomst niet kan
verdoezelen en schaamteloos in de val van de overdrijving trapt.’ Jan Temmerman
van zijn kant noteerde (De Morgen 17-18 december 1988) de uitspraak waarin
regisseur Didden zijn visie op de hoofdfiguur, meneer Vital, weergeeft: ‘Het tragische
aan de figuur is dat wanneer hij zijn zoektocht naar liefde suksesvol beëindigt, hij
juist fysiek ten onder gaat’. Temmerman
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voegt eraan toe: ‘Dat kan allemaal best zijn, maar voor de kijker is het eerder tragisch
dat het hem nauwelijks kan schelen, het rààkt hem niet. Misschien komt het omdat
Vital steeds opnieuw, als het ware met open ogen, als de levend geworden naïviteit
in allerlei, vaak voorspelbare emotionele en sociale valkuilen trapt, om tenslotte in
de bodemloze put van de fysieke aftakeling te vallen. Het heeft wellicht ook met de
casting van Johan Leysen te maken, die in feite te oud is en te schrander oogt om
zo'n jonge beunhaas te vertolken’. En verder: ‘Daarnaast is er het storende feit dat
de zogenaamde epoque-rekonstruktie toch wel met biezonder schaarse middelen
geproduceerd lijkt. Bij bepaalde buitenopnamen b.v. voelt men bijna lijfelijk hoe de
camera zich bekneld weet om toch maar geen anakronistisch detail in beeld te halen.
Eigenlijk zijn het vooral de flarden Billie Holiday-songs die af en toe voor de
noodzakelijke sfeer zorgen.’
In De Standaard en in De Gentenaar van 17-18 december werd de film door J.D.P.
aangekondigd onder de kop: ‘TV-film “Het Bolleken” van Buysse: een goede
mayonaise’. De omschrijving mayonaise is afkomstig van Didden zelf, die voor de
pers verduidelijkte: ‘Alle ingrediënten zijn perfekt gedoseerd’. Didden heeft het
gegeven verplaatst naar de (rand)stad en koos ‘mondaine’ lokaties omwille van hun
‘esthetische kwaliteiten’. In een interview met Roland Rentmeesters voor TV Ekspres
(jg. XX, nr. 50, 12 december 1988) verklaarde hij verder:
Wat me bij Buysse intrigeert is zijn verbondenheid met land en stad, zijn
kijk op de bourgeoisie en niet de boeren, meiden en knechten uit die tijd.
Streuvels bijv. bekijkt het leven vanuit het standpunt van de landmens,
Buysse daarentegen bekijkt z'n wereld vanuit de salons. Neem nu die Vital,
die jongeman die z'n eigen ondergang tegemoet gaat, terwijl hij op zoek
is naar het geluk. Hij heeft alles om te slagen, maar de drank en zijn
amoureuze avontuurtjes worden hem fataal. Na vier keer hopeloos verliefd
te zijn geweest, is hij fysiek afgetakeld. Mijn bedoeling was een tv-film
te maken die de privé-tragedie volgt van iemand die ontzettend verliefd
wordt en ontzettend destruktief leeft. Met andere woorden: geen letterlijke
verfilming van de roman, die hangt wel als een schaduw over het verhaal
van een jongeman terwijl het drankprobleem van Vital een soort secundaire
plot vormt.
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In antwoord op de vraag of Buysse, zoals wel eens wordt gezegd, een
vrouwenliefhebber was, verduidelijkte Didden nog:
Misschien was het eerder zo dat de vrouwen liefhebber waren van Buysse.
Zoals hij er over schrijft, krijg je de kans om er een subtiele tekening van
te maken. Vital wordt graag verliefd, hij houdt er van verliefd te zijn.
Velen hebben de indruk dat Buysse en zijn tijd altijd synoniem staan voor
somberheid, landelijk leven, een pastorale tijd die lang verleden is. Maar
als je Buysse goed leest en hem beter leert kennen, wordt dat beeld
tegengesproken. Buysse was een bereisd man. Op zijn vierentwintigste
was hij voor zaken naar Amerika gestuurd, na zijn huwelijk met de
Nederlandse Nelly Dyserinck ging hij in Den Haag wonen. Hij reed met
z'n eigen auto naar Italië...
Er waren dingen die mooi waren in die tijd, er was zichtbare welstand,
auto's en radio's bijvoorbeeld. O.K., nog lang niet voor iedereen, maar dat
is nog geen reden om andermaal uit te pakken met grote boerenpetten en
ribfluwelen jassen. De vrouwen droegen mooie kleren en hun huizen horen
zeker niet in Bokrijk!
Je moet niet vergeten dat Buysse het Vlaanderen van het begin van de
twintigste eeuw beschrijft en dat had ook z'n - letterlijk - mooie kanten.
Bouwwerken waarvan kan worden gezegd dat ze tot in de kleinste details
aangenaam waren om te bekijken en lang niet zo pauperistisch van aspekt
als we denken. De herbergen bijvoorbeeld waren proper, schoon.
In het afgelopen jaar waren er ook twee heel opmerkelijke produkties van Het gezin
Van Paemel door amateurgezelschappen. Ze getuigden, elk op hun manier, van een
uitzonderlijke originaliteit. Toneelvereniging ‘Voor elk wat wils’ te Melle-Centrum
bracht vijf voorstellingen, op zaterdag 26 november, vrijdag 2, zaterdag 3, zondag
4 en zaterdag 10 december 1988 in de Parochiezaal van Melle-Centrum. Deze
produktie werd geregisseerd door Jo Maes, die een heel eigen visie op het stuk naar
voren bracht. Hij maakte bijvoorbeeld gebruik van diaprojecties en van muziek; hij
liet de baronsfamilie uit de zaal komen en laste ook kleine pauzes in met ‘tableaux
vivants’.
Aan regisseur Jo Maes vroegen we dan ook zijn visie toe te lichten. Hij verschafte
ons, welwillend, de volgende antwoorden:
Het is normaal dat de regie probeert het stuk een eigen profiel te geven.
De bedoeling van elk van de te bespreken elementen heeft te maken
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met: origineel willen zijn; motivatie van de vereniging; praktische
oplossingen creëren.
Het gebruik van diapositieven commentarieert de regisseur als volgt:
Een originele vondst, inderdaad. Er zijn bij mijn weten nog geen dia's
gebruikt bij de opvoering van dit stuk. Het is gedurfd een modern element
te lassen tussen de in hun tijd gesitueerde bedrijven. Daarom toonden de
dia's - buiten de natuurgezichten - de spelers zelf, in de kledij van de
opvoering, met zoveel mogelijk dezelfde grime en dezelfde accessoires.
Daarenboven werden de spelers geplaatst in hun omgeving van actie - het
gezin op het erf - en in hun roltypering: de brutale werkkracht Cordule
melkt een koe, de tengere Romanie sprokkelt hout, de werkloze ijzergieter
Eduard staat te dromen over een ijzeren hek, de ijverige Désiré vult een
mand met aardappelen, die werkelijk op de scène gebracht wordt tijdens
de opvoering.
Dit opzet heeft de ganse vereniging sterk gemotiveerd: maanden op
voorhand was iedereen betrokken bij het gebeuren en kon ernaar toe leven.
Zichzelf te zullen zien op de dia's en telkens opnieuw geprojecteerd worden,
streelt de dosis positieve ijdelheid, die elke toneelspeler heeft. Ook was
het een verrijkende ervaring voor de mensen die de baronsfamilie
vertolkten, om in een echt kasteel-decor te mogen evolueren: hoe fier was
de toneel-baron toen hij door de echte barones gekleed werd!
En dan is er de praktische kant! Tussen het eerste en het tweede bedrijf
wisselt het decor van de huiskamer naar het erf; tussen het derde en het
vierde bedrijf wisselt het decor van de huiskamer van de boerderij naar
het armenhuisje. Telkens waren er voor deze decorwisselingen vele minuten
nodig, die moesten opgevuld worden: men kan het publiek niet minutenlang
in het donker zetten! Dus diapositieven tonen, die de mensen in de sfeer
van het stuk hielden!
De muziek werd neutraal gehouden: geen duidelijk herkenbare melodie.
Daardoor vormde zij geen afleiding maar een hechte ondersteuning van
de beelden. Beeld zonder klank is arm en bereikt nooit een volle
sfeerevocatie. De pastorale muzikale omlijsting was nodig om de dimensie
van de beelden vol te maken.
Dat de baronsfamilie vanuit de zaal kwam noemt regisseur Maes zelf ‘een niet
denderend origineel idee’; het is ‘toneelmatig “in”’. En verder:
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Ik vind het onverantwoord om een totaal nieuw actie-patroon binnen
hetzelfde decorplan te laten aanvangen. Doordat er geen deuren zijn links
en rechts naast het podium, moest ik de nieuwe actie van uit een ander
perspektief laten plaatsvinden. Vermits de schrijver zegt dat de adellijke
familie op wandel is, heb ik ze de gehele zaal laten doorwandelen.
Dit had een sterk motiverend effekt: de vier spelers konden hun kledij en
zwierige hoofsheid tussen het volk tot uiting laten komen - daarom twee
rustpauzes met tekst. Het verrassend element had een sterke indruk op het
publiek: een spontaan applaus. Daarenboven is het direkt kontakt met en
tussen het publiek een heel bijzondere ervaring voor de spelers: ik mocht
deze kans voor hen niet laten voorbijgaan. Het was dan ook weer praktisch:
er moest geen extra toegang tot het podium gebouwd worden; dus minder
werk en kosten voor de vereniging.
En ten slotte werd de vondst van de tableau-scènes door de regisseur zo toegelicht:
De spelers worden onbeweeglijk, het licht gaat naar minimum en kleurt
wat blauw fluorescerend: wij zien als het ware een foto. Ondertussen gaat
de monoloog luid door de luidsprekers.
Deze originele benadering is bij mij opgekomen tijdens de studie van de
monoloog van de boer tot ‘meneer den baron en mevrouwe’ - 2e bedrijf.
Een saaie zeven minuten lange opsomming van momenten uit de historiek
van het gezin Van Paemel. Dit terwijl er zeven mensen op de scène ‘zitten
te zitten’, want niemand mag bewegen om de aandacht van het publiek
niet af te leiden van de boer. Een hele klus voor het publiek, voor de
‘zitters’ en vooral voor de Boer, hoe talentvol hij ook was.
Door hiervan een tableau-scène te maken, kreeg deze monoloog een totaal
andere dimensie: de professionele studio-opname gaf hem een foutloze
zegging, een sterke zegkracht, een trillende emotionaliteit, en verwekte
daardoor een diepe betrokkenheid bij het publiek. Natuurlijk kon dit niet
eenmalig.
Dus bouwde ik door tekstaanpassingen (1e bedrijf) en door
teksttoevoegingen (3e en 4e bedrijf) nog vier monologen in. Dit gaf twee
zeer dankbare regie-effekten. Ten eerste: de brief van Kamiel uit Amerika
en normaal voorgelezen op de scène door de pastoor, kon nu door Kamiel
zelf gelezen worden via de luidsprekers. Ten tweede kon ik een typische
dorps-roddel laten horen tussen de fanfaremuziek die de huwelijksstoet
van de baronszoon begeleidde.
Zo werd opnieuw het originele aan het praktische gekoppeld. Voor mij
waren de vijf tableau-scènes zeer geslaagde sfeermomenten, die verrassend
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en motiverend op spelers en publiek ingewerkt hebben, en door hun
originaliteit niet vlug vergeten werden.
Ook dit was de bedoeling.
Met dank aan de regisseur voor zijn toelichting. Ook de hoofdrolspeler, Luc Ravier
(foto hieronder), konden we even polsen over zijn bevindingen met de boer Van
Paemel-rol. Hij haalde er deze persoonlijke herinneringen bij op:
Ik ben wellicht een beetje erfelijk belast wat de theatermicrobe aangaat.
Mijn grootvader, die ik niet heb gekend, schijnt een voortreffelijk acteur
te zijn geweest in het Mellese amateurstheater. Hij liet ons trouwens een
ruime bibliotheek na, waarin naast toneelwerken ook de Vlaamse groten
als Conscience, Streuvels, Buysse en Timmermans te vinden waren. Ik
heb in mijn prille jeugdjaren vele van die werken verwoed gelezen en er
een soort heimwee aan overgehouden naar het Vlaanderen van weleer,
waarin ik best had willen leven: ofte met een parafrase: ik ben enkele
tientallen jaren te laat geboren...
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Overigens was het voor mij als plattelandsjongen telkens een feestelijk
gebeuren om naar de grote stad Gent te mogen gaan. Zo herinner ik mij
nog een van de eerste professionele theatervoorstellingen die ik in de
KNS-Gent had gezien. Het was ‘Het gezin Van Paemel’ met Robert Maes
in de hoofdrol. Die vertolking heeft een grote indruk op mij gemaakt.
Naarmate ik zelf aan theater begon te doen, groeide de behoefte om een
levensrol te spelen en de boer Van Paemel kwam mij hierbij telkens voor
de geest. Verleden jaar werd mij dus die kans geboden. Ik zag die rol ook
als een uitdaging en tegelijk als een misschien onbewust op zoek gaan
naar mijn roots. Mijn vader was immers de zoon van een witloofboer,
maar hij werd huisschilder. Hij kon wel overheerlijk vertellen over zijn
landelijke jeugd en het boerenleven. Die verhalen zijn mij bijgebleven.
Ze hielpen mij bij het inlevingsproces. Door mijn studie en de sociale
omgeving kwam ik echter in een heel ander milieu terecht (n.v.d.r.: Luc
Ravier is Germanist en leraar in verschillende instellingen). Het in de huid
kruipen van de boer Van Paemel was dan ook even een evasie uit mijn
dagelijks bestaan en een kortstondige vervulling van mijn eerder
beschreven heimwee.
De tweede, niet minder verzorgde produktie van Het gezin Van Paemel volgde in
september, in het Waasland. Ze was al vroeg aangekondigd. Op dinsdag 14 februari
1989 verscheen in Het Laatste Nieuws, streekeditie Waasland, een bericht,
ondertekend Danny Bontinck, over de plannen van regisseur Jaak van der Helst - in
de streek zeer bekend als de bezielende kracht achter massaspelen als het Reinaertspel,
Jan van Steene en Vuur over Chandans te Kallo (1988) - om ‘een levensechte
bewerking’ te brengen van Het gezin Van Paemel. Buysses meest succesrijke
toneelwerk werd inderdaad in openlucht en in een ‘natuurlijk kader’ opgevoerd, nl.
op de binnenkoer van hoeve Vercauteren, een typisch Vlaamse hoeve, gelegen aan
de Lage Bokstraat te Belsele. Voor de produktie van het openluchttheater ‘Valk- en
Watermolenwijk’ tekende Ben Vandenhende. Het dialect werd voor de gelegenheid
‘herschreven’ door Sylvia Decocker in een ‘Waas' Algemeen Vlaams’. De acteurs
werden ‘gerecruteerd’ uit Wase amateurtoneelgezelschappen en leverden een
homogeen sterke prestatie. Regisseur Van der Helst nam ook de zware rol van vader
Van Paemel op zich. Het stuk werd aanzienlijk ingekort en zonder pauzes
doorgespeeld. Als geheel een zeer geslaagde, verzorgde en authentieke produktie,
die geheel gesponsord werd door privé-initiatief. Er waren zes voorstellingen: 8-9-10
en 15-16-17 september 1989.
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Tot slot nog een bericht over Het gezin Van Paemel. De film uit 1986 werd op vrijdag
15 september 1989 uitgezonden door de Nederlandse televisie op het eerste net (van
23.30 tot 01.40 u.). En met onze laatste mededeling kijken we de toekomst in:
Arca-directeur Jo Decaluwe, die zoveel succes heeft geoogst met zijn solo-produktie
De raadsheren van Nevele, heeft voor het Arca-seizoen 1988-'89 een nieuwe
Buysse-produktie aangekondigd, nl. een avondvullende voorstelling Typen. Ze omvat
vier gespeelde verhalen van Buysse, samengesteld uit de verhalenbundels Typen en
Kerels en aangekondigd als: ‘realisme, naturalisme, tragische en komische
volksmensen en gebeurtenissen, en een korte gespeelde biografie van Cyriel Buysse’.
De regie is van Jeroen Smedt. De produktie is aangekondigd voor oktober en zal ook
beschikbaar zijn als reisvoorstelling.
Anne Marie Musschoot
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