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Inleiding
Deze veertiende aflevering van de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
opent met de teksten van de lezingen die werden gehouden op het colloquium van 3
december 1997 in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
te Gent. Joris van Parys, inmiddels een bekende naam voor de lezers van de
Mededelingen, hield er een boeiende uiteenzetting over Buysses relatie met de
Franstalige literatuur en heeft zijn tekst voor deze publicatie rijkelijk van breed
gedocumenteerde noten voorzien. Waarmee hij alweer een belangrijke bouwsteen
toevoegt aan de Buysse-biografie die hij aan het voorbereiden is. Jan Luyssaert,
voorzitter van de heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’ en ook Loveling-kenner,
heeft zich in het spoor van Johan Taeldeman nu ook verder verdiept in de ‘reële’
achtergronden van Buysses werk. Niet zonder resultaat: hij is er onder meer in
geslaagd Reus Balduk uit Het recht van de sterkste te identificeren.
Dat de Gentse dichter, prozaschrijver en columnist Prosper de Smet, alias Polke
Pluym, een groot liefhebber is van Buysse zal voor de Buyssevrienden en/of trouwe
lezers van onze ‘Kroniek’ wellicht geen nieuws zijn. Maar het mag wel een verrassing
heten dat hij zich vorig jaar liet inspireren tot het schrijven van een gedicht over
‘Cyriel en zijn auto’. We zijn ook heel blij dat hij zijn eerder al uitgesproken liefde
voor de brieven van Rosa Rooses aan haar ‘ventje’ Cyriel in een apart verhaal heeft
willen verduidelijken.
De volgende bijdragen in deze aflevering vallen dan weer binnen het gewone
verwachtingspatroon. Ludo Stynen, auteur van een monumentale monografie over
Rosalie en Virginie Loveling (waarover meer in de ‘Kroniek’ van deze aflevering),
heeft bij zijn speurtocht naar leven en werk van Cyriel Buysses beroemde tantes
onder meer een verzameling aangelegd van brieven van en aan Anton Bergmann.
Onder de correspondenten van de auteur van Ernest Staas advocaat, was Virginie
Loveling, die echter alle brieven die ze ooit van Tony kreeg vernietigde. De bewaarde
briefwisseling is van belang voor de studie van Virginie Loveling, die zeer bevriend
was met Mevrouw Bergmann, Elisa Van Acker. In haar uitvoerige studie over de
toneelbewerking die door
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Boudewijn vander Plaetse werd gemaakt van Buysses roman Tantes, heeft Katrien
de Muynck de praktische analyse weergegeven die het hoofdbestanddeel vormde van
haar licentieverhandeling (Universiteit Gent, 1995). En we laten ook een nog niet
afgestudeerd Gents Germanist aan het woord: bij zijn lectuur van Het gezin Van
Paemel ontdekte Pieter Goetgebuer, tweedejaarsstudent in 1997-1998, een nooit
eerder opgemerkte ‘slordigheid’ waarop hij hier de aandacht mag vestigen.
Uw eenkoppige redactie-kroniekschrijfster was bij één van haar zoek-tochten naar
nieuwe (of oude) opvoeringen van Buysse zó enthousiast over de interpretatie van
Het gezin Van Paemel door Theater de Waanzin dat ze met regisseur Luc de Bruycker
is gaan praten. De neerslag van het gesprek was te omvangrijk om in de gewone
‘Kroniek’ te worden verwerkt en werd dus opgenomen als apart stukje. Over deze
productie, en de herneming hiervan in maart 1999, valt overigens nog meer te
vernemen in de ‘Kroniek’ zelf.
De reeds meermaals in het vooruitzicht gestelde aanvullende bijdrage over de Gentse
plaatsnamen in Buysses werk moet alweer worden uitgesteld. Wie geïnteresseerd is
in Buysses toponymie vindt echter alvast meer over Akspoele in de bijdrage van Luc
Vandaele.
1998 mag worden afgesloten met een terugblik op een geslaagde wandeling onder
de leiding van Jan Luyssaert, in de omgeving van het kasteel Ooidonk op 26
september. Het was verademend zacht en droog weer na de overstromingen nauwelijks
enkele weken tevoren. Na de wandeling waren de meer dan dertig aanwezige leden
te gast in d'Ouwe Hoeve, aan de voet van het kerkje te Deurle. Jo Decaluwe bracht
een deel van zijn programma Och Hiere God Toch.
DE REDACTIE
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‘Toute la Flandre est en lui’
Cyriel Buysse en de Franstalige Vlaamse literatuur(*)
door Joris van Parys
In 1805 publiceerde de Ieperse rederijker Frans Donaat van Daele de eerste
afleveringen van een grammaticaal-literair handboek waarin hij bij wijze van inleiding
een ironische brief aan zichzelf opnam: ‘Maer vriend, maer Vriend, () wat gaet gy
doen met uwe Leesboekskes? () wie sal daer méde synen tyd verslyten? Weet gy
niet dat men niet meer leest, dan wat Fransch, en meest nog franschfransch?’(1) Een
eeuw later, in 1903, komt Cyriel Buysse tot dezelfde bevinding: ‘Ons volk leest niet.
Ons volk is onwetend en daardoor verlaagd.’(2)
Ja, Hendrik Conscience (1812-1883) was ‘de man die zijn volk leerde lezen’, maar
de hele waarheid is dat zijn volk alleen Conscience las. Juist omdat zijn immense
populariteit geen echte leescultuur, geen blijvende algemene belangstelling voor
boeken had opgeleverd, moesten de volgende generaties Vlaamse schrijvers van
meet af aan beginnen. Buysse constateert in 1903 dat het West-Vlaamse dorp Avelgem
Stijn Streuvels alleen kent als bakker Lateur(3)

(*) Deze tekst is een bewerking van de lezing die de auteur op 3 december 1997 heeft gehouden
tijdens het colloquium van het Cyriel Buysse Genootschap te Gent, in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
(1) Frans Donaat van Daele (1737-1818), Tyd-verdryf. Ondersoek op de Néder-duytsche
Spraek-konst. Met de noodige Lessen op de Néder-duytsche Vers-maekerye. Kort gesegd De
Schóle der Schól-meesters ende Oefenperk der Dichters, Doorsaeyd met Stukskes van
allerhande slach soo ten voorbeelde voor alsnog onbedrévene Schryvers, als tot voedsel en
vermaek des geests voor alle slach van menschen (uitgegeven als tijdschrift: 41 afleveringen
in 1805-1806). Van Daele was arts, stadsmagistraat in Ieper en prins van de rederijkerskamer
Rozieren met Melody. Zie Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, De letterkunde in de
achttiende eeuw in Noord en Zuid (deel VI van de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden), Antwerpen 1975, p. 374-375.
(2) Cyriel Buysse (1859-1932), ‘Belgische intellectuele toestanden’ in Groot-Nederland, le jg.
(1903), dl. I, p. 348-362; VW 7, p. 3-17.
(3) Stijn Streuvels (pseud. van Frank Lateur, 1871-1969) werkte tot 1905 in de bakkerij van zijn
ouders in Avelgem. Na de publicatie van zijn eerste boek (Lenteleven, 1899) schreef hij in
een (ongedateerde) brief aan August Vermeylen: ‘De Westvl. Critiek begint hare bespreking
met te zeggen dat ik beter zou zien of mijn brood niet verbrandt’ (AMVC: S 935, 113852/3).
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en dat het jaren heeft geduurd voor het tot het Oost-Vlaamse Nevele doordrong dat
de oudste zoon van cichoreifabrikant Louis Buysse boeken schreef.
Dat de culturele verpaupering van Vlaanderen na de Franse tijd alleen maar erger
werd was het gevolg van de verfransingspolitiek van de Belgische Staat(4), de sociale
misstanden van de industriële revolutie en de rond 1880 op de spits gedreven
tegenstelling tussen vrijzinnig en katholiek, die desastreuze consequenties had voor
het onderwijs(5). De legerstatistieken uit die jaren liegen er niet om. Uit de antwoorden
op een vragenlijst die in 1882 aan 20-jarige dienstplichtigen werd voorgelegd bleek
in een aantal Vlaamse militiekantons dat minder dan de helft kon lezen en schrijven.
Op de vraag welke boeken ze hadden gelezen antwoordden de meesten: ‘de
catechismus’. - Boeken in Vlaanderen anno 1890: ‘Nog zie ik ze voor het raam van
eenige winkels liggen,’ vertelt Abraham Hans in zijn jeugdherinneringen aan
Roeselare; ‘Bakelandt en zijn Bende, De verstandige Hovenier, Raadselboekje,
Brievenboek voor de Verliefden, Uitleg van Droomen, Raadselboekje, Snoucks
Almanak en een paar andere almanakken ...en het was alles!’(6)
De ongeletterdheid van de lagere sociale klassen was niet de enige reden waarom
er in Vlaanderen zo verbijsterend weinig werd gelezen. Niet minder reëel was de
cultuurloosheid van de middenklasse, die beter had leren rekenen dan lezen en
schrijven, en van de verfranste hogere standen het vooroordeel had overgenomen
dat

(4) In een recent artikel (‘Het Frans in Vlaanderen: een geschiedenis’ in Kultuurleven, juli 1998)
komt Vic Nachtergaele tot de amusante conclusie dat het francofone België van de jaren
1830-1870 er ‘alle belang bij had een cultuurflamingantisch klimaat te creëren’ door zich op
te werpen als erfgenaam van de Zuidelijke Nederlanden en op die manier zijn
onafhankelijkheid van Frankrijk te rechtvaardigen. De vraag is of de 19de-eeuwse
Frans-Belgische literatuur waarin het verleden van Vlaanderen wordt verheerlijkt opweegt
tegen het nuchtere feit dat de herleving van het Vlaams als cultuurtaal systematisch werd
belet (met name door de verfransing van het onderwijs in Vlaanderen: zie noot 35, 8e regel
e.v.) en dat een Vlaming die weigerde de in het Frans gestelde geboorteakte van zijn zoontje
te ondertekenen gerechtelijk kon worden vervolgd - zoals Domien Sleeckx in 1844 ondervond.
(5) De ‘schoolstrijd’ (1879-1884) ging gepaard met de sluiting van honderden gemeenteschooltjes;
politieke propaganda en intimidatie van ouders verstoorden jarenlang de werking van het
onderwijs.
(6) Abraham Hans (1882-1939), ‘Uit mijn leven’ in A. Hans' Romanweekblad, 25.12.1938, 2e
jg., p. 192.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

9
Vlaams alleen bruikbaar was voor de omgang met dienstpersoneel, niet voor
wetenschap en cultuur. Voor Brusselaar Camille Lemonnier - die werd grootgebracht
door een Vlaamstalige groot-moeder - was het ‘le pauvre des langages humains ();
une langue inférieure préservée aux nécessités domestiques.’(7) Maurice Maeterlinck,
zoon van een rentenierende notaris in Gent, groeide op onder de hoede van Engelse
en Duitse gouvernantes: ‘On avait décidé que nous apprendrions l'anglais et l'allemand
outre le français qui était notre langue maternelle, sans parler du flamand réservé
pour les rapports avec les domestiques.’(8) Wat Emile Verhaeren - de dichter van Les
Flamandes en Toute la Flandre - zelfs in 1910 nog op een vraag over de Belgische
situatie antwoordt illustreert perfect de mentaliteit van een Franstalige intellectuele
elite die wel begrip had voor een aantal sociale eisen van de Vlaamse Beweging,
maar niet voor pogingen om het gebruik van het Frans in Vlaanderen te beperken.
Verhaeren besefte maar al te goed dat het Frans het cement was van de Belgische
Staat: ‘Pour moi, la langue française est devenue, grâce à son enracinement séculaire
en Flandre, la langue maternelle de la plupart des bourgeois de Bruges, de Gand,
d'Anvers et surtout de Bruxelles. () Le flamand est la langue de certaines provinces;
le français est la langue du pays. La patrie est en cause quand le français l'est.’(9)
Voor de Gentenaren Maeterlinck, Charles Van Lerberghe (1861-1907) en Grégoire
Le Roy (1862-1941) en voor de Antwerpenaren Georges Eekhoud (1854-1927) en
Max Elskamp (1862-1913) was het vanuit hun Franse opvoeding even
vanzelfsprekend dat ze zich bij hun debuut in de jaren 1880 tot de Frans-Belgische
literatuur bekenden. Camille Lemonnier aarzelde zelfs niet om de ‘echte’ Vlaamse
literatuur(10) te reduceren tot het werk van Franstalige

(7) Camille Lemonnier (1844-1913), Une vie d'écrivain, Brussel 1994 (herdruk van de editie
van 1945), p. 37.
(8) Maurice Maeterlinck (1862-1949), Bulles bleues ou souvenirs heureux, Monaco 1948, p. 30.
(9) Emile Verhaeren (1855-1916) in een gesprek met Gaston Picard voor La République des
Lettres, geciteerd in Gilles van Grasdorff en Alain Antoine-Plisnier, Dites-nous, Emile
Verhaeren (Brussel 1986), p. 300.
(10) ‘Chose inouïe,’ schrijft Lemonnier in zijn memoires, ‘la véritable littérature flamande fut
écrite en français. Je veux dire que ce fut celle qui, par excellence, manifesta le tempérament,
la psychologie et le tréfonds de l'âme de la Flandre. Ch. De Coster, Georges Eekhoud, Eugène
Demolder, Maeterlinck, Van Lerberghe restèrent bien d'authentiques flamands.’ (Zie noot
7, p. 74).
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Vlamingen. Vandaar zijn bizar overzicht van de Vlaamse letterkunde waarin
Nederlandstalige schrijvers alleen terloops worden genoemd: ‘La littérature
néerlandaise proprement dite revendique, je le sais, Cyriel Buysse, Pol de Mont,
l'abbé Guido Gezelle, un poète ample et grégorien, l'incisif intimiste Steen Stryvels
(sic). Cependant, Elskamp, Eekhoud, Verhaeren, Maeterlinck, le Maeterlinck des
petits drames, auraient-ils été plus Flamands s'ils avaient écrit dans une langue, qui,
pour toutes les nuances de l'esprit moderne, est obligée de flamandiser des mots
français?’(11)
In een sarcastische repliek ‘Aan Camille Lemonnier’(12) laat August Vermeylen
niet na te verwijzen naar Elskamp, die zijn Franse opvoeding betreurt, en naar het
advies van Eekhoud, die ‘aan alle jonge Vlamingen onverholen den raad (geeft) zich
nu maar liever in 't Vlaamsch uit te drukken.’(13) Lemonniers hautaine afwijzing stelt
hij tegenover de toenaderingspogingen van Vlaamstalige kant: tegenover ‘Buysse,
die zelfs aan Le Réveil(14) in het Fransch meewerkte, Streuvels, die verhalen van
Eekhoud vertaalde(15), Pol de Mont, die een bloemlezing van Fransch-Belgische
dichters uitgaf ().’
Eigenlijk waren Max Elskamp(16) en vooral Georges Eekhoud de uitzonderingen
op de regel, de enige Vlaamse coryfeeën van de Frans-

(11) Camille Lemonnier, ‘Impressions et souvenirs’, laatste deel van La Vie Belge (Parijs 1905),
geciteerd door August Vermeylen (1872-1945) in ‘Aan Camille Lemonnier’, een tekst die
oorspronkelijk verscheen in het tijdschrift Vlaanderen (januari 1905) en later werd opgenomen
in Beschouwingen. Een nieuwe bundel verzamelde opstellen, Brussel-Rotterdam 1942, p. 7.
Over de algemene voorstelling van zaken door Lemonnier zegt Vermeylen: ‘We ontvangen
daar duidelijk den indruk, dat het Vlaamsche leven, als het zich in 't Vlaamsch uitdrukt,
eigenlijk niet meetelt.’.
(12) Zie noot 11.
(13) Zie ook p. 27 e.v. in deze Mededelingen.
(14) Le Réveil. Revue Mensuelle de littérature et d'art, publiée sous les auspices du cercle littéraire
français, Gents literair en kunsttijdschrift (1891-1896). In 1895 verschenen drie verhalen
van Buysse in Le Réveil (zie noot 28).
(15) In zijn memoriaal noteerde Eekhoud op donderdag 26 november 1903: “Je suis en
correspondance très active et très amicale avec Stijn Streuvels. Il a traduit ma Petite Servante
et a envoyé cette traduction à la revue Nieuwe Gids d'Amsterdam qui la publiera. De mo[n]
côté je compte traduire certains contes de ses Dagen et Dodendans” (“Journal inédit”, Musée
de la littérature, Brussel: ML 2954). “Het dienstmeisje” verscheen in de jg. 1903-1904 van
De Nieuwe Gids. Verder vertaalde Streuvels van Eekhoud “Le coq rouge” (voor
Groot-Nederland, 1904); Eekhoud vertaalde “Naar buiten” van Streuvels voor het Parijse
tijdschrift Mercure de France (1910).
(16) Elskamp was o.a. bevriend met Pol de Mont en August Vermeylen; hij behoorde tot de eerste
abonnees van Van Nu en Straks en stond dicht bij het Antwerpse volksleven. In een
ongedateerde brief aan De Mont schrijft hij: ‘Comme j'adore ma ville natale, je me suis
réfugé (sic) chez le bon populo qui m'aime et que j'aime et j'ai de nombreux amis,
Kloosterstraat, lange Ridderstraat, etc.; je suis même invité à des buitendansen, à des mariages
et j'ai participé l'été dernier à une sortie en omnibus avec musique!’ (AMVC: E281,95388).
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Belgische literatuur uit de laatste decennia van de 19de eeuw die zich vertrouwd
maakten met de Vlaamstalige cultuur van hun tijd en beseften dat Vlaams nog wat
anders kon zijn dan schilderachtig dialect. ‘Ecoutez parler Jules Hoste et le
bourgmestre Van Rijswyck d'Anvers et vous me direz si cette langue est belle,’(17)
schreef Eekhoud in 1902. Wat hem door Franstalig België nooit werd vergeven was
overigens niet alleen zijn openlijke sympathie voor de Vlaamse Beweging. Even
weinig geapprecieerd werd de intellectuele eerlijkheid waarmee hij toegaf dat het
superioriteitsgevoel van de Belgische francofonie op cultureel gebied grotendeels
een kwestie van eigenwaan was en dat er in het francofiele Den Haag van de
eeuwwisseling meer Franse dichters en romanciers werden gelezen dan in Brussel
en Luik.
In een brief aan Herman van Puymbrouck, auteur van een uitvoerige studie(18) over
zijn werk, preciseerde Eekhoud dat de Franstaligheid van zijn familie niets te maken
had met misprijzen voor het Vlaams. Maar zijn opmerkingen in het exemplaar van
het boek dat in de Antwerpse Stadsbibliotheek berust bewijzen ten overvloede dat
hij een zeldzame uitzondering was. Bij de passus over de reacties op zijn uitgesproken
Vlaamse sympathieën in een anti-Vlaams België noteerde hij in de marge: ‘Rien
n'est plus exact. C'est bien malgré les dits Fransquillions et Wallonisants, plus
gallomanes que la Gaule même, que j'aurai fait mon chemin et conquis la renommée
par de là nos frontières; que je fus édité, lu et admiré à Paris, traduit ensuite dans
toutes les langues et même lu en.... Belgique.’ Even relevant

(17) Georges Eekhoud, ‘Le Flamand. Notes pour articles à faire’ in ‘Journal inédit’ (manuscript);
Musée de la littérature, Brussel, ML 2970; het citaat staat op de eerste van 6 bladzijden
aantekeningen die gedateerd zijn op zondag 14.9.1902 en waaruit hij o.a. putte voor het lange
artikel dat een maand later verscheen in Mercure de France (zie p. 28 in deze Mededelingen).
Julius Hoste (1848-1933): Vlaams schrijver en journalist (oprichter van de liberale krant Het
Laatste Nieuws, 1888); Jan van Rijswijck (1853-1906): Vlaams jurist, journalist en politicus
( van 1892 tot 1906 burgemeester van Antwerpen).
(18) Herman van Puymbrouck, Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, Antwerpen-Amsterdam
1914; de studie verscheen eerst in afleveringen in Groot-Nederland (1914, dl. I), waarschijnlijk
door toedoen van Cyriel Buysse. Eekhoud was opgetogen over het project: ‘Jamais on ne
m'aura traité avec cette largesse et à en juger par votre si belle étude sur Buysse - avec cette
compréhension et cette autorité.’ (Georges Eekhoud aan Herman van Puymbrouck, 3.8.1913;
AMVC: E147 - 34509). Van Puymbroucks Buysse-studie waarnaar Eekhoud verwijst is
Cyriel Buysse en zijn land (Bussum 1911; heruitgave in 1929 naar aanleiding van Buysses
70ste verjaardag).
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is zijn commentaar bij de zin waarin zijn beslissing om als debuterend schrijver voor
het Frans te kiezen een dwaling wordt genoemd: ‘N'en déplaise à mon très cher Van
Puymbrouck, ce fut plutôt une nécessité. () si nous avions su et voulu écrire le
flamand, nous n'aurions pas trouvé d'éditeurs et de lecteurs, car en 1881, la majorité
des flamingants entretenait des idées réactionnaires et étroitement puritaines. Le
généreux mouvement de Van Nu en Straks devait tarder longtemps encore à réagir
contre cet obscurantisme intolérant, et ne se produisit d'ailleurs, de l'aveu même de
son chef Auguste Vermeylen, qu'à la suite de la Société Nouvelle et de la Jeune
Belgique. Conscience même, le doux et chaste Conscience scandalisait les
Moedertaaliens d'alors!’(19)
Cyriel Buysse was niet in het Frans opgevoed, maar over het Vlaams dacht hij aan
het begin van zijn schrijverscarrière niet anders dan Lemonnier, Maeterlinck en
Verhaeren: ook voor hem was het ‘een arme, kleine taal’(20). Dat een paar van zijn
eerste romans bewerkingen vol gallicismen van onbeholpen Franse probeersels zijn
illustreert zijn jarenlange absolute onzekerheid omtrent zijn taalkeuze - voor zover
hij te kiezen had. In een brief aan een Franssprekende oom excuseert hij zich bijna
omdat hij zijn debuutroman Het recht van de sterkste(21) niet in het Frans heeft
geschreven:

(19) Het tijdschrift Van Nu en Straks, opgericht in 1893 door August Vermeylen, Emmanuel de
Bom, Cyriel Buysse en Prosper van Langendonck, had voor de herleving van de Vlaamse
literatuur aan het eind van de 19de eeuw dezelfde betekenis als La Jeune Belgique (1881)
en La Société Nouvelle (1884) voor de Frans-Belgische literatuur. Zie A.M. Musschoot,
‘Inleiding’ in de bloemlezing Van Nu en Straks 1893-1901 ('s-Gravenhage 1982).
(20) Cyriel Buysse in ‘Flamingantisme en flaminganten’, De Amsterdammer, 17.1.1897; VW 7,
p. 306-307: ‘Men moet eenmaal de moed hebben het zichzelf te bekennen: het Vlaams is
een arme, kleine taal, en een schrijver van talent kan het maar diep betreuren dat hij over
geen beter voertuig van gedachten-verspreiding beschikt. Daarom, verre van 't hem euvel te
duiden, kan men niets anders dan hem toejuichen, wanneer hij erin slaagt een grotere taal
machtig te worden.’ Een paar weken later schreef Buysse in een open brief aan L'Etoile
Belge: ‘On conçoit que le dialecte flamand, en sa fruste saveur, puisse tenter la plume d'un
curieux littéraire ou l'étude d'un philologue fureteur, mais quelle arme triste pour la conquête
des idées ()’ (Cyriel Buysse aan de Directie van L'Etoile Belge, Den Haag 5.2.1897; VW 7,
p. 818). De begripsverwarring is dus ook bij Buysse op dat moment nog totaal: beide citaten
illustreren dat hij evenmin als Maeterlinck en Lemonnier een onderscheid maakte tussen de
Vlaamse dialecten, enerzijds, en het Vlaams als Zuid-Nederlandse cultuurtaal, anderzijds.
Zijn ongenuanceerde uitlatingen in De Amsterdammer zijn hem in flamingantische milieus
nooit vergeven. Hoewel hij later publiek heeft toegegeven dat hij te ver was gegaan bleef hij
voor velen de verhollandste sinjeur die zijn eigen taal en volk belachelijk had gemaakt.
(21) Het recht van de sterkste, Amsterdam 1893.
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‘Vous regretterez sans doute qu'il soit écrit en Néerlandais, mais c'est presque une
nécessité pour moi d'écrire dans cette langue; vous ne sauriez croire comme il y a
peu de chance pour un écrivain Belge écrivant en français, de parvenir à quelque
chose.’(22) Een paar maanden eerder, in de zomer van 1894, had hij kennis gemaakt
met Camille Lemonnier, die het vanzelfsprekend vond dat de Vlaamse literatuur
alleen zou overleven in het werk van Franstalige Vlamingen. Omdat hij zijn kennis
van het Frans duidelijk overschatte raakte Buysse ervan overtuigd dat ook hij zijn
literaire ambities beter kon concentreren op een carrière in de Frans-Belgische
literatuur. Het is veelbetekenend dat zijn eerste pogingen in die richting dateren van
kort na zijn kennismaking met Lemonnier(23). De geciteerde brief aan zijn oom dateert
overigens uit november 1894 - dat is de maand waarin de boekuitgave van zijn tweede
roman Sursum Corda!(24) verscheen. Bij een vergelijkende studie(25) van de
handschriften van de roman kwam aan het licht dat Buysse na de eerste hoofdstukken
begon aan een Franse versie(26) maar toen zijn vocabulaire en taalgevoel te beperkt
bleken terugkeerde naar het Nederlands. In mei 1895 stuurde hij een van de Franse
novellen die hij intussen had geschreven aan Lemonnier.(27) Drie korte verhalen
verschenen twee maanden later in het kunstblad

(22) Cyriel Buysse aan Auguste Buysse, Nevele 10.11.1894; integrale tekst in Mededelingen van
het Cyriel Buysse Genootschap II, Gent 1986, p. 47. Zie Georges Eekhoud, ‘Chronique de
Bruxelles’ in Mercure de France nr. 154 (oktober 1902), p. 244: ‘Le public belge pour les
écrivains belges écrivant le français n'existe pas.’ (zie p. 28 in deze Mededelingen).
(23) Buysse had Lemonnier leren kennen toen die op bezoek was bij hun gemeenschappelijke
vriend Emile Claus in Astene aan de Leie. Aan zijn oom Auguste Buysse schreef hij een
paar maanden later dat hij wilde proberen in het Frans te gaan schrijven: ‘J'ai pourtant décidé
d'essayer une fois. Cet été j'ai fait, chez un ami, la connaissance de l'écrivain Lemonnier qui
s'est obligeamment offert à m'appuyer, si je voulais faire la tentative.’ (Nevele 10.11.1894,
zie noot 22).
(24) Sursum Corda!, Amsterdam 1894. Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom, Nevele 5.12.1893:
‘() Ik werk aan een nieuwe grotere roman, getiteld Sursum Corda! () Ik werk er reeds 2 jaar
aan. ()’ (AMVC, B 995).
(25) Zie Antoon Schelstraete, ‘Cyriel Buysse. Zijn Nevelse periode (1859-1896)’, Gent 1960,
onuitgegeven licentieverhandeling (RUG), p. 115 e.v.
(26) Twee illustratieve zinsneden uit het Franse manuscript: ‘étendant la main vers het tafeltje
dat in zijn bereik stond’ - ‘ses yeux, soudain rêveurs, staarden par la fenêtre sur les cimes
dépouillées des grands arbres de son jardin, badend in winterzonneglans.’
(27) Cyriel Buysse aan Camille Lemonnier, Nevele 4.5.1895: ‘Depuis quelque temps, un peu
fatigué de la littérature Hollandaise, je me suis mis à écrire en français’; Musée Camille
Lemonnier, Elsene (SD/XXX/1).
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Eerste bladzijde van het ‘definitieve’ nethandschrift van Sursum Corda! (oorspronkelijk archief A.
Janssens, Nevele; sedert 1960 Universiteitsbibliotheek Gent, HS 3506)
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Eerste bladzijde van het Franse manuscript van Sursum Corda! (archief A. Janssens, Nevele)
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Le Réveil(28) van zijn Gentse vrienden Maeterlinck en Albert Guequier(29), twee andere
werden in 1896 door toedoen van Lemonnier opgenomen in Parijse tijdschriften(30).
Op verzoek van Buysse zochten Lemonnier en Maeterlinck een Parijse uitgever voor
een boekuitgave van zijn Franse verhalen, maar hun aanbeveling leverde even weinig
op als de poging die Maeterlinck in 1898 ondernam om Parijse regisseurs warm te
maken voor een toneelbewerking (‘Le Bâtard’) van de novelle ‘De Biezenstekker’.
In elk geval lijkt het niet uitgesloten dat Buysse in de jaren 1895-1900 zonder
scrupules voor het Frans zou hebben gekozen als hij de taal beter had beheerst en
erin was geslaagd zich in Parijs te doen accepteren zoals dat Eekhoud, Verhaeren en
Maeterlinck was gelukt.
Wie of wat heeft hem ertoe bewogen zijn Franse ambities te laten varen? Volgens
zijn zus Alice heeft tante Virginie Loveling hem overtuigd(31), maar waarschijnlijk
hebben anderen er evenveel of meer toe bijgedragen dat hij zijn mening heeft herzien.
Maeterlinck bijvoor-

(28) Cyriel Buysse, ‘Petits contes’ in Le Réveil, juli-aug. 1895, p. 9-26; de drie verhalen zijn
opgedragen aan Camille Lemonnier (‘Le Cheval’), Emile Claus (‘Le Baptême’) en Maurice
Maeterlinck (‘Le Garde’). Zie A.M. Musschoot, ‘Inleiding’ (XXIX) in VW 7; zie ook noot
14.
(29) De centrale figuur in de groep rond Le Réveil was Albert-Frédéric Guequier (1870-1901),
een Gentse jeugdvriend van Maeterlinck en Buysse; in het laatste jaar van het bestaan van
het blad (1896) maakte Buysse deel uit van het redactiecomité; in 1897 droeg hij de novelle
‘Van Alleyne's Ziel’ op aan Guequier. Na het overlijden van Guequier schreef Maeterlinck
in een brief aan Buysse: ‘C'est le meilleur, le plus loyal de nos amis que nous perdons et
quand je revenais à Gand, c'était surtout son cher visage et le tien, que je me faisais une joie
d'y revoir, et qui représentait tout un passé de cette bonne et solide amitié d'enfance et de
jeunesse qui ne se recrée pas.’ (Maurice Maeterlinck aan Cyriel Buysse, Parijs 2.3.1901;
Maeterlinck Stichting, Gent). Zowel Maeterlinck als Buysse publiceerden een in memoriam
(Cyriel Buysse, ‘Albert Guequier’; VW 7, p. 829). Zie A. van Elslander, ‘Een vriend van
Cyriel Buysse, Maurice Maeterlinck en Karel van de Woestijne: Albert Guequier (1870-1901)’
in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap I, Gent 1985, p. 41-53.
(30) In La Revue Blanche en Le Magazine International; zie A.M. Musschoot, Inleiding (XXIX)
in VW 7 en Joris van Parys, ‘Verre neven, naaste vriend. Cyriel Buysse, Frans Masereel en
hun Franse vriend Léon Bazalgette’ in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
XIII, Gent 1997, p. 19.
(31) Schelstraete (zie noot 25): ‘Wat is beslissend geweest voor zijn taalkeuze?
Hoogstwaarschijnlijk, om niet te zeggen bijna zeker, was dit het voorbeeld en de invloed
van zijn tante Virginie Loveling, die steeds een hevige taalflamingante is geweest.’ In een
voetnoot bij deze zin tekent Schelstraete aan: ‘dat verzekerde ons de zuster van Buysse,
Mevr. De Keyser-Buysse’. Vast staat dat Virginie Loveling de anti-flamingantische publicaties
van haar neef niet op prijs stelde. Dat hun relatie ingevolge het controversiële stuk in De
Amsterdammer begin 1897 (zie noot 20) erg koel werd blijkt uit een brief van Cyriel aan
zijn broer Arthur: ‘J'ai écrit à la tante pour l'inviter chez nous, mais elle ne m'a pas encore
fait l'honneur d'une réponse.’ (Cyriel Buysse aan Arthur Buysse, Den Haag 19.2.1897;
fotokopie in vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent).
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beeld, met zijn kritiek op het onfranse taalgebruik in de Franse verhalen(32); Eekhoud,
met zijn geloof in de toekomst van het Vlaams als cultuurtaal(33); en Vermeylen, met
zijn opstellen ‘Onze taal voor den Senaat en voor Buysse’(34) en ‘Vlaamsche en
Europeesche Beweging’(35), die in oorsprong snedige replieken op artikelen van
Buysse zijn. Omdat hij na zijn huwelijk (1896) met de Haagse Nelly Dyserinck veel
vaker en langer in Nederland verbleef, werd Buysse in zijn uiteindelijke keus allicht
ook beïnvloed door zijn toegenomen vertrouwdheid met het Nederlands. Overigens:
de begrijpelijke stilte over zijn Franse publicaties en de afwijzing van ‘Le Bâtard’
waren op

(32) Zie zijn commentaar op Buysses taalgebruik in Contes des Pays-Bas (Parijs 1909): ‘La langue
est lourde, empêtrée, morte, incorrecte’ (M. Maeterlinck aan C. Buysse, Grasse 29.12.1909;
Maeterlinck Stichting, Gent). De brieven van Maeterlinck aan Buysse zijn gepubliceerd door
A. van Elslander: ‘Maurice Maeterlinck et la littérature flamande’ in de Annales van de M.
Maeterlinck Stichting, VIII (1963), p. 94-115; ook als overdruk in de reeks ‘Uit het Seminarie
voor Nederlandse Literatuurstudie RUG’, 1963.
(33) Zie ook p. 28 in deze Mededelingen.
(34) In Van Nu en Straks. Nieuwe reeks, nr. 1, februari 1897, p. 67-72 (integraal herdrukt in de
bloemlezing Van Nu en Straks 1893-1901, 's-Gravenhage 1982, p. 243-248). Vermeylen
schreef het stuk na de afwijzing door de Belgische Senaat van een wetsvoorstel om het
Nederlands naast het Frans als gelijkwaarde ge officiële taal van België te erkennen; de
frustratie in Vlaanderen was des te groter omdat de Franstalige senator Bara een vertaling
van Buysses pasverschenen artikel ‘Flamingantisme en flaminganten’ (zie noot 20) in de
Senaat had voorgelezen om zijn afwijzing te motiveren. Vermeylen: ‘Maar het bedroeft te
zien hoe er gebruik kon gemaakt worden van een artikel van Cyriël Buysse. Wij moeten wel
van hem spreken, daar hij vroeger een opsteller van dit tijdschrift was.’ (p. 70) Evenals de
flamingantische pers ergerde Vermeylen zich vooral aan de zinsnede waarin Buysse het
Vlaams ‘een arme, kleine taal’ noemt en het lovenswaardig vindt wanneer een Vlaams auteur
met talent ‘er in slaagt eene grootere taal machtig te worden.’ Vermeylen: ‘En Buysse gaat
nu een fransch boek uitgeven; wij moeten toejuichen, want hij is er in geslaagd, eene grootere
taal... enz. De heer Buysse spreekt kwaad van onze taal, zooals men kwaad spreekt van een
vrouw wier gunst men niet kon winnen. Want, Buysse, gij hebt nooit Vlaamsch geschreven,
en fransch waren altijd de wendingen van uwen stijl.’ (p.71)
(35) August Vermeylen, ‘Vlaamsche en Europeesche Beweging’ (1900) in Verzamelde opstellen,
Brussel 1951 (VW, dl. II ). Het opstel van Vermeylen begint als volgt: ‘In het Bulletin de
l'Association flamande pour la vulgarisation de la languefrançaise zet het Cyriel Buysse op
een aanvallend drafje, niet meer als weleer tegen de Vlaamsche taal, maar ditmaal, wat hem
toch al gemakkelijker te vergeven valt, alleen tegen de flaminganten. En ik vrees wel te
moeten bekennen, dat hij niet heel en al ongelijk heeft.’ (p. 159). Vermeylen is het echter
niet eens met Buysses definitie van ‘flaminganten’ en wijst erop dat de toestand in Vlaanderen
totaal niet te vergelijken is met de Nederlandse situatie: ‘Wat is er armzaliger, dan de
Vlamingen, die door den pletmolen van ons verfranscht onderwijs gevormd werden en zich
noch in het Vlaamsch, noch in hun lomp nagebauwd Fransch op behoorlijke wijze weten uit
te drukken? Belachelijk in Frankrijk evenals in Noord-Nederland, worden zij terecht behandeld
als onmondige kinderen, die niet mogen meepraten, waar groote menschen aan 't woord zijn.’
(p. 165). Zijn conclusie is dat Vlaanderen een volwaardige eigen taal moet hebben om zichzelf
te kunnen zijn en in het buitenland respect af te dwingen; ‘En daarom, in twee regels
samengevat: om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn. - Wij willen Vlamingen zijn, om
Europeeërs te worden.’ (p. 169)
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zich al voldoende redenen om te concluderen dat een Parijse carrière à la Maeterlinck
niet voor hem weggelegd was. Gelukkig vielen die teleurstellende Franse ervaringen
samen met de periode waarin hij met de roman Schoppenboer(36) en novellen als ‘De
wraak van Permentier’(37) ook voor zichzelf zijn groeiend meesterschap als
Nederlandstalig schrijver bewees. Met de novellenbundels Te lande (1900) en Van
arme mensen (1901), met het toneelstuk Het gezin Van Paemel (1902) en met zijn
redacteurschap van het nieuwe tijdschrift Groot-Nederland (1903)(38) verwierf Buysse
in de eerste jaren na de eeuwwisseling een literaire status die zijn definitieve keus
voor het Nederlands bijna vanzelfsprekend maakte. Dat de kentering zich in die jaren
voltrok bewijst het opvallende verschil tussen het artikel ‘Flamands et Hollandais
devant les langues étrangères’(39) uit 1900 en ‘Belgische intellectuele toestanden’(40)
in de eerste jaargang van Groot-Nederland. Niet alleen is de toon serener, ook
inhoudelijk is het tweede stuk veel genuanceerder en positiever(41). Tegenover het
flamingantisme blijft Buysse sceptisch, maar zijn bitter sarcasme is uitdagende ironie
geworden: ‘Welaan, heren Flaminganten, die de mond zo graag vol hebt met
mooi-klinkende leuzen: “De taal is gans het volk! Geen taal, geen vrijheid!” en meer
andere van die aard, vooruit dan! () Aan 't werk! er is genoeg te doen!’(42)
Op de eerste Buysse-huldiging van 1911,in Antwerpen behoorden Georges Eekhoud
en Camille Lemonnier(43) tot de eregasten. Van

(36) Amsterdam 1898.
(37) Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek, 3e jg. (189697),
dl. I, p. 1-32; de novelle werd opgenomen in de bundel Te lande (1900): VW 4, p. 730.
(38) Groot-Nederland. Letterkundig Maandschift voor den Nederlandschen Stam (Amsterdam
1903-1944), opgericht door WG. van Nouhuys (1854-1914); Louis Couperus en Buysse
vormden de eerste redactie; latere redacteuren waren Frans Coenen en, na de dood van
Couperus en Buysse, o.a. Jan Greshoff, Jan van Nijlen en Simon Vestdijk.
(39) Cyriel Buysse, ‘Flamands et Hollandais devant les langues étrangères’ in Bulletin de
l'Association flamande pour la vulgarisation de la langue française (Gent 1899), editie van
25.8.1900 (zie noot 35).
(40) Zie noot 2.
(41) Evenals Vermeylen pleit Buysse ervoor om van het Vlaams een algemene, levende
omgangstaal te maken (zie noot 35).
(42) Cyriel Buysse, ‘Belgische intellectuele toestanden’ (zie noot 2).
(43) Bijzonderheden over Buysses vriendschap met Lemonnier in Joris van Parys, ‘Verre neven,
naaste vriend. Cyriel Buysse, Frans Masereel en hun Franse vriend Léon Bazalgette’ in
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIII, Gent 1997, p. 18-19 en 22-23.
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Maeterlinck werd een hommage voorgelezen. In zwijn kroniek in het Parijse tijdschrift
Mercure de France schreef Eekhoud: ‘Pour ma part je crus devoir féliciter surtout
Cyriel Buysse d'avoir osé peindre nos ouvriers et nos paysans tels qu'ils sont, sans
en atténuer les angles, sans les idéaliser.’(44) Buysse van zijn kant zou drie jaar later
een korte maar welsprekende bijdrage leveren voor het speciale nummer van het
Brusselse blad La Société Nouvelle dat naar aanleiding van Eekhouds 60e verjaardag
verscheen: ‘La belle prose ardente, fière et âpre de Georges Eekhoud fut un des cultes
de ma jeunesse. Il m'est agréable de pouvoir dire au maître, que les années n'ont
nullement attiédi la ferveur de ce culte, et que son oeuvre totale m'apparaît aujourd'hui
aussi jeune et aussi forte qu'à l'heure de mes premiers enthousiasmes.’(45) Er zijn dan
ook voldoende affiniteiten die verklaren waarom Buysse in 1922 een toneelbewerking
van Eekhouds romandebuut Kees Doorik in Groot-Nederland zou laten opnemen(46)
en waarom Pierre Maes, vertaler van Buysses roman Het Ezelken (Le bourriquet,
Parijs 1922), in een voor Eekhoud bestemd exemplaar van de Franse editie een
opdracht schreef waarin hij de Antwerpse naturalist ‘le frère aîné de Cyriel Buysse’
noemt(47). Eekhouds verhalen en romans uit het Scheldepoldergebied benoorden
Antwerpen

(44) Georges Eekhoud, ‘Chronique de Bruxelles’ in Mercure de France, Parijs 1.6.1911, p. 645.
Verder schrijft Eekhoud in deze kroniek: ‘Avant lui il se trouvait que le peuple le plus libre
d'allure er de langage, le plus hardi, le plus rabelaisien n'avait été raconté - du moins en
langue flamande - que dans des écrits destinés aux petites filles dont on coupe le pain en
tartines, comme disait le bon Théo de la littérature édulcorée et bien pensante, c'est à dire
tartufiée, de ce genre. Grâce à Buysse la vigueur flamande, notre tempérament à la fois tendre
et farouche, brutal avec des dessous exquis, aura trouvé son interprète savoureux et fidèle,
et cela dans la langue même du terroir.’
(45) Cyriel Buysse, ‘Georges Eekhoud’ in La Société Nouvelle, 19e jg., 2e serie, 1914, p. 18; VW
7, p. 842.
(46) Buysse aan Eekhoud, Den Haag 5.3.1922 (briefkaart): ‘Mon cher Eekhoud, Kees Doorik
paraîtra sans faute en Mai ou tout au plus tard le 1 Juin. Nous vous faisons nos excuses pour
le retard, mais un roman que nous tenions en portefeuille depuis plus de 2 ans, devait
absolument passer. Donc, eest entendu. Vous pouvez y compter. Cordialement, Cyriel Buysse’
(Musée de la littérature, Brussel: ML 2970 ). Uiteindelijk zou de vertaling (door Fritz
Francken) verschijnen in de nummers van juli en augustus onder de titel ‘Kees Doorik. Drama
van te Lande in Zeven tafereelen’ (Groot-Nederland, 20e jg., 1922, tweede deel, p. 128 en
154-185). De roman Kees Doorik (1882) is eigenlijk een lange novelle. De ondertitel (in de
eerste druk) ‘Etude de paysan de l'Entre-Polder et Campine’ doet denken aan Buysses vroege
naturalistische novellen ‘De wraak van Permentier’ (‘Een psychologische studie van Wraak’)
en ‘Van Alleyne's ziel’ (‘Een psychologische studie van Bijgeloof’).
(47) ‘Au Maître Georges Eekhoud / le frère aîné de Cyriel Buysse / hommage de ma respectueuse
admiration / Pierre Maes / Gand, le 28 Juin 1920’ (Musée de la littérature, Brussel).

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

20

Steunbetuiging van Cyriel Buysse (op briefpapier van de Haagse Livre du Soldat-afdeling waarvan
hij tijdens de oorlog secretaris was) aan de organisatoren van een huldiging van Georges Eekhoud,
die in 1920 het mikpunt van een nationalistische lastercampagne was (AMVC.: E 147/B2).
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zijn even levensecht en volbloedig, even duidelijk geïnspireerd door scherpe
persoonlijke observatie van het dorpsleven als die van Buysse uit de Oost-Vlaamse
Leiestreek.
Na zijn allereerste bezoek bij Eekhoud, dat hem erg bevallen was, schreef Buysse
in 1898 een uitvoerige dankbrief met een uitnodiging voor een tegenbezoek in Den
Haag. ‘Verhaeren vient aussi chez nous, la semaine prochaine probablement,’(48)
voegt hij eraan toe. Waar en in welke omstandigheden hij Verhaeren had leren kennen
wist hij zich bijna 20 jaar later nog precies te herinneren: op een winteravond in Gent,
na de opening van een door de Réveil-groep georganiseerde expositie, was Maître
Verhaeren uitgenodigd voor een gezellige reünie met Maeterlinck, Charles Van
Lerberghe, Grégoire Le Roy en de schilders Emile Claus en Charles Doudelet. Van
die avond van zijn eerste kennismaking met Verhaeren herinnerde Buysse zich vooral
dat Claus de laatste trein wilde halen en dat Verhaeren probeerde hem te overreden
om te blijven: ‘en daar stonden die twee 'n ogenblik wild-gesticulerend onder een
straatlantaren: Verhaeren met zijn beide, lange, schrale grijparmen om Claus' middel
geslagen ().’(49)
In de jaren voor de eerste wereldoorlog hebben Buysse en Verhaeren elkaar nog
herhaaldelijk ontmoet. Buysse werd uitgenodigd naar Parijs en St Cloud, en tijdens
zijn Nederlandse tournee van 1907 logeerde Verhaeren een paar dagen bij de Buysses
in Den Haag. Corresponderen deden ze weinig of niet - voor Buysse was en bleef
brieven schrijven een vervelend karwei - maar ze stuurden elkaar van opdrachten
voorziene exemplaren van hun nieuwe boeken. Op een briefkaart uit december 1909
schreef Buysse: ‘Cher ami. Quelle bien agréable surprise que celle de votre dernier
livre! Je vais relire, dans le calme des soirées d'hiver, ces deux beaux drames.’(50)

(48) Cyriel Buysse aan Georges Eekhoud, 7.10.1898; Musée de la littérature, Brussel (ML 2970).
(49) Cyriel Buysse, ‘Herinneringen aan Emile Verhaeren’ in De Telegraaf, 19.12.1916; VW 7,
221-222.
(50) Cyriel Buysse aan Emile Verhaeren, Den Haag 5.12.1909 (Musée de la littérature, Brussel,
F.S. XVI 148/158-159). De uitgave waarvan sprake is Deux Drames (Parijs 1909), een
herdruk van Verhaerens toneelstukken Le Cloître en Philippe II. In het Verhaeren-fonds van
de Koninklijke Bibliotheek berust ook een briefkaart van Buysses vrouw Nelly Dyserinck
aan Verhaeren (Den Haag, 11.11.1907): ‘Cyriel vient de rentrer à la Haye. Nos soirées intimes
dans la huiskamer me ravissent absolument. Ma felle Mary se plait beaucoup à Londres.’
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In de lente van 1914 was Verhaeren op bezoek in Buysses Maison Rose in Afsnee.
De voorbije winter was hij in Moskou en Sint-Petersburg geweest, en Claus was net
terug thuis na een lang verblijf in de Verenigde Staten. Omdat ‘Clausken’ kon
vertellen als geen ander wilde Verhaeren per se van hem zelf het verhaal van zijn
Amerikaanse ervaringen horen, en Buysse moest in zijn auto naar Astene, om hun
vriend op te halen. Het werd een hilarische middag daar buiten op het terras aan de
Leie, met een Verhaeren die maar niet genoeg kreeg van Claus' overzeese avonturen.(51)
Bij hun laatste weerzien, in Parijs, in de zomer van het oorlogsjaar 1916, schrok
Buysse ervan hoe oud en gedeprimeerd Verhaeren eruitzag. De oorlog had ook van
hem een ander mens gemaakt, constateerde hij. Een paar maanden later, op een
middag in november, zat hij thuis in Den Haag te bladeren in het laatste boek dat
Verhaeren hem had gestuurd toen de avondkrant kwam met het nieuws dat de dichter
in het station van Rouen verongelukt was(52).
Anders dan zijn relatie met Verhaeren is Buysses vriendschap met Maurice
Maeterlinck overvloedig gedocumenteerd. Van geen andere vriend heeft hij de
brieven(53) zo zorgvuldig bewaard, en op verzoek van diverse tijdschriften publiceerde
hij een aantal zeer persoonlijke herinneringen aan hun ontmoetingen(54).
Toen ze elkaar leerden kennen was Buysse 30, Maeterlinck 27: twee atletische
types, met een gedeelde passie voor fietsen, roeien en schaatsenrijden. ‘Hij was
sportsman en ik was het’, zegt Buysse.

(51) Zie noot 49 (VW 7, p. 225-226). Een paar anekdotes die Claus die dag ‘opvoerde’ - hij
maakte er altijd een vertoning van - vertelt Buysse na in Emile Claus. Mijn broeder in
Vlaanderen (Gent 1926; VW 6, p. 1214).
(52) Bij wijze van in memoriam schreef Buysse ‘Herinneringen aan Emile Verhaeren’ (zie noot
49).
(53) De brieven werden later door Buysses zoon René toevertrouwd aan de Maeterlinck Stichting
(Fondation Maurice Maeterlinck) in Gent (zie noot 32).
(54) In volgorde van publicatie: ‘Maurice Maeterlinck’ in Den Gulden Winckel, le jg., nr. 7,
15.7.1902, p. 121-123 (VW 6, p. 1157); ‘Maurice Maeterlinck’ in Het Weekschrift voor
Vlaanderen, le jg., nrs. 19-20, 2 en 9.8.1902 (gedeeltelijke overdruk uit Den Gulden Winckel);
‘Met Maeterlinck per auto naar het Zuiden’ in Groot-Nederland, 1907, dl. I, p. 200-220;
‘Met Maeterlinck naar Brugge’ in De Telegraaf, 1912; ‘Met de Maeterlincks’ (waarin beide
vorige stukken werden opgenomen) in Per auto, Bussum 1913 (VW 6, p. 295); ‘La jeunesse
de Maurice Maeterlinck’ in Gand Artistique, 2e jg., nr. 3 (1923), p. 48 (VW 7, p. 853); ‘La
première lecture de L'Oiseau Bleu’ in Gand Artistique, 6e jg., nr. 1, jan. 1927, p. 7 (VW 7,
p. 856).
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‘Wij ontmoetten elkaar voor het eerst op 't ijs van de Drongensche meersen. Ha neen,
geen litteraire vriendschap. Wij spreken samen nooit over literatuur, al heb ik aan
de handpers helpen draaien, toen bij drukker Van Melle te Gent La Princesse Maleine
op eenige zeldzame exemplaren werd gedrukt.’(55) Volgens Buysse gingen ze in
september 1896 - toevallig op dezelfde ochtend - letterlijk en fi-guurlijk hun eigen
weg. Maeterlinck trok naar Parijs, waar hij een van de grote namen van het Franse
symbolisme werd, terwijl Buysses vertrek naar Den Haag niet alleen het einde
betekende van zijn jeugdjaren in Nevele maar ook van zijn vroege naturalistische
periode.
Maeterlinck was gefascineerd door de allereerste motorfietsen en automobielen,
en blijkbaar werkte die fascinatie zo aanstekelijk, dat ook Buysse al voor de eerste
wereldoorlog een auto-enthousiast werd. Zijn verhaal ‘Met Maeterlinck per auto naar
het Zuiden’(56) is overigens meer dan een amusant reisverslag. Het geeft een even
goed beeld van hun solide kameraadschap als de passus in de brief waarmee
Maeterlinck in 1902 dankte voor een artikel in Den Gulden Winckel.: ‘Merci, du
fond du coeur, mon vieux Cyriel, pour les folies, vivantes et si aimables pages que
tu as bien voulu consa-

(55) Maurice Roelants, ‘Literair gesprek met Cyriel Buysse’ in De Telegraaf, 5, 7 en 10 september
1929; later herdrukt onder de titel ‘Herinneringen aan Cyriel Buysse dank zij een interview’
in de boekuitgave Schrijvers, wat is er van den mensch?, Brussel-Rotterdam 1943, p. 44-55
(citaat op p. 46-47). In hetzelfde interview vertelt Buysse nog: ‘Maurice Maeterlinck pleegt
mij elk jaar een bezoek te brengen. We gaan dan telkens, naar traditioneel Gentsch gebruik,
eens dineeren waar nog de goede oude schotels en het goed oud bier te vinden zijn....’ (p.46)
Hoewel ze in 1896 afscheid hadden genomen ‘met de wederzijdse belofte elkander nog
dikwijls terug te zien’ blijkt dat gedurende een aantal jaren niet het geval te zijn geweest:
‘Langzamerhand ging hij van Vlaanderen vervreemden () Hij kwam er al zeldzamer en
zeldzamer, en, ten slotte, als ik hem nog wilde zien, moest ik hem zelf in Frankrijk gaan
opzoeken.’ (Cyriel Buysse, ‘Bij de Maeterlinck's te Nizza’ in Groot-Nederland, 1913, I, p.
728; opgenomen in Per auto: zie noot 54). Zie ook noten 29 en 32, en A. van Elslander,
Cyriel Buysse. Uit zijn leven en werk II, Antwerpen 1960, p. 18-22.
Over Maeterlincks spectaculair debuut als toneelauteur met La Princesse Maleine heeft
Buysse het ook in zijn Maeterlinck-opstel voor Den Gulden Winckel (zie noot 54; VW 6, p.
1159-1160). In juli 1889 las Maeterlinck zijn pas voltooide eerste toneelstuk in Blankenberge
voor aan Charles van Lerberghe en Henry van de Velde (zie H. van de Velde, Récit de ma
vie I, Brussel 1992, p. 137-139). In de winter van 1889-1890 drukte hij met de hulp van
George Minne - en kennelijk ook van Buysse - 30 exemplaren hors commerce op de handpers
van de Gentse drukker Louis van Melle; een ervan stuurde hij aan de Franse dichter Mallarmé,
die het doorgaf aan Octave Mirbeau. Diens enthousiaste reactie in de Parijse krant Le Figaro
(augustus 1890) betekende het begin van Maeterlincks internationale literaire roem.
(56) Zie noot 54.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

24

Eerste blad van de briefvan Maeterlinck aan Buysse van 6.6.1898: over Schoppenboer (Archief
Maeterlinck Stichting Gent).
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crer à ton vieil ami. Elles m'ont fait plaisir et m'ont touché plus profondément que
je ne saurais dire et certes, de tous mes souvenirs littéraires, c'est le plus précieux,
puisque c'est celui où l'amitié est le plus directement, le plus intimement mêlée.’(57)
Gingen ze als vrienden op gelijke voet met elkaar om, als lezer van elkaars werk
reageerden ze duidelijk verschillend. Buysse in beate bewondering(58), Maeterlinck
met de oprechte maar kritische waardering van de Maître die niet alleen lucht gaf
aan zijn enthousiasme - bijvoorbeeld over de roman Schoppenboer, die hij in één
ruk had uitgelezen(59) - maar ook de vinger legde op compositorische en andere
technische feilen die hij tijdens zijn lectuur had geconstateerd. Illustratief in dit
opzicht zijn Maeterlincks ongezouten kritiek(60) op het Frans van Buysse, en Buysses
verontwaardigde reactie op een kritische opmerking in een Frans boek(61) over de taal
van Maeterlinck.
Toen Maeterlinck de novellenbundel Te Lande(62) had ontvangen was zijn reactie
op Buysses taalkeus onvoorwaardelijk positief ‘Je crois que vous avez très bien fait
de revenir carrément à notre flamand maternel’.(63) Dat hij het over ‘notre flamand
maternel’ heeft is meer dan een pikante bijzonderheid. In 1911 zou hij voor de
Buysse-huldiging in Antwerpen een bladzijde schrijven die 10 jaar later als voorwoord
in de Parijse editie van Het Ezelken werd

(57) Maurice Maeterlinck aan Cyriel Buysse, Gruchet 20.7.1902 (zie noten 32 en 53).
(58) Cyriel Buysse aan Maurice Maeterlinck, Afsnee 19.5.1902 (over Le Temple Enseveli, Parijs
1902): ‘Mon cher Maurice, Je viens d'achever la lecture du Temple Enseveli. J'aurais voulu
attendre encore avant de t'écrire, car je relis toujours tes livres, et je suis persuadé qu'on doit
les lire très très lentement, parceque chaque phrase est une pensée, qui vaut la peine d'une
réflexion forte et profonde.’ (zie noot 32). Blijkens de aanhef van zijn ‘Herinneringen aan
Emile Verhaeren’ (zie noot 49) had Buysse ook voor de dichter een absolute bewondering
die het hem onmogelijk maakte diens werk kritisch te beoordelen.
(59) Maurice Maeterlinck aan Cyriel Buysse, Parijs 6.6.1898: ‘Mon cher Cyriel, Je viens de lire
Shoppenboer (sic) d'un trait, en un après-midi - sans pouvoir m'arrêter. C'est la seule étude
de paysan flamand, vraiment forte, sympathique, sincère er savoureuse que je connaisse.’
(zie noot 32).
(60) Zie noot 32.
(61) Le Livre des Masques (Parijs 1896-1898) van Remy de Gourmont; zie C. Buysse, ‘Maurice
Maeterlinck’ in Den Gulden Winckel (noot 54). Buysse citeert een passus uit La Vie des
Abeilles (1901) om te bewijzen hoe mooi zijn vriend wel schrijft.
(62) Buysse liet deze opdracht voor in de bundel drukken: ‘Aan mijn vriend Maurice Maeterlinck
zijn deze herinneringen uit ons Vlaanderenland gewijd’. In zijn dankbrief noemt Maeterlinck
deze opdracht ‘un clou d'or dans l'une des trois ou quatre amitiés réelles et totales de ma vie’
(Maurice Maeterlinck aan Cyriel Buysse, Gent 28.11.1899; zie noot 32)
(63) Ibid.
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opgenomen en duidelijk maakt wat Buysses boeken voor hem betekenden: ‘Quand
je désire revoir ma vieille Flandre, j'ouvre un de mes Cyriel Buysse et aussitôt se
réveille, bourdonne et refleurit en moi toute mon enfance campagnarde(64).’ Het slot
van het stuk is ongetwijfeld de mooiste alinea die Buysse ooit over zijn werk heeft
mogen lezen: ‘Si j'étais condamné à finir mon existence en quelque coin perdu de
cette terre où le hasard m'aurait exilé sans espoir de retour, j'y emporterais mon Cyriel
Buysse, comme on emportait autrefois, au fond d'un coffre d'or ou d'argent, une
poignée de la terre natale. Cela suffirait à ensoleiller, à aérer les plus mauvaises
heures. Toute la Flandre est en lui, vivante et immortelle.’

Bijlage
In de eerste jaargang van Groot-Nederland publiceerde Pol de Ment een overzicht
van de Frans-Belgische poëzie sinds de oprichting van La Jeune Belgique (‘Een
woord over de Frans-Belgiese lyriek van na 1880’, Groot-Nederland, 1903, eerste
deel, p. 297-325 en 462-480). Aan het slot voegde hij een ‘Aantekening’ toe
(p.479-480) waarin hij uitgebreid citeert uit een geruchtmakend artikel van Georges
Eekhoud. Omdat de inhoud van dat artikel - het gaat o.a. over de taalkeuze van
Vlaamse schrijvers - ongetwijfeld stof voor discussie tussen Buysse en Eekhoud is
geweest volgen hier de integrale tekst van De Mont (diplomatische weergave) en de
belangrijkste passages uit Eekhouds artikel zoals het in oktober 1902 verscheen in
Mercure de France (nr. 154, ‘Chronique de Bruxelles’, p. 243-251)

(64) Verwijzing naar Maeterlincks kinderjaren op het familiebuiten in het toen nog landelijke
Oostakker bij Gent.
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Pol de Mont, ‘Aantekening’ in Groot-Nederland (1903), I, p. 479
‘In een uitvoerig stuk, De Letteren in België, eerst in Le Mercure, daarna in
verscheiden Frans-belgiese en Vlaamse bladen overgenomen, stelt Eekhoud vast,
dat er, in België, geen publiek bestaat voor schrijvers, die zich van de Franse taal
bedienen. Na gewezen te hebben op de volstrekte onverenigbaarheid van smaak en
kultuur tussen de bedoelde artiesten en hun landgenoten, komt hij tot het besluit, dat,
na de overgrote en vruchteloos gebleven krachtsinspanning van de Jeune Belgique,
elke nieuwe poging volstrekt overbodig zal blijken. En dan gaat hij voort:
‘Door de Vlaamse Belgen, door de beginnelingen van zuiver Vlaamse afkomst,
in 't Vlaams opgevoed en in een Vlaams midden levend, zou er een heldhaftig en
overigens logies besluit moeten genomen worden, het Nederlands, hun eigen
moedertaal, dienden zij zonder aarzelen als litereere taal aan te nemen. Daar zij
verzekerd zijn, reeds van heden af in België meer lezers te vinden dan hun
Frans-schrijvende kunstbroeders, zullen zij daarenboven noch kans hebben gelezen
te worden te 's Gravenhage en te Amsterdam.
‘De Vlaamse Beweging van heden staat breed open voor de hoge kultuur van
Frankrijk, Duitsland, Engeland en de andere landen.
‘Dit laat me dus toe, heden in alle overtuiging, in alle oprechtheid te verklaren,
dat, zo ik Vlaams kende en op de ouderdom was, om als literator te beginnen, ik niet
meer tegengehouden zou worden door de beweegredenen, die me in 1881 leidden.
Ik zou met voorliefde die waarlik schone taalgebruiken, waarin een Vondel en een
Bilderdijk schreven en waarin tans een Stijn Streuvels en anderen uitmunten.
‘Vlakweg zet ik dus de jonge Vlamingen, die noch aarzelen, aan, niet meer op een
Frans publiek in België te rekenen, maar zich naar een andere richting te keren.
‘Ja, het beste, wat zij kunnen doen is, zich toe te leggen op het Vlaams, hun
moedertaal, die zij met fierheid zouden moeten spreken, die zij vooral dienden te
schrijven, opdat zij zich rechtstreeks kunnen wenden tot hun stambroeders van
Nederland, Oost-Indië en Zuid-Afrika.
‘Niets gaat de vreugde te boven, gelezen en verstaan te worden door het volk, dat
ook het midden, de omlijsting en de personen leverde, welke in een werk voorkomen.’
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Georges Eekhoud, ‘Chronique de Bruxelles’ in Mercure de France (oktober
1902)
‘(...) Le Messager de Bruxelles a consulté les principaux intéressés sur ce qu'ils
pensent du sort des littérateurs en Belgique, et c'est à ce journal que Camille
Lemonnier donnait le chiffre dérisoire de 200 volumes comme étant celui auquel
atteint la vente en Belgique du meilleur roman d'un auteur belge universellement
connu et fêté. Deux cents exemplaires à répartir entre près de sept millions de Belges!
Avouez qu'il y a lá de quoi inquiéter et faire hésiter les jeunes gens d'ici qui seraient
tentés de vouloir vivre de leur plume.
La preuve est faite. Le public belge pour les écrivains belges écrivant le français
n'existe pas. (...) Il n'y a donc pas de public pour les livres français en Belgique et
après la tentative de la Jeune Belgique it ne faut pas espérer qu'il y en alt jamais.
(...) Mais, - et ici je reviens au point délicat touché en passant dans une dernière
chronique(65) - pour les jeunes Belges-Flamands, pour les nouveaux venus ou les
débutants de naissance, de race, d'éducation et de milieu essentiellement flamands,
it y aurait lieu de prendre un parti héroïque et logique: adopter le néerlandais, leur
langue maternelle, pour leur langue littéraire; écrire en flamand. Outre qu'ils trouveront
à présent en Belgique plus de lecteurs que leurs confrères de langue française, ils
auront quelque chance d'être accueillis à La Haye et à Amsterdam.
En ce cas, nous objectera-t-on, pourquoi vous et vos amis flamands de la Jeune
Belgique n'écriviez-vous pas en flamand dès 1880, Tors de votre entrée dans la
carrière?
J'eus déjà l'occasion de répondre à cette objection, mais je crois bon de répéter ici
ce que je disais it y a une couple d'années:
En 1880, il y avait d'excellentes raisons, je dirai même d'im-périeuses, d'inéluctables
raisons pour nous déterminer, Rodenbach, Verhaeren, Giraud et moi; et, plus tard,
Maeterlinck, Van Lerberghe,

(65) Eekhoud had de kwestie al ter sprake gebracht in zijn kroniek in nr. 153 (september 1902):
‘Loin de préconiser un exode, un trek des écrivains vers Paris, j'engagerai les nouveaux venus
à s'assimiler plus complètement encore que ne le firent leurs prédecesseurs le genie de leur
race et la vertu du sol natal (); et, s'ils sont flamands de race, de sentiment, et d'éducation, je
les adjurerai même de choisir la langue néerlandaise pour leur instrument, afin de s'interpréter
avec plus d'ardeur, et de se rapprocher plus étroitement de leurs lecteurs naturels.’ (p. 809).
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Demolder, d'autres encore, à écrire en langue française (). D'abord, quoique de
naissance et de nom flamands (), tous ces écrivains avaient été élevés en français, le
français étant la langue parlée exclusivement depuis 1830 (sous prétexte d'élégance
et de bel air et grace à de stupides préjugés entretenus en pays flamand par les
gouvernante et la haute bourgeoisie!) par leur caste et leur entourage. Plusieurs même
firent leur éducation à l'étranger, notamment à Paris; en ce qui me concerne je fus
élevé jusque vers ma dix-septième année dans un pensionnat de la Suisse. A l'âge
ou leur vocation se dé clara, il aurait donc été matériellement impossible à ces jeunes
gens d'écrire en langue néerlandaise. Toute leur éducation eût été à refaire.
Ces raisons auraient suffi je pense pour qu'ils Pissent choix du français comme
instrument et comme moyen d'expression artistique, mais d'autres motifs encore et
non les moindres, car ceux-ciétaient d'ordre moral, déterminèrent les Jeune Belgique
flamands à faire oeuvre d'écrivains français.
Et ces motifs les voici:
A cette époque la langue flamande - le fait même de l'éducation exclusivement
française donnée à ces auteurs comme à tous les jeunes bourgeois de la classe aisée,
en est une preuve - était loin de jouir de la considération et de la faveur qu'elle a
reconquises aujourd'hui, grâce aux efforts persévérants de nationalistes parfaitement
logiques et équitables. De plus, et ceci soit dit un peu à la décharge de leurs
adversaires, en 1881 la majorité des flamingants entretenait des idées gallophobes
réactionnaires et puritaines. Si les jeunes poètes venus de Gand, de Louvain ou
d'Anvers avaient voulu écrire en flamand, le protestantisme et la bégueulerie des
Flamands d'alors étaient tels que nos Jeune Belgique n'auraient pas trouvé un éditeur
assez courageux pour imprimer et lancer convenablement leurs ouvrages. Jamais,
dans tous les cas, jamais ils ne seraient arrivés jusqu'au public. Récemment, mon
confrère, le poète de langue flamande Pol de Mont, avec qui je m'entretenais de ces
poignantes et brûlantes questions, me citait comme preuve du moralisme outré
sévissant alors chez les Flamingants, l'indignation et l'opprobre qu'avait soulevés un
de ses livres de vers dans lequel it chantait, au pays de Rubens et de Jordaens, sous
des couleurs un peu sensuelles,
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la joie de vivre et d'aimer. Dire que mon pauvre petit roman Kees Doorik fut trouvé
trop naturaliste! A ce moment-là des gaillards qui parlaient une langue pimentée
jusqu'à la gravelure et qui gesticulaient à faire rougir un Karageuz s'effarouchaient
devant la moindre allusion écrite aux saines et nobles oeuvres de la chair. Le digne,
le brave Hendrik Conscience qui m'honorait de son amitié et qui n'était pas un cafard,
lui, crut devoir me prémonir contre mes tableaux un peu montés de ton. Mais
lui-même, l'écrivain chaste et idyllique par excellence, n'avait-il pas dû consentir,
pour être lu et recommandé, à expurger ses pages sentimentales de quelques très
anodines gaillardises?
(...) Aujourd'hui les temps sont changés. Dans nos provinces flamandes it existe
un public de langue flamande, plus lettré qu'il y a vingt ans, et, de plus, l'éducation
de ce public a été faire par des écrivains flamands nouveaux, issus précisément, la
chose mérite d'être constatée, du mouvement artistique inaugurée en 1881 par les
jeunes Flamands de langue française.
Oui, it importe de le constater, à l'honneur de la Jeune Belgique, et de l'aveu même
des jeunes écrivains flamands d'aujourd'hui, ce furent les efforts, les conquêtes et les
hardiesses du mouvement entrepris par Max Waller et ses amis, qui stimulèrent et
provoquèrent une rénovation parallèle dans les lettres flamandes, notamment chez
les écrivains et penseurs du groupe de Van Nu en Straks.
Aujourd'hui les cafards et les sectaires du flamingantisme ont été débordés par les
nouvelles couches. Le nouveau mouvement flamand ne revêt plus le caractère
odieusement gallophobe de ses chefs d'autrefois(1). Il s'ouvre largement à la haute
culture française comme à celle de l'Allemagne, de l'Angleterre et des autres
civilisations voisines.
Ceci me permet donc de déclarer en toute conviction et en toute sincérité
qu'aujourd'hui, si je savais le flamand et si j'étais en âge de débuter dans les lettres,
je ne serais plus arrêté par les considérations qui me guidaient en 1881; je me servirais
avec prédilection de cette vraiment belle langue dans laquelle écrivirent les Vondel
et les

(1) Ce fanatisme er cet ombrage s'expliquaient, jusqu'à un certain point, ar réaction, après
l'inconcevable persécution dont la langue flamande avait été l'objet de la part de presque tous
les ministères qui s'étaient succédé depuis 1830 (noot van Georges Eekhoud).
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Bilderdyck et dans laquelle excellent aujourd'hui les Styn Streuvels et les Pol de
Mont.
On comprendra alors pourquoi, après l'édifiante expérience de ces derniers vingt
ans, en présence des récriminations et des plaintes de considérables écrivains belges
de langue française à propos de l'indifférence de notre public belge de soi-disant
culture française (ce public se borne à mal lire vos feuilles boulevardières, vos
grivoiseries, et aller applaudir les inepties de vos petits théátres, quitte à s'exprimer
dans le langage présenté de façon si amusante dans les livres de M. Courouble),
j'engage carrément les jeunes Flamands, encore indécis, à ne plus compter sur un
public français en Belgique, mais à se tourner d'un autre côté, à s'appliquer d'une
autre façon. Oui, ce qu'ils auront de mieux à faire sera de cultiver le flamand, leur
langue maternelle, qu'ils mettent leur orgueil à la parler, à l'écrire de mieux en mieux,
de manière à pouvoir s'adresser directement à leurs compatriotes ainsi qu'à leurs
frères de race de la Néerlande, des Indes et de l'Afrique Australe. Quelle que soit la
renommée universelle dont jouissent plusieurs de nos grands poètes flamands de
langue française, j'estime que quelque chose de très précieux et de très délicieux
manque à leur satisfaction totale(66). S'ils ont pour eux l'universalité des lecteurs, ils
ne sont pas encore parvenus jusqu'à leurs lecteurs naturels. Or rien ne vaut la joie
d'être lu et compris par ceux-ci, par ceux à qui on songeait plus spécialement en
écrivant, par ceux qui vous ont fourni vos modèles; d'être lu et aimé dans le milieu
et dans le cadre évoqués par vos poèmes ou vos proses, de communier directement
par votre art avec le peuple et la race, - souvent les simples et les humbles - qui
inspirèrent cet art!
(...)

(66) Hoe sterk Buysses opvatting mede onder invloed van Eekhoud evolueert, bewijst een tekst
uit 1904 waarin hij veronderstelt dat Maurice Maeterlinck veel minder bekend zou zijn
gebleven indien hij in zijn moedertaal had geschreven: ‘en toch... toch zouden die kracht en
die roem, hoewel kleiner, wellicht van zuiverder gehalte en blijvender duur zijn geweest,
omdat rechtstreeks uit hun echte oorsprong zouden zijn ontstaan’ (Cyriel Buysse,
‘Verbroedering’, in Groot-Nederlaní, ( 2e jg., 1904, dl. I, p. 360-363; VW 7, p. 49).

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

33

Nevelse realiteit en Buysses fictie in ‘Het recht van de sterkste’
door Jan Luyssaert
Inleiding
Als we een film zoals Mira of Pallieter mogen geloven, was Vlaanderen in die tijd
één aaneenschakeling van gezellige eetgelagen, weiden als wiegende zeeën, stoeiende
jongeren aan de oevers van zilveren beekjes, schilderachtige dorpjes en kraaknette
huisjes. Dit idyllische geluk werd slechts onderbroken door ziekte of dood, maar
zelfs op begrafenismaaltijden ging het er uiteindelijk gezellig aan toe.
Bij Buysse lezen we een heel ander verhaal, de steeds weerkerende ondertoon in
zijn werk is ellende, armoede en miserie en die ondertoon willen we toetsen aan de
sociaal-economische werkelijkheid op het eind van de 19de eeuw.

Sociaal-economische toestand in Vlaanderen tijdens de 19de eeuw(1)
Op het platteland leefde de bevolking in het eerste kwart van de 19de eeuw
hoofdzakelijk van landbouw en huisnijverheid.
In het midden van de 19de eeuw steeg de bevolking met gemiddeld 0,5 à 0,8 %
per jaar, terwijl de graanproductie slechts in geringe mate steeg, dus gingen de prijzen
van de levensmiddelen drastisch de hoogte in. Niet alleen de prijzen van de
levensmiddelen stegen, ook de pachtprijzen gingen in de eerste helft van de 19de
eeuw met 50 à 60% omhoog. Dit had onmiddellijke gevolgen voor de
landbouwer-pachter. Hij probeerde te rationaliseren en schakelde over van arbeiders
in vaste dienst op dagloners. Deze landarbeiders die per dag werden betaald, werden
enkel in drukke perioden zoals voor

(1) De gegevens komen uit J. Art, R. van Eeno, 1850-1914. Nieuwste tijd, in Geschiedenis van
de kleine man, BRT Open School, 1979, p. 129-154.
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het wieden, oogsten of dorsen in dienst genomen. Vele bewoners van de Nevelse
Zeistraat waren dagloners-seizoenarbeiders.
Om opstandige bewegingen in het derde kwart van de 19de eeuw enigszins in te
dijken, plande de overheid openbare werken. Zo lezen we in Het recht van de sterkste
dat een tiental mannen van de Zeistraat elke week als aardewerker naar de
Scheldewerken in Gent trokken.
In de kalme tijd van het jaar probeerden die dagloners hun loon aan te vullen door
thuis langer en harder te weven of te spinnen. Maar ook die traditionele huisnijverheid
had zwaar te lijden onder de concurrentie van het buitenland en vooral van de
textielfabrieken. De huisnijverheid geraakte op die manier in een complete impasse.
Zeker na de landbouw- en textielcrisis van de jaren 1845-47 werd overleven voor
velen steeds moeilijker. Een alternatieve bron van inkomsten vonden vele gezinnen
in het kantklossen. Maar ook die bedrijvigheid leidde eerder tot het bestendigen van
het pauperisme.
Het verbaast dan ook niet dat kleine criminaliteit, zoals wildstropen of stelen van
kippen, konijnen en vis of desnoods bedelen als uitweg werden gezocht.
Wie nog een beetje energie had, emigreerde. Hele gezinnen trokken naar de
Verenigde Staten en velen kwamen na korte tijd arm en berooid terug.
Een ander deel van de plattelandsbevolking trok naar de grote stad en ging er zich
bij het al even ellendige fabrieksproletariaat voegen.
Legale wegen om die toestand drastisch te veranderen waren er op het platteland
niet. Hoewel de Franse Revolutie de macht van de clerus stevig had ingedijkt, bleef
de pastoor in de dorpen het woord van onderdanigheid en gelatenheid in de bestaande
toestand verkondigen. De eigenaar-edelman was in de Revolutie wel vervangen door
de eigenaar-burger maar alles bleef bij het oude. Kerkelijk en wereldlijk gezag
probeerden zeker op het platteland elke sociale beweging de kop in te drukken.
Omdat Buysse die sociale toestanden zo treffend en waarheidsgetrouw heeft
getekend, zijn we geneigd zijn werk - om het met de woorden van August Vermeylen(2)
te zeggen - te gebruiken als ‘dokumenten voor een studie van de maatschappelijke
toestanden in

(2) Geciteerd in K. Jonckheere, Boeketje Buysse, Brussel, 1974, p. 48.
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Vlaanderen.’ Maar of we Vermeylen ook verder mogen volgen, wanneer hij zegt:
‘Er mag dan ook gezegd worden dat Buysse ons het volledigste openluchtmuseum
van echte Vlaamse mensen heeft geschonken dat er in onze literatuur bestaat’, dat
wil ik in dit artikel onderzoeken en enkele treffende passages uit Het recht van de
sterkste toetsen aan de Nevelse werkelijkheid op het einde van de 19de eeuw.

De Zeistraat bij Buysse
De Zijstraat was een erg slecht befaamde buurt van Brakel, wijd bekend ook in 't
omliggende, om de losbandigheid en de degradatie van haar bewoners. Daar leefde,
in krochtige, bouwvallige, ordeloos verspreid staande hutten, midden in een
onnoemlijke gemeenschap van seksen en verwantschappen, een barre bevolking van
bedelaars en dieven, van wild- en struikrovers, de schande en de schrik van de
gemeente. De deftige burgers en eerlijke boeren wilden hoegenaamd geen uitstaans
hebben met die wijk van 't dorp, waar elke zondag in de kroegen vreselijk schandaal
gepleegd en met messen gevochten werd,- alleen een dronken boer- of burgerszoon
zou er zich 's nachts soms wagen, op zoek naar het baldadig genot in drank en lage
vrouwen. (Schoppenboer).
Buysse heeft met zijn Zeistraat -in zijn werken Zijstraat gespeldmeer willen aanduiden
dan die ene Nevelse straat. De Zeistraat en het verlengde ervan, de Blasiusdries,
worden in de volksmond nog steeds ‘den Hul’ genoemd. Bovendien behoorden qua
zeden en gewoonten ook de bewoners van de Vaart Links en Rechts tot die buurt.
Wie in de Zeistraat woonde, kon trouwens gemakkelijk door de weiden de oevers
van de vaart (het kanaal van Schipdonk) bereiken. Buysse gebruikt in zijn werken
de namen Blasiusdries en Hul niet. Misschien waren die namen te herkenbaar; een
Zijstraat kan men in vele dorpen vinden, zeker als ze met gestipte ij is gespeld.

De bevolking op de Hul tussen 1866 en 1880
Tussen 1866 en 1880 telde de Nevelse Zeistraat 44 huizen, de Blasiusdriesstraat 57
huizen, de Vaart Links 26 huizen en de Vaart Rechts 13 huizen, in het totaal 140
huizen.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

36
Deze kortwoonsten bestonden uit een klein woonkamertje en een slaapkamertje voor
de ouders. Langs een trap in de woonkamer ging men door een luik naar de zolder,
waar de kinderen en eventueel andere medebewoners vaak ‘neus aan aars’ sliepen.
Het pannendak dat meestal niet behoorlijk was afgedicht, bood weinig beschutting
tegen regen, wind of sneeuw.
Het is moeilijk aan de hand van de bevolkingsregisters te berekenen hoeveel
mensen tegelijkertijd in zo'n huisje woonden, want die registers bestrijken een periode
van tien tot vijftien jaar en tijdens die periode was er een groot verloop van
bewoners(3).
Uit enkele voorbeelden blijkt dat het klassieke gezinsschema vader, moeder,
kinderen en eventueel de grootouders op de Nevelse Hul niet vaak voorkwam. Soms
woonden twee klassieke gezinnen in één huisje en daarbij vinden we nog schoonbroers
en schoonzusters, onwettige kinderen en personen die op geen enkele manier verwant
waren met de andere gezinsleden.
In de Blasiusdriesstraat nr. 19 bijvoorbeeld woonden Petrus H.(4) met zijn vrouw
en vijf kinderen. In hetzelfde huis vinden we Petrus M., zijn vrouw en drie kinderen.
En dit is nog een heel normaal groot gezin. In de Zeistraat nr. 32 woonden Franciscus
S. en zijn vrouw Sophie T. met hun acht kinderen van wie één dochter getrouwd was
en een andere een onwettig kind had. Bovendien woonden in datzelfde huisje nog
Charles De C. met zijn vrouw, in het totaal 17 personen.
Een verklaring voor die manier van samenwonen - soms lijkt het eerder
samenhokken - is zeker van financiële aard. Door met velen samen te wonen, konden
de huurprijs en de uitgaven voor verwar-

(3) In zijn artikel ‘Sociale toestanden in Nevele op het einde van de 19e eeuw’, in Het Land van
Nevele, jg. XXIII (1992), afl. 3, p. 233-242, heeft A. Janssens zich afgevraagd of ‘de sociale
toestanden dan zo erg waren in zijn (= Buysses) Zeistraat’. Hij komt tot de conclusie ‘dat
Cyriel Buysses “Zeistraat” iets aparts was. De auteur heeft het goed bekeken en die sociale
toestanden geromanceerd in zijn werken vastgelegd’. Janssens' besluit steunt op een verkeerde
bewerking van zijn cijfermateriaal. Hij heeft alle inwoners die tussen 1880 en 1900 in een
bepaalde straat woonden, opgeteld en komt voor heel Nevele op 6.849 inwoners. Zelf zegt
hij verder in zijn artikel dat Nevele nooit zoveel inwoners heeft geteld. Hij telt dan het aantal
onwettige geboorten per straat en plaatst die niet tegenover het aantal wettige geboorten,
maar tegenover het totale aantal inwoners, dus ook kinderen en ouderen. Op die manier komt
hij natuurlijk tot een andere conclusie i.v.m. de Zeistraat dan ik.
(4) Om de privacy van eventuele afstammelingen te verzekeren, heb ik de familienaam niet
voluit genoteerd.
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ming en verlichting gedrukt worden. Zeker speelde het samenhorigheidsgevoel in
goede en slechte tijden, zoals blijkt uit Het recht van de sterkste, een belangrijke rol.
Het klopt dus inderdaad dat men op de Hul leefde en woonde in een ‘onnoemlijke
gemeenschap van verwantschappen’ zoals Buysse het uitdrukt in Schoppenboer.
Of dit ook betekent dat de inwoners van de Hul steeds onder mekaar trouwden en
dus aan inteelt deden, is een fantasie van Buysse. Het is wel waar dat we op de Hul
vaak dezelfde familienamen vinden. Maar uit een studie van Taeldeman(5) blijkt dat
tussen 1870-1880 in de Nevelse Zeistraat 37 echtparen woonden van wie bijna de
helft of 47% was getrouwd met iemand van buiten Nevele. Dit was voor die tijd een
abnormaal hoog cijfer, normaal lag het aantal allochtone huwelijken op het platteland
in die periode niet hoger dan 35 %.

Zedelijke normen op de Hul en in Het recht van de sterkste
Nadat de wiedsters uit Het recht van de sterkste hadden vernomen dat Maria Beert
door Reus Balduk was verkracht, gaven ze elk op hun manier commentaar op het
gebeuren.
Elodie, de oudste dochter van de boer, zou naar de pastoor gaan om Reus te
dwingen met Maria te trouwen. Sidonie zou hem niet willen, maar hem een proces
aandoen. Een bejaarde vrouw zou eerst willen weten of zij eraan is en in dat geval
haar best doen om hem op haar kant te krijgen dus hem aanzetten om te trouwen.
Maar is het allemaal wel de moeite om er zich zo druk over te maken?
Buysse laat enkele jonge wiedsters met levenservaring aan het woord. Moefe
Vrieze is twintig jaar en ongehuwde moeder van reeds drie kinderen. Oele Feeffe is
er dertig en moeder van één kind. Maaie Troet, van wie we de leeftijd niet kennen,
had twee kinderen en was veertien toen ze met Donder de Beul haar eerste seksuele
ervaring opdeed. Muime Taey is er tweeëntwintig en zwanger van haar derde kind.
Ze had reeds een kind van Fon en een van Donder de Beul. Verool ten slotte is
vierentwintig jaar en een alleenstaande moeder van vier kinderen.

(5) J. Taeldeman, ‘De Nevelse Zeistraat anno 1870-1880 en die van Buysse’, in Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap, deel III, Gent, 1987, p. 137-149.
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Buysse stelde zich in Het recht van de sterkste de vraag of niet alle vrijages bij deze
mensen op een (ongewenste) zwangerschap uitliepen.
Op die vraag van Buysse probeer ik een antwoord te geven na een grondige analyse
van de bevolkingsregisters van 1866-1880. Ik heb in de registers straat per straat en
huis na huis in elk gezin de onwettige kinderen genoteerd. Om de privacy van de
personen in kwestie te beschermen, heb ik geen enkele persoonsnaam afgeschreven,
maar wel de straatnaam, de leeftijd en het beroep van de moeder, eventueel het beroep
van haar ouders en de geboortedatum van de onwettige kinderen. Wanneer het kind
later door een huwelijk werd gewettigd heb ik dat ook genoteerd.
In het totaal telde ik in die periode van vijftien jaar 41 onwettige geboorten in
Nevele, waarvan 8 in de zogenoemde betere straten en 33 in de Zeistraat,
Blasiusdriesstraat en langs beide kanten van de Vaart, dus op de Hul.
Alleen al in 1880 telde ik 6 onwettige geboorten op 72 of 8,3 %. Tussen 1866-1880
werden in Nevele 1263 geboorten aangegeven, waarvan 41 onwettige, wat neerkomt
op 3,2 %; dit is zelfs iets lager dan het gemiddelde in het arrondissement Gent-Eeklo
in diezelfde periode(6).
De jongste moeder, die bovendien bevalt van een tweeling, is er zestien en heeft
geen beroep, ze woont met haar ouders langs de Vaart Links en in haar huis wonen
nog 9 andere personen. Verder zijn 25 moeders, of 60,9 % tussen de 18 en de 24
jaar; vijf moeders zijn 27 jaar, één is er 44 en één 45 jaar. De moeder van 44 jaar
kreeg twee onwettige kinderen in een periode van drie jaar. De moeder van 45 jaar
was weduwe en spinster van beroep.
Van 23 jonge moeders wordt het beroep niet vermeld of worden ze ‘scholier’
genoemd. Het is nogal onduidelijk wat we ons in die tijd moeten voorstellen onder
scholieren van 17-18 jaar. Waarschijnlijk gingen deze meisjes bij het opmaken in
1866 van de bevolkingsregisters nog (af en toe) naar school en werd naderhand in
het register hun beroepsaanduiding niet aangepast aan de werkelijkheid.

(6) M.C. Gyssels, ‘Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen (1700-1880)’, in Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis, jg. X (1984), nr. 3, p. 97.
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Zes moeders zijn dienstmeid op een hoeve. De kans is dus niet denkbeeldig dat ze
daar zwanger werden, denken we maar aan Oele Feeffe uit Het recht van de sterkste,
die te doen had met boer Van Heule.
Dertien moeders, dus ongeveer een derde, waren kantwerkster en werkten dus de
hele dag thuis, vaak onder het controlerend oog van hun moeder want die was spinster,
weefster of huishoudster en was dus ook de hele dag thuis. Kantwerksters waren in
hun werkmilieu thuis veel minder blootgesteld aan gevaren dan bijvoorbeeld meiden
of dagloonsters op een boerderij.
Hoe is het relatief gering aantal onwettige kinderen te verklaren in de zogenoemde
betere straten? Vaak gingen deze meisjes omwille van de achterklap over een
onwettige geboorte op kosten van hun ouders of van de vermoedelijke (welstellende)
vader in de anonimiteit van de stad bevallen en vinden we ze niet terug in de
bevolkingsregisters van Nevele. Ook was in die kringen de sociale controle en de
burgerlijk-kerkelijke druk zeer sterk.
Omgekeerd was op de Hul de morele controle van kerk en burgerlijke maatschappij
zeer klein. Op een afgelegen, beruchte wijk zoals de Hul kwam de pastoor
waarschijnlijk zelden of nooit op bezoek. Wie er wel op bezoek kwam, waren de
zonen van de notabelen zoals we in het korte stukje ‘Donder de Beul’(7) (1913) kunnen
lezen: ‘Zelfs gebeurde het, dat welgestelde burgerzonen: meneer Daniël, van de
brouwer, meneer Vitàl, van 't kasteelken, zich tussen licht en donker eens tot bij de
meisjes van de Zijstraat: Maaie Troet, Muime Taey of Oele Feeffe waagden...’ In
ieder geval de burgerij noch de kerk hadden grote invloed op het seksuele gedrag
van de Hul. Bovendien hadden sommige burgerlijke moraalridders er zelf alle belang
bij dat de meisjes van de Hul het niet al te nauw namen met de gangbare morele
normen.
De experimentele leeftijd lag duidelijk tussen de 17-18 jaar. Niet typisch maar
eerder uitzonderlijk was een gezin in de Blasiusdriesstraat nr. 15. Daar woonde een
weduwe met twee dochters van wie de oudste ongehuwd was en twee onwettige
kinderen had. In datzelfde huis woonde nog een echtpaar met twee dochters van wie

(7) Verschenen in C. Buysse, Krachten. Gekozen en ingeleid door Clem Bittremieux, Amsterdam,
1966.
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de ene drie onwettige kinderen had en de tweede één kind. In het totaal woonden in
dit huisje 18 personen.
Buysse heeft dus in Het recht van de sterkste de morele gedragingen van de
Hul-bewoners ‘natuur’getrouw geschilderd. Vanaf 1878 was Cyriel Buysse klerk op
het gemeentehuis en was op die manier goed geïnformeerd over de burgerlijke stand
van de inwoners van Nevele. Zijn voorstelling van de feiten op de Hul was een
nauwkeurige weergave van de werkelijkheid uit die tijd.
Ik wilde ook nagaan of het waar was dat de ongehuwde moeder na de geboorte
haar best deed om de vader helemaal op haar ‘kant te krijgen en met hem te trouwen’
(Het recht van de sterkste). Van de 41 onwettige geboorten in heel Nevele werden
er 10 later gevolgd door een huwelijk, één keer zelfs elf jaar na de geboorte van het
eerste onwettige kind. Of de vader ook de verwekker van dat kind was, kunnen we
niet nagaan. Het ging duidelijk niet zo vlot om een vermoedelijke vader tot een
huwelijk te dwingen, wat ook blijkt uit de verhalen van de wiedsters in Het recht
van de sterkste.

Identificatie van enkele personen uit Het recht van de sterkste
Zoals ook blijkt uit de studie van Taeldemant(8) is het moeilijk te achterhalen of de
personages bij Buysse naar het leven getekend zijn ofwel of ze misschien verzonnen
zijn. Buysse heeft vaak de kenmerken van verschillende typen in één persoon
samengebracht en net als men als onderzoeker meent iemand te hebben ontmaskerd,
kloppen weer een aantal feiten niet.
De identificatie door Taeldeman van ‘Grueten Broos’ als Ambrosius Kneuvels
steunt op overgeleverde gegevens. Dat is volgens mij ook de enige manier om
personen uit Buysses werk met grote zekerheid te kunnen identificeren maar hiervoor
ontbreken nu meestal de getuigen.
Dank zij een getuige(9) ben ik er waarschijnlijk in geslaagd Reus Balduk uit Het
recht van de sterkste onder de inwoners van Nevele

(8) J. Taeldeman, a. w.
(9) Ik dank de heer Daniël D'Hooge, bestuurslid van de heemkundige kring ‘Het Land van
Nevele’, voor zijn inlichtingen. Zijn vader was kleermaker en woonde sedert het begin van
deze eeuw aan de rand van de Blasiusdriesstraat en was als geletterde de vertrouwens-persoon
van vele mensen op de Hul.
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terug te vinden. Op 18 mei 1881 trouwde te Nevele een zekere Remi Balduck
(oGrammene 24.7.1853), werkman van beroep, met Seraphine Wieme (oNevele
29.6.1858), landbouwster van beroep. Haar vader was landbouwer-herbergier, haar
moeder huishoudster. Het jonge paar woonde in 1885 in Nevele langs de Vaart, dus
op de Hul. Ze kregen drie kinderen. Nog voor de Eerste Wereldoorlog week de
familie Balduck uit naar Amerika en verdween uit Nevele. Reus Balduk is één van
de weinige personen bij Buysse die met zijn echte naam wordt genoemd. Of Remi
Balduck een type was zoals Buysse hem schilderde, kon ik niet achterhalen, maar
er was in Nevele maar één Balduck in die tijd en die was dus toch wel herkenbaar
in Buysses werk. Wellicht voelde Buysse zich hier zelf niet zo bedreigd door eventuele
kritiek want Balduck was een inwijkeling, zijn naam was geen typische Hul-naam,
hij stond ver van de autochtone Hul-bewoners, maar hij was wél getrouwd met iemand
van daar. Buysse kon dus die persoon met een gerust gemoed ten tonele voeren.
Nadat Buysse nogal wat kritiek had gekregen op Het recht van de sterkste liet hij
deze beruchte figuren in zijn novelle ‘Donder de Beul’ (1913) emigreren naar
Argentinië en zo schreef hij ze weg uit zijn later oeuvre. ‘De beruchte bende, die
jarenlang de ganse streek had geterroriseerd, kon het er eindelijk niet langer
volhouden en verliet het dorp en 't land om in het verre werelddeel een ander leven
te beginnen.’

Een toemaatje
Op mijn speurtocht naar fictie en realiteit in Het recht van de sterkste heb ik nog
twee feiten aan de werkelijkheid proberen te toetsen.
Herhaaldelijk trekken de mannen van de Hul op strooptocht of plegen ze kleine
diefstallen. Door deze diefstallen zo naar het leven te beschrijven, wilde Buysse
zeker de bewoners van de Hul niet in een slecht daglicht stellen. Hij geeft gewoon
een relaas van de feiten, zoals we ze in de kranten van die tijd kunnen lezen. In een
krantenartikeltje van 1898, dus geschreven na Het recht van de sterkste maar
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toch representatief voor de tijdgeest, staat dat Karel Telleir, schoenmaker en herbergier
op de Hul, werd betrapt op de wijk Kerrebroek in Nevele tijdens een diefstal van
kippen. Hij was zelfs in gezelschap van drie anderen, maar die konden vluchten.
En nu ik het toch heb over diefstal en kleine criminaliteit, wil ik nog nagaan of
Nevele inderdaad rijkswachters had. Weer in Het recht van de sterkste moet het
Slijperken op de loer liggen om te zien of alle vier de gendarmen van Nevele van
hun dienstronde in het brigadegebouw binnenkwamen. In 1879 werd er in Nevele
een rijkswachtbrigade opgericht, bestaande uit vier man, alle vier geboren in een
Vlaamse gemeente(10). Ook Buysse laat in Nevele vier rijkswachters optreden, maar
één ervan is een Waal die moeilijk Vlaams spreekt. Weer eens brengt Buysse de
argeloze lezer op een dwaalspoor.

Besluit
Na twintig jaar ontmoet de schrijver Donder de Beul die uit Argentinië is
teruggekeerd. Buysse laat Donder de Beul zijn verhaal doen en zegt uiteindelijk:
‘Kom, Donder, we gaan iest nog nen dreupel pakken’. De ‘dreupel’ werd gepakt;
en nog een, en nog een; en langzaamaan kwam Donder los en ging hij aan 't
vertellen.’
Ik ben ervan overtuigd dat Buysse hier de waarheid spreekt en dat hij op die manier
zijn verhalen ‘kocht’ bij de mensen van de Hul. Naarmate de personages in zijn werk
te herkenbaar zouden kunnen worden, heeft hij ze een andere naam gegeven, heeft
hij hun karakter vervreemd en vermengd met eigenschappen van andere personen,
ook om te vermijden dat zijn informanten gekwetst zouden weigeren hem tegen een
borrel nog nieuwe sterke verhalen te vertellen.
En om later zeker geen last meer te krijgen van de beruchte bende uit Het recht
van de sterkste heeft Buysse ze gewoon laten emigreren naar Argentinië. Maar dit
feit moet ook nog aan de werkelijkheid worden getoetst.

(10) De vier rijkswachters waren in 1879-1880: Joseph Stesmans, bevelhebber (oHechtel), Karel
Van den Bossche (oRoeselare), Francies D'Hondt (oMoerkerke) en Karel Kempinck
(oSt.-Pieters-op-de-Dijk).
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Cyriel en zijn auto
door Prosper de Smet
Hoe dikwijls denk ik niet aan Cyriel Buysse
als ik zalig gezeten
in mijn Lada Cabriolette
glij over de gladde linten macadam
en zelfs lezen kan in mijn gazette.
Terwijl gij, Cyriel, de volbloedige struise
Vlaamse schrijver Buysse
in een stinkend stampend gevaarte
schuddend en schokkend hobbelend
over vaderlandse kasseien
een volle dag lang moest rijen
in een open rijtuig zonder ruiten of ramen
van Nevele naar Namen.
't Is waar, naast u zat een voorname
dame in weer en wind
met over haar hoed gespannen een voilette.
En ik, zalig gezeten
in mijn Lada Cabriolette
denk dan dikwijls eveneens:
hadt gij dit maar kunnen beleven,
wat nu zelfs aan snotapen is gegeven,
te rijden moeiteloos op moderne wegen
vele mijlen ver op een snipperdag
van Nevele naar Echternach.
Dit hebt ge gemist, Cyriel.
't Is om te huilen.
Hoe gaarne zou ik met u willen ruilen:
ik schenk u mijn Lada Cabriolette
en leen dan even van u
de dame met voilette.
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De brieven van Rosa aan ‘haar ventje’
door Prosper de Smet
Laat ik dikwijls met genoegen mijn ogen glijden over de rijen gelezen boeken langs
de muur, dan blijven ze toch hier en daar iets langer verwijlen met een gevoel van
spijt. Bij de zes delen van Jane Austen bijvoorbeeld. Ze stierf te vroeg. Of bij de
driedelige memoires van Casanova. Ik zou hem zo graag in een vierde deel terug in
Venetië zien leven. Spion voor de geheime politie, hoe zou hij dat hebben uitgelegd.
En bij de Duitsers, Oscar Maria Graf, hij stierf vóór hij het tweede deel van zijn
memoires kon schrijven. Zijn vlucht voor Hitler tot bij Stalin. En daarna, een Beier
in Lederhose in New-York. Dat had ik zo gaarne kunnen lezen.
In onze eigen literatuur overvalt mij slechts op één plaats dit gevoel van spijt:
naast de zeven dikke delen volledige werken van Cyriel Buysse. Daar staat, geborgen
in een zelfgemaakt kaftje, de in beperkte oplage en armoedig gedrukte brieven die
Rosa Rooses schreef aan de toen debuterende schrijver. Hoe gaarne zou ik daarnaast,
of daarin, Cyriel Buysses verloren gegane antwoorden hebben gelezen. Het hart van
een jonge, verliefde Buysse.
Het verhaal is bekend: Rosa en Cyriel ontmoeten elkaar bij gemeenschappelijke
kennissen en worden op elkaar verliefd. Cyriel Buysse doet een huwelijksaanzoek.
Wordt door vader Rooses afgewezen. Zijn verleden is de hinderpaal. Zij is twintig
jaar en woont in Antwerpen. Hij drieëndertig en verblijft in het Gentse. Zij geven de
droom van een gelukkig huwelijk niet op en beginnen aan een geheime briefwisseling.
Zesenvijftig brieven van Rosa aan ‘haar lief ventje’ zijn bewaard gebleven. Op een
paar dagen na juist één jaar reizen de brieven over en weer tussen Antwerpen en
Gent. Van 29 april 1892 tot 8 mei 1893. Dan heeft Rosa ingezien dat de hinderpalen
te groot zijn en geeft ze het op zich verder vast te klampen aan een droom. Ze eindigt
haar laatste brief aan Cyriel als volgt: Mijn brieven vraag ik niet terug, omdat ik weet
dat gij er geen slecht gebruik zult van maken. Ik ben zeker dat gij ze nooit zult
herlezen, omdat ze zo gekribbeld zijn, zoudt gij ze niet verbranden? Men mocht ze
soms eens
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vinden. Daarbij er staat niets interessants in, en om te weten dat ik u zo liefheb gehad
hoeft gij dat toch niet te herlezen. Verbrand ze dus maar. Uwe brieven houd ik. Later,
als gij een groot man zult geworden zijn, zal men ze drukken gelijk die van Multatuli.
Juist het omgekeerde is gebeurd.
Ik heb eens gezegd, of geschreven zelfs, dat ik de brieven van Rosa Rooses aan Cyriel
Buysse beter vind dan de in de wereldliteratuur beroemde liefdesbrieven van de
Portugese non. Als ik dit ooit geschreven heb zou ik dit gaarne uitwissen, want ik
heb daar twee geschriften vergeleken die niet vergelijkbaar zijn. De brieven van de
Portugese non zijn een literair gewrocht (hoogst waarschijnlijk zelfs door een man
geschreven) en als ik mij goed herinner hoe elegant en kunstig de non Marianna
Alcaforado schrijft (of haar minnaar) dan moet ze dikwijls de pen hebben neergelegd
om naar een woord of een uitdrukking te zoeken.
Maar Rosa Rooses? Geen sprake van schoonschrijverij. Ze schrijft ‘Mijn liefste
Cyriel’ of ‘Mijn liefste ventje’ en dan rolt het eruit, al wat haar op de boezem ligt.
De brieven van de Portugese non richten zich tot een groep van literaire lezers uit
de 17e eeuw. Ze willen bekoren en veroveren. Rosa richt zich tot een enkele man,
de geliefde, in volle vertrouwen dat ze nooit door iemand anders zal gelezen worden.
Ze zien elkander zelden, ze vervangen het gesprek. Ergens schrijft ze: want is deze
briefwisseling niet onze enige conversatie? In haar ontroerende brieven lezen wij de
neerslag van een hevige, alles overheersende verliefdheid, rechtstreeks in woorden
overgevloeid van het hart naar het papier. Ook als ze kwaad is op de man die ze
bemint, windt ze er geen doekjes om. (Slechts één enkele keer gebeurt dit). Dan laat
ze de vele lieve woordjes waarmee ze hem anders aanspreekt achterwege en roept
ze hem streng en boos tot de orde met: Cyriel!
Ik denk, Cyriel zal wel geschrokken zijn toen hij zijn naam zo onvertederd zag staan.
Voor mij, gevoelig lezer, was dit toch het geval. Al meer dan honderd bladzijden
was ik in contact met een lieve jonge vrouw die bij het neerschrijven van haar
gevoelens het zoetste genoegen schijnt te vinden in de manier waarop ze de geliefde
man aanspreekt. Vanuit haar overvol hart noemt ze hem: mijn ventje, mijn baaske
(spreek dit baaske uit op zijn Gents, schrijft ze er eens bij)
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mijn Cyrielke lief, mijn ventje lief, maar ook, bijna op zijn Russisch geschreven: mijn
tschoepeke. En als haar hart overloopt van tederheid en liefde luidt het: mijn
allerliefste, beste, enigste tschoepeke van een ventje.
Ja, die ‘Cyriel’ daar zo naakt te zien staan kwam hard aan. De brief die er op volgt
is kort en kortaf. Ze heeft de verwachte post niet gekregen. Ze voelt zich verlaten,
gekwetst. Zijt ge misschien van plan mij niet meer te schrijven? vraagt ze angstig,
bedroefd en boos.
Op een dag dat ik weer eens voor de bibliotheek stond en mijn blik aan de
Buysse-boeken haperde, nam ik het dunne brievenbundeltje van Rosa uit het rek en
viel het in mijn handen juist open bij die boze brief met de striemende aanhef ‘Cyriel!’
Toen begon ik te denken: zou er van de man die aan dit meisje zoveel leed berokkende
en tot zoveel liefde inspireerde niets terug te vinden zijn in de brieven? Zijn eigen
brieven zijn er niet meer, maar citeert ze hem nergens? Kan ik niet onrechtstreeks
vernemen hoe hij zijn brieven schreef, een flits van de inhoud ervan betrappen,
nergens aanvoelen hoe hoog de temperatuur van zijn verliefdheid was? En met die
gedachte in het achterhoofd begon ik de brieven te herlezen.
Dit heb ik gedaan, glimlachend dikwijls, ontroerd meestal, als hoogbejaarde
opgenomen weer in de angst, de hoop en de roes van een eerste liefde. En, om dit
maar onmiddellijk te zeggen over het resultaat van mijn zoektocht: bij de paar blikken
over zijn schouder bij het schrijven die mij gegund waren, ben ik toch niet erg tevreden
over onze Cyriel, blijf ik aan de zijde van Rosa staan, zou ik haar willen troosten en
hem berispen.
O neen, ik heb het hier hoegenaamd niet over het gedrag van de jonge man Cyriel
vóór hij het jonge meisje ontmoette. Ook dit is een bekend verhaal. Een voorbeeld
van kuisheid schijnt hij niet geweest te zijn in Nevele en Gent en daar wordt in de
brieven genoeg roddel over aangehaald. Trouwens, hijzelf doet daar een boekje over
open in de lange brief die hij schrijft aan de vader van Rosa, Max Rooses, waarin
hij zijn dochter ten huwelijk vraagt: ik weet, en ik voel, dat ik Mejuffrouw Rosa zou
gelukkig maken. Om hem te vermurwen vraagt hij hem zijn vroegere jongelingzonden
te vergeven.
De vader doet het niet. De dochter wel.
Maar in de correspondentie is er meer sprake van de zonden die Cyriel al dan niet
nog altijd begaat tijdens het jaar van de brieven.
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Dat gaat van tot twee uur 's nachts in een café zitten tot men zegt dat gij een kind
hebt.
Die roddel over Cyriel wordt vooral vanuit de Gentse kennissenkring naar
Antwerpen overgebriefd. Het gaat zo ver dat de lieve Rosa zelfs weerzin begint te
voelen tegen alles en iedereen in Gent, weerzin waarvoor ze, in het Vlaams van 1890
het woord ‘disgoesting’ gebruikt: Och, Cyriel, het is heel erg, de mensen zijn te
bekrompen in Gent (..) ikzelve die zo gaarne in Gent kwam, heb er ene disgoesting
van gekregen. Wat verschil van bij ons!
En bij ons, dat is natuurlijk Antwerpen.
Maar nogmaals, het gaat mij bij dit herlezen niet om wat anderen zeggen over
hem, ik ben op zoek naar Cyriel Buysse zelf, naar zoveel mogelijk de eigen woorden
van de 33-jarige jongeman die door Rosa worden aangehaald of waarop toespelingen
worden gemaakt in de brieven van zijn geliefde.
Een eerste maal frons ik de wenkbrauwen bij de brief van 24 mei 1892. Rosa
schrijft: Waar haalt ge nu dat ge mij niet waardig zijt. Laat dit andere mensen zeggen
indien zij er genoegen in vinden maar stel dat toch uit uw hoofd. In vele dingen sta
ik verre beneden u.
Hij heeft dus geschreven: ‘Ik ben u niet waardig!’ Dit beviel mij niet. Het leek mij
een zin uit een oud toneelstuk. Woorden om met de hand op het hart geknield voor
een maagd te declameren. Slechte literatuur. Een zin uit het melodramatisch arsenaal.
Zo kende ik Cyriel Buysse niet uit zijn boeken. Maar na een tijdje dacht ik: misschien
is hij zo verrast en bekoord geweest door de totale eerlijkheid en de frisse onschuld
van het jonge meisje dat hij tijdens het schrijven even overhelde naar de algemene
opinie die vindt dat het werkelijk slecht is tot twee uur 's nachts in een café te zitten
en ongetrouwd toe te geven aan de drang tot voortplanting. Ja, het zou kunnen dat
hij dit ‘ik ben u niet waardig’ werkelijk zo heeft aangevoeld. Ik dacht toen ook aan
zijn 33 jaar en welke dwaasheden ik niet geschreven heb op die leeftijd. En ik vergaf
het hem.
Een beetje in dezelfde zin van melodramatisch overdrijven met de pen, vind ik als
Cyriel schrijft dat hij het leven moe is en wil sterven: Weet gij, Cyriel, dat ge mij
verschrikkelijk bang hebt gemaakt met uw brief, waarom spreekt ge van sterven? Ik
begrijp dat gij het leven moe zijt, mij dunkt dat er iets veel beter te doen is dan
sterven: uit Gent vertrekken. En zij geeft hem de raad voor een paar maanden naar
Amerika te gaan. Cyriel doet het niet, hij blijft in een sombere
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stemming en geplaagd door de kwaadsprekerij wil hij in een volgende brief sterven
door eigen hand en zelfs met zijn belagers duelleren!
Rosa weer aan het woord: van een duel daar ben ik formeel tegen, ik houd niet
van zulke dingen. Schrijf dus niet meer van zelfmoord of tweegevecht dat jaagt mij
het kiekenvlees op het lijf en helpt toch voor niets.
Heeft de jonge Buysse indruk willen maken op zijn geliefde of deed hij het zoals
zijzelf oppert: om mij verwaand te maken?
Hoe rap vloeit bijvoorbeeld ik zou wel dood willen zijn, niet uit de pen. Neen, dit
raakt mij niet zo erg, ik kreeg er geen kiekenvlees van. En een duel? In de jaren 1890
nog! Dit leek mij uit de verbeelding van de beginnende romanschrijver te zijn
gevloeid, ontlokte mij enkel een glimlach en kon ik hem gemakkelijk vergeven.
Maar wat een ander probleem uit de briefwisseling betreft, daar heb ik het toch
moeilijker mee, geeft mij de indruk dat zijn brieven niet zo interessant zijn geweest
als ik het mij soms voorstel en in ieder geval niet zo spontaan en eerlijk als die van
Rosa Rooses.
Zij verwijt hem: Het doet mij groot spijt dat gij zo dikwijls vergeet te antwoorden
op dingen die ik u vraag. En daar gaat het nu over:
Zij zou zo gaarne hebben en dringt er zo dikwijls op aan dat hij haar eens alles
zou vertellen, duidelijk te zijn, niet zo in mysteries te spreken over zijn verleden.
Om hem daartoe over te halen doet ze een eerste maal beroep op haar liefste
kozenaampjes: Soms droom ik van u, en die dromen zijn toch zo schoon, ik zou ze
wel willen vertellen, maar gij moest er eens mede lachen, gij zijt een serieus mens
en ik niet veel meer dan een kind! Maar wij zouden toch gelukkig zijn. Wij hebben
immers een beetje dezelfde gedachten? Gij hebt mij eens uwe geschiedenis beloofd,
och toe, mijn klein, lief, beste, suikerzoet Cyrieltje, schrijf mij toch eens alles, als gij
ongelukkig zijt geweest, zal ik trachten u te troosten op mijn best.
Maar al die lieve, zoete woordjes baten niet. Een paar brieven verder smeekt ze
hem nu ernstiger: Weet gij met wat ge mij plezier zoudt kunnen doen, Cyriel, doch
ik vrees datgij het niet gaarne zult doen. Met mij eens te zeggen wat gij al slecht
gedaan hebt, hoegij geleefd hebt, enz. als gij wilt zal ik u den brief terug geven. Och,
doe het eens, gij hebt zoveel details over P. gegeven, doe hetzelfde eens over u. Ik
denk nog altijd aan dien brief, ik kan hem niet vergeten.
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Soms maakt hij haar nieuwsgierig met halve woorden en blijft zij met de vraagtekens
zitten: Ik verwacht ook een antwoord op die raadselachtige kwestie, ge weet, gij moet
het nu maar eindigen, anders hadt ge niet moeten beginnen. En als ge het niet zegt
ben ik kwaad, daar, nu weet ge't.
Hij schijnt zelden op directe wijze op haar brieven te antwoorden. Alles wat men
haar over zijn gedrag vertelt schrijft ze hem, maar nooit geeft hij uitleg of
rechtvaardigt hij zich: Gij weet dat ik u doodgaarne zie, doch tussen u en mij bestaat
er steeds een hinderpaal, die zo groot is, dat ik soms begin te twijfelen of ik er ooit
zou over kunnen. Ik heb u reeds een beetje gereprocheerd dat ik vond dat ge zo weinig
deed om u te justifiëren.
Zij krijgt meer en meer de zekerheid dat hij een vaste maîtresse heeft. Daarover
begint haar geweten te knagen: En dan die vrouw die mij altijd in mijne gedachten
vervolgt! Doe ik niet slecht, wetende wie gij zijt, aan u nog te durven denken? Och,
liefste, antwoord mij toch nog eens op hetgeen ik u ga vragen en vergeef mij indien
ik u er nog van spreek. Het is iets over die vrouw. Men heeft mij verzekert dat het
een braaf, stil meisje was, en dat ze zich nog deftig gedraagt, dat ze altijd op u wacht,
om met u te trouwen. Is dat zo? Het is toch zo erg voor u, voor haar en voor mij. Als
ik op dat kapitel kom, heb ik noch moed noch hoop.
En weer krijgt ze geen antwoord.
Nochtans als iemand bereid was haar geliefde te aanvaarden zoals hij is en hem
alles te vergeven, dan was het deze jonge vrouw. Zelfs de paar keren dat ze hem op
leugens betrapt, - bijvoorbeeld: ge zegt ik kom nooit meer in Gent, hoe komt het dan
dat al uw brieven van uit Gent verzonden zijn? - dan nog gaat ze iedere keer op
vriendelijke toon verder en begint ze haar volgende paragraaf met mijn liefste baaske
of ventje.
Neen, bij Buysse is het er zeker niet uitgerold. Het lijkt er naar dat hij meer
berekend te werk is gegaan, in ieder geval altijd iets heeft achtergehouden, Rosa
nooit voor een eerlijke open biecht heeft vertrouwd.
En dit is des te spijtiger omdat uit haar brieven duidelijk blijkt dat ze hem niet
alleen alles zou hebben vergeven, maar op verschillende plaatsen vind ik aanwijzingen
dat het juist dat is wat haar in hem aantrekt: zijn verleden, het feit dat hij ‘het leven’
kent, zijn leeftijd en ervaring in de liefde.
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Het duidelijkst schrijft ze dit in de brief van 20 juni. Ze begint met hem op leugentjes
te wijzen maar dan schijnt het alsof juist het feit dat hij andere meisjes kent en
avontuurtjes najaagt haar er toe brengt hem om zijn man zijn te prijzen:
Cyriel, gij schrijft mij dat gij nooit geprobeerd hebt een vrouw in Gent te krijgen.
Waarom hebt ge dan aan Anna Cogen geschreven? Men heeft mij ook verzekerd dat
gij tot over uw oren verliefd waart op Miss A. Beckett of hoe heet deze Australische
familie. In Gent kan men niet zwijgen, alles komt te weet! En dan komt het: Cyriel,
ik heb weer ene reflexie gemaakt ‘digne de moi’. Als een meisje nu trouwt met zo'n
piepjonge jongen die van niets weet, dat moet toch erg vervelend zijn, 'k heb toch
liever iemand als gij, die al alles kent.
Neen, op dit gebied ben ik hoegenaamd niet tevreden over onze Cyriel. Dit meisje
vraagt het hem zo schoon, ze geeft hem bijna de pap in de mond, zij verdiende een
eerlijke biecht. Ik zou zeker voor haar aandringen zijn bezweken. Hij niet. Hij heeft
haar vragen naar opheldering steeds ontweken. Ik vind het niet schoon van hem.
Maar de vraag werpt zich nu op: heeft Rosa Rooses de ondernemende man, waarnaar
ze verlangde, ‘de man die alles kent’ ook leren kennen? In andere woorden, heeft er
zich in de schaarse ontmoetingen en in de vele brieven een ontwikkeling voorgedaan
van sentiment naar sensualiteit, van handje vasthouden naar gewenste intimiteiten?
Jawel. Zij het nog een eindje verwijderd van ‘all the way’ zoals het zo kuis in het
Engels wordt uitgedrukt.
Eerst wat wij vernemen uit de brieven waar er over de ontmoetingen wordt
nagepraat.
Een eerste aanwijzing: Ik omhels u nu niet als een vriendin, maar als een vrouwtje
dat haar man omhelst. En verder (was het op de reis van Gent naar Oostende of bij
de beklimming van de O.L. Vrouwentoren?)... dat ge mijn haar streelde terwijl ge
mij gekust hebt. Weet ge dat dit geen banale kus was?
Wij mogen dus aannemen dat dit een kus in de diepte was.
Er volgt dan nog een ontmoeting waarin ze heel dicht bij hem is geweest en o, wat
was dit plezierig. Maar ze vraagt hem er niet meer op aan te dringen haar terug te
zien, het mag niet, Cyriel moet braaf zijn, ze smeekt hem haar te respecteren.
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Dan begint ze te denken aan een definitieve scheiding van de man die ze nog steeds
bemint. Het zijn de laatste brieven. Er woedt een tweestrijd in haar boezem. Ze heeft
reeds verscheidene keren geschreven dat ze nooit of nooit iets tegen de wil van haar
papa of mama zou doen. Nu voelt ze dat ze zou kunnen bezwijken: Vroeger waren
wij tevreden met een brief, dan eens vluchtig van verre zien maakte ook ons geluk,
nu moeten wij elkander spreken en van spreken komt kussen. Och Cyriel waarom
hebt ge dat gedaan, wist gij niet dat uwe kussen mij ziek maakten en nu ik ze geproefd
heb er nog meer wil? (..) Gij weet wel dat het niet mag. Waar blijft uwe belofte eerlijk
met mij te handelen? Is het eerlijk het voorstel dat gij mij maakt, denkt gij dat gij
dat ooit van mij zult verkrijgen. Gelooft gij dat ik ooit zo diep zal vallen.
Wat het voorstel is geweest van Cyriel daar hebben wij het raden naar. Samen
vluchten of wil hij de rijpe vrucht plukken daartoe aangemoedigd door de iets losser
wordende toon van de brieven en de soms in naïviteit geuite woorden, maar die tot
de verbeelding sprekende beelden opwekken: Ik slaap zo gaarne, weet u Cyriel. Och,
als wij getrouwd zijn mogen wij zamen slapen, dat zal toch goed zijn. Mag ik dan
heel, heel dicht bij u komen. Zal dat niet heerlijk zijn? Hebt gij daar al eens op
gedacht of laat het u onverschillig?
Op die vraag zal hij zeker geen ja hebben geantwoord.
Ze is, in een van de laatste brieven al zoveel minder naïef of meer ontdooid dat
ze een ondeugende of misschien gewaagde toespeling van Cyriel kon verdragen. Gij
zijt oprecht een deugniet van zulke dingen te schrijven zoals gij op het eerste blaadje
deedt. Maar nu het er nu toch staat wil ik bekennen dat het geheel met mijne manier
van zien overeenkomt. Cela, et puis mourir! Zouden wij niet eens mogen?
Dit schijnt aan duidelijkheid niets te wensen over te laten, maar verraste mij toch.
Is het meisje dat zo naïef scheen te schrijven over haar goed warm beddeke en over
heel dicht bijeen liggen, tot het rijk der zinnen ontwaakt door de niet banale kussen
van haar geliefde? Of moet ik mijn oordeel over haar naïviteit herzien?
In ieder geval herpakt ze zich in haar volgende brief: Ik vind Cyriel, dat wij ons
in onze laatste brieven een beetje te ver hebben laten gaan, laat ons toch dien toon
uit onze brieven uitsluiten, daarbij van dit alles kan toch niets komen, laat ons er
dus niet meer over spreken of aan denken. Ik kan niet en ik mag niet.
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De romantische verliefdheid van in het begin is in het jaar van de brieven
opengebloeid naar het sensuele toe. Maar ze kan haar papa niet van gedacht doen
veranderen. Hij ziet het als zijn plicht haar ver van Cyriel te houden en als hij van
plicht spreekt dan weet ik dat er niets aan te doen valt (..) maar ik vind het toch zo
erg, bovenal voor mij. Gij kunt overal distracties vinden, ik niet, ik ben gebonden
aan een koordje zoals een schoothondje.
Van de strengheid waarmee ze opgevoed en bewaakt wordt staan vele voorbeelden
in de brieven. Alleen op straat gaan mag niet, steeds moet de meid haar vergezellen,
of met mensen waar de ouders zeker van zijn. De deur van haar kamer zou moeten
openblijven. Als ze zich opsluit komt haar moeder geregeld kijken wat ze doet. Niets
kan ze op slot doen en met die geheim gehouden briefwisseling leeft ze in bestendige
onrust betrapt te worden.
In de laatst geschreven brief waarin ze afscheid neemt haalt ze nog aan wat de
dichter Pol de Mont haar over Cyriel Buysse zegde: Hij is een allerliefste mens. En
dan: Dit jaartje dat nu vervlogen is Cyriel, zal toch het beste van mijn leven blijven,
behalve enige kleine incidenten ben ik toch overgelukkig geweest en nu heb ik door
mijn eigen kunnen oordelen dat, wat men ook van u heeft kunnen zeggen, niet geheel
gegrond is, want met mij hebt gij gehandeld zoals weinigen zouden doen, ook ben
ik u er dankbaar voor.
Bij dit definitieve afscheid geeft ze hem de raad veel te publiceren opdat ik uw
naam overal ontmoet en daardoor verneem dat ge nog bestaat (dat heeft hij zeker
gedaan). Ze vraagt hem nog één gunst: dat hij haar nog een laatste brief zou schrijven
en dan niet meer en zoudt ge mij dan geen ander portret kunnen bezorgen, een zoals
Mme R. er een heeft, zo heb ik u gekend.
Ze neemt dan afscheid in die ontroerende laatste brief van de man die ze haar ex
ventje noemt met de paragraaf die ik in het begin aanhaalde: haar brieven vraagt ze
niet terug maar ze zal de zijne bewaren opdat ze later kunnen gedrukt worden als
deze van Multatuli.
Het omgekeerde is gebeurd. Zij zal zijn brieven, veronderstel ik, vernietigd hebben
toen ze een nieuw leven begon aan de zijde van een andere man uit angst voor
ontdekking. Zij zal het niet gemakkelijk hebben gehad ze te verbergen. Als dit de
reden is moeten wij het haar vergeven. Hij bewaarde ze zijn leven lang en na zijn
dood werden ze ontdekt geborgen in een oranje koekjestrommeltje. Voor
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hem was het niet zo moeilijk het geheim geheim te houden, hij bezat in Vlaanderen
een tweede verblijf, zijn schrijversatelier, de paalwoning op de Molenberg in Deurle.
Hij had niet de gewoonte zijn correspondentie te bewaren. Maar van Rosa's brieven
kon hij niet scheiden. Zij had het makkelijker spontaan en natuurlijk te zijn. Zij had
geen verleden. Hij wel. Misschien heb ik hem onrecht aangedaan en was hij even
fel op haar verliefd als zij op hem.
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Brieven van en aan Anton Bergmann
uitgegeven door Ludo Stynen
Inleiding
Cyriel Buysses tante Virginie Loveling was erg gesteld op haar privacy, en wilde
tegelijkertijd het beeld dat de buitenwereld, het beeld zelfs dat latere generaties van
haar hadden zo veel als enigszins mogelijk zelf vorm geven. Dat deed ze o.m. door
slechts die brieven te bewaren die rechtstreeks met haar werk te maken hadden en
alle persoonlijke documenten te vernietigen. Alle brieven die ze ooit van Anton
Bergmann kreeg gingen op die wijze verloren. Brieven die ze zelf aan Bergmann
schreef, overleefden de vernieling van de Lierse woningen van de Bergmanns en
van hun buitengoed Nazareth tijdens de Eerste Wereldoorlog niet. Door de
oorlogsgebeurtenissen gingen trouwens alle brieven die ooit aan Tony werden gericht
verloren. De enige uitzonderingen zijn te vinden in de copieboeken van Julius
Vuylsteke in het archief van het Willemsfonds, en de vaak geciteerde brief van
Nicolaas Beets over Ernest Staas die Tony pas op zijn sterfbed bereikte en die door
J.E J. Heremans integraal werd opgenomen in zijn voorrede tot de Verspreide Schetsen
en Novellen van Tony (Gent: Hoste, 1875).
Van Tony zelf bleven slechts enkele brieven bewaard, de meeste uit de periode kort
voor zijn overlijden. Al met al een erg kleine epistolaire nalatenschap wanneer we
bedenken dat de jonge advocaat een ruime kennissenkring en een druk sociaal leven
had en de meeste van zijn vrienden in de verschillende steden van het land woonden.
Anton Bergmann had ook geregeld contacten met Nederland, maar navraag bij de
belangrijkste collecties in Nederland leverde niets op. De verzameling brieven die
we hier afdrukken, dient beschouwd als een complement bij de enkele jaren geleden
door Victor Geets bezorgde, ruim geannoteerde editie van de brieven die zijn
grootvader Willem Geets, de illustrator van Ernest Staas, kreeg van Bergmann
(‘Brieven van Anton Bergmann aan Willem Geets
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(1871-1873)’, Hand. van de Kon. Kring voor Oudheidk., Lett. en Kunst van Mechelen,
94 (1990), 197-239). De 22 brieven in kwestie bestrijken de periode van 19 augustus
1871 tot 25 december 1873 en bevinden zich voor zover ons bekend nog altijd in het
familie-archief. Het Lierse stadsarchief bewaart nog een fotokopie van een hier niet
opgenomen, in het Frans gestelde brief van Tony aan ‘Mon cher George’, een
document dat dateert van 9 juli 1861 en volledig gewijd is aan een gerechtelijk
dossier. Het lijdt geen twijfel dat hier of daar nog een brief van Tony bewaard is
gebleven, en wellicht moet ook deze editie ooit nog een vervolg krijgen.
Ook al is de hiernavolgende correspondentie relatief beperkt, ook al moeten we ons
tevreden stellen met slechts één zijde van de communicatie, toch is dit disparate
geheel de moeite waard. In mijn gelegenheidstoespraak tijdens de Bergmannviering
te Lier (12 sept. 1998) noemde ik Tony een begenadigd amateur, een dilettant. Niet
de specialisatie en de carrière hadden zijn voorkeur, wel de vrijheid om allerlei te
doen, zich te engageren waar en wanneer hem dat uitkwam en te genieten van wat
het leven hem bood. Hij was liberaal en flamingant, letterkundige en historicus,
levensgenieter en ernstig advocaat.
In de nagelaten brieven komen de meeste van Bergmanns interesses en activiteiten
aan de orde. Ze tonen ons Tony als een man die zijn invloed wil gebruiken om zijn
vrienden vooruit te helpen, maar ze maken evenzeer duidelijk dat hij die voorspraak
niet ten koste van anderen wil geven. We lezen over de wijze waarop hij participeert
aan het culturele leven, over zijn interesse in het werk van zijn vrienden, over
geschiedenis en over de stichting van de Lierse afdeling van het Willemsfonds, een
van de allereerste lokale afdelingen. In de brief aan Leopold blijkt hoezeer hij het
eigen werk relativerend bekijkt en de laatste brieven getuigen van de ziekte die hem
het werken belet en tot zijn dood zal leiden.
In welke mate hij zich onafhankelijk opstelt blijkt nog het meest uit een brief aan
Frans de Cort over taal en spelling. Alvast spelling blijkt hem totaal onberoerd te
laten. Aan het woord is een amateur die in alle eigenzinnigheid handelt naar eigen
goeddunken. Een brief die in nogal schril contrast staat met zijn houding op het zesde
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres in 's-Hertogenbosch (1860), waar hij
samen met een aantal vooraanstaande Vlamingen

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

57
beloofde te zullen ijveren voor het gebruik van de nieuwe Noord-Nederlandse spelling
in het zuiden. Zette hij voor het hoger doel even de eigen overtuiging opzij? Het lijkt
erop want zeker de brieven, we drukken ze hier af zonder enige wijziging aan spelling
en interpunctie, lijken op zijn minst nonchalant geschreven en zonder nalezen
verstuurd.
Met dank aan het AMVC en het Liberaal Archief.

1. Brief van Tony aan Julius de Geyter(1) (AMVC: B472 B: 33151/1)
Lier 14 Oogst 1867
Mijn Waarde Heer
Ik heb niet gewacht tot de ontvangst van uw vriendelijk schrijven om voor uwe
benoeming als griffier den kleinen invloed te gebruiken welke ik zou kunnen hebben.
Prof. Heremans(2) had mij dienaangaande geschreven en zijn verzoek was voldoende.
Ik heb nu nog uwe vraag aanbevolen - Zal het niet veel goed doen 't zal toch

(1) Julius (eigenlijk Jan) DE GEYTER (1830-1905). Schrijver en liberaal voorman, klerk bij de
griffie van de arrondissementsrechtbank, sinds 1868 pleitbezorger bij de rechtbank van eerste
aanleg, sinds 1874 directeur van de Bank van Lening te Antwerpen. Werkte aanvankelijk
mee aan het katholieke Handelsblad, maar werd strijdend liberaal en verdedigde de culturele
Groot-Nederlandse gedachte. In 1858 publiceerde hij anoniem een antiklerikaal pamflet, zijn
Geuzenlied werd het strijdlied der antiklerikale partij. Zijn literaire faam dankt hij aan enkele
destijds zeer gesmaakte versverhalen van liberaal-democratische strekking en een reeks
zangteksten voor Benoît.
Cf L. Valcke & E. Durnez, Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (voortaan EVB) Tielt:
Lannoo 1973/1975, I, 588-589
L. Simons: ‘Julius de Geyter: een portret’, Een graf in Westende. Literair-historische
randschriften. Kapellen 1993, 42-47
(2) Jacob Frans Johan HEREMANS (1825-1884). Schrijver, onderbibliothecaris van de stad
Antwerpen, leraar aan het Gentse atheneum en vanaf 1854 docent, later hoogleraar aan de
Gentse universiteit. Van 1879 tot 1882 schepen van onderwijs. Zowel aan het atheneum als
aan de hogeschool volgde Tony les bij hem. H. was zeer actief als criticus en oprichter of
mede-oprichter van verschillende tijdschriften. Hij was een pionier in het universitair
onderwijs in de Germaanse filologie, zag veel heil in de culturele samenwerking met
Nederland, en speelde een vooraanstaande rol in de Nederlandse congressen.
Cf P. Fredericq in Liber memorialis Université de Gand, I (1913), 158-164
L. Valcke, EVB I, 653-654
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zeker geen nadeel bijbrengen. In alle geval moet men den invloed der vriendschap
op politiek terrein mistrouwen. En ik moet u bijzonder aanbevelen daar niet te veel
op te steunen en uwe politieke beschermers aan te manen te waken en te werken.
Ik vorm warme wenschen voor uw welgelukken en verzoek u te rekenen op mijne
toegenegenheid
ABergmann

op hetzelfde vel papier: De Geyter aan Willems(3):
Antw. 19 aug. 67
Vriend Willems,
Tony Bergmann heeft mij ten antwoord op mijn verzoek om voorspraak bij Bara(4)
den brief gezonden dien ik u bij deze laat geworden.
Er zou uit blijken dat er vooral politieke bescherming noodig is. Ik ga nog eenige
politieke mannen in werking stellen; maar 't schijnt mij toch zeker dat
vandenPeereboom het meeste doen kan.
Mag ik U verzoeken hem, vóór uw vertrek, voor de laatste maal nog eens warm
mijne kandidatuur aan te bevelen?
Tot op het Congres(5), en dat liet U en de uwen immer welga!
J. de Geyter
Eerst dezen namiddag ga ik ernstig nadenken over de Watergeuzen. Voel ik mij
daartoe geschikt, - terstond aan 't werk. Voel ik mij daartoe niet geroepen - vergeeft
mij dan dat ik niet eens beginne.

(3) Alfons WILLEMS (1839-1912). Hoogleraar Griekse filologie aan de universiteit van Brussel.
Veelzijdig ontwikkeld vertaler en editeur, en actief in de Vlaamse beweging.
Cf M. Leroy: ‘A. Willems’, Biographie Nationale XXXI, suppl III (1962), 737-739 J.
Beyers-Bell, EVB II, 2072-2073
(4) Jules M.L. BARA (1835-1912). Doorniks advocaat en staatsman, liberaal
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Doornik (1862-94)
Cf M. D'Hoker, EVB I, 133-134
(5) Congres. Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen werden vanaf 1849 beurtelings in
Vlaanderen en Nederland georganiseerd met het oog op culturele toenadering tussen de twee
gebieden. De bijeenkomsten waren groots opgezette gebeurtenissen, meestal feestelijk
omkaderd. Schrijvers, kunstenaars en intellectuelen ontmoetten er elkaar. Op 19, 20 en 21
augustus 1867 ging het negende congres door te Gent.
Cf Handelingen van het Negende taal- en Letterkundig Congres, Gent: Rogghé 1868, 476
p.
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2. Brief van Tony aan Julius de Geyter (AMVC: B472 B: 33151/2)
Lier 22 October 1867
Mijn Waarde Heer
't is mij een waar genoegen te zien hoe zeer u op mijne medewerking rekent. Zij
zal u dan ook niet ontbreken. Maar mijn invloed is zoo klein, zoo nietig dat ik u
nadeel zou doen er te laten op betrouwen. Neen denkt niet aan mij alleen. Spreekt
uwe andere vrienden vooral uwe politieke beschermers. Gij weet het bij ondervinding,
in zake van benoemingen weegt de politiek zoo zwaar en de vriendschap zoo ligt.
M. Bara wordt bij dergelijke gelegenheden als bestormd en wie het stoutst kan spreken
heeft gewoonelijk de meeste kans. Ik kan dat intusschen niet en mijne aanbeveling
komt dus weinig in aanmerking, te weinig naar mijnen zin maar 't is zoo.
Geloof mij, verwaarloost niets, spreekt vooral de politieke mannen, doe ze
krachtdadig werken. Kan de vriendschap dan iets, het zal u niets te kort blijven.
Moest er op een bijzonder punt aangedrongen worden, laat niet na er mij van te
verwittigen.
Uw toegenegen
ABergmann

3. Brief van Tony aan F. De Cort(6) (AMVC: B472 B: 18410/15b)
Lier 22 feb 1870
Mijn beste Heer en Vriend
Ik ben u hoogst dankbaar voor het zenden van het werk van Van Vloten(7). Ik heb
nooit iets meer boeiend over de religieoorlogen

(6) Frans DE LORT (1834-1878). Liberaal dichter en ambtenaar. Medeoprichter van het liberale
dagblad De Grondwet, redacteur van De Schelde, jarenlang hoofdredacteur van De Toekomst.
Hij was overtuigd Groot-Nederlander; voor hem gingen vrijzinnigheid en nationale
ontvoogding noodzakelijk samen, maar zijn streven naar eensgezindheid onder alle
flaminganten bracht hem later in conflict met zijn partijgenoten.
Cf M. Konings, EVB I, 339
(7) Johannes VAN VLOTEN (1818-1883): letterkundige en theoloog, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis en letteren, geducht polemist. Wellicht werd Nederlands opstand tegen Spanje
in zijn eerste ontwikkeling en vooruitgang (1572-1575) (Haarlem 1858) voorafgegaan door
deelpublicaties.
Cf. C. Offringa: ‘J. van Vloten: Aufklärung en liberalisme’, Bijdr. en Med. Gesch. d. Nederl.
83 (1969), 150-212
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gelezen. Is het mij toegelaten dan zou ik die boeken nog eenigen tijd bewaren en mij
menige bedenking ten nutte maken. Nogthans is het nog eigentlijk niet dit boek dat
ik zoek.
Van Vloten heeft in 1855, 1856-1857- drie eerste deelen uitgegeven onder den
titel van Neerlands opstand tegen Spaniën in zijn begin, oorsprong enz. Dit is wat
ik verlangde Het werk mij door u gestuurd heet Neerlands opstand tegen Spanien in zijne eerste
ontwikkelingen draagt het jaartal 1858 Bezit uw vriend ook die drie eerste deelen
dan zoudt gij mij eenen waren dienst bewijzen met mij ze ook in lezing te zenden en nu over ons schoolwezen. Ik lever enkel de bouwstoffen de letterkundige Frans
De Cort kan er een artikeltje uit opbouwen(8).
De geschiedenis van het onderwerp in ons land is nog te schrijven.
Men kent wel hier en daar eenige trekken - nauwkeurige inlichtingen op cijfers
gestaafd ontbreken. In mijne opzoekingen kon ik eenige opteekeningen doen - vindt
gij er belang genoeg bij om ze op te nemen welnu drukt ze dan tot stichting der
schoolgemeente in uw evangelie van het onderwijs.
Over drie tijdstippen bestaan nauwkeurige bescheiden: over het jaar 1789 dus voor
de inkomst der franschen, Het jaar 1801 het eerste jaar van 't consulaat - het jaar
1811 in 't midden van 't Keizerrijk.
In 1789 telde de stad Lier eene bevolking van 9581 inwooners. Het middelbaar
onderwijs was vertegenwoordigd door een collegie der paters Predikheeren dat voor
zooveel ik gissen kan, een twintigtal leerlingen bezat; het lager onderwijs door vijf
schoolmeesters, Bauwens, Michiels Jacq en Franc. Van Hoof en Dierckx aangesteld
door het magistraat en den scholaster. Over de bevolking der scholen vonden wij
voor het jaar 1789 geene opgave. Voor het onderwijs der vrouwen bestonden twee
kloosters, het Klooster van Vredenberg en het Klooster van Lier. Beide hadden
kostscholen, halve pensionnaten en enternaten.

(8) De Cort maakte geen haast met het artikel: in de eerstkomende jaargangen van De Toekomst
verscheen niets dat op de gegevens van deze brief gebaseerd was.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

61
In 't jaar 1796 bestatigt de officiele lijst in Vredenberg de tegenwoordigheid van 28
nonnen en 25 kostgangsters. Het onderwijs begreep fransch vlaamsch rekenen en
handwerk.
Welke uitslag leverden die gestichten op.
Dienaangaande antwoordt de officiele statistiek.
Op de bevolking van 5981 inwooners konnen in 1789-3021 persoonen lezen en
schrijven, 904 bezaten meer onderricht. Dus 2/5 der bevolking had eenig onderwijs
genoten 3/5 was geheel ongeletterd.
De fransche republiek die ons land overweldigde in den zomer van 1794 had het
maar gemunt op afbreken en vernietigen - zij schafte de drie kloostergemeenten af
zonder hunne onderwijsgestichten door iets anders te vervangen.
Eerst onder het consulaat vestigt het bestuur zijne aandacht op het onderwijs en
liet in 1800 - eene officiele opname der scholen doen. Gij vindt die lijst hierna.
De staat van het onderwijs was niettegenstaande de woelingen der laatste jaar van
de 18e eeuw eenigzins verbeterd.
De officiele lijst voor 1801 geeft voor eene bevolking van 9581 inwooners(9) 2090
persoonen op die 't lezen en schrijven machtig waren en 1906 die meer bekwaamheid
bezaten, totaal 3996 hetgeen iets meer dan 2/5 der bevolking uitmaakt.
Ziehier thans de officiele lijst der scholen in 't jaar 1801gedurende de tien volgende
jaar, werd er veel geoorloogd, menige overwinning behaald, talrijke velslagen
gewonnen, ontelbare steden ingenomen, maar door den grooten Napoleon niet eene
schreef op de onwetendheid veroverd.
In 't jaar 1801 waren er te Lier 6 jongensscholen in 't jaar 1811 acht. In 't jaar 1801
telden de scholen 403 leerlingen in 't jaar 1811 -423- maar de bevolking was van
9581 zielen tot boven de 10.000 geklommen.
Wenscht gij nu eenige bijzonderheden welke niet de statistiek maar de overlevering
heeft bewaard?
In de meisjesscholen onderwees men fransch en vlaamsch. In de jongensscholen
enkel vlaamsch uitgenomen bij maitre Michiels. Het pensionnaat van dien meester
welke men Mossieu Maitre noemde, genoot onder de fransche republiek een zekere
vermaardheid. Vooral

(9) een onveranderd aantal dus? LS
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de Noord-Brabanders zonden hun kinderen herwaarts om bij Maitre Michiels fransch
te leeren.
En welk fransch?
De vertalingen van den mossieu maitre leven nog in het geheugen der tijdgenooten.
Zoo was een zijner geliefkoosde voorbeelden ‘Oekadi steekt het vaantje uit (het
stellegat).
En hij vertaalde ‘Oekadi le vandrillon picque dehors (d'un stel de cu) historique)
Daarenboven gaf me Michiels eene spraakleer uit, een zwakheid die sedert dien
vrij algemeen is geworden, en daar stond in volle letters in gedrukt ‘breng het paerd
naar 't water’ - portez le cheval a l'eau - Ongelukkiglijk zijn de handboeken van Me
Michiels verloren gelijk zoovele schatten van een roemrijk verleden(10). Daarenboven
bestatigt de regering in 't jaar 1811 dat er van de acht scholen twee zijn die men
oortjesscholen noemt waar de scholieren wat leeren spellen in kruisken abc, maar
waar de ouders vooral hunne kinderen heen zenden om er van ontlast te zijn.
Vergelijken wij bij dien toestand van het onderwijs in de stad Lier bij het begin
dezer eeuw en de laatste jaren der vorige den staat in 't jaar 1868.
Voor het middelbaar onderwijs bezit de stad eene middelbare school van den staat
met 170 leerlingen. Het lager onderwijs wordt gegeven in de oefenschool der
normaalschool aan 490 jongens, in de kostelooze meisjesschool aan 370, in eene
buitenschool aan 185 scholieren. Als vrije onderwijsgestichten hebben wij zes vrije
scholen voor jongens met 171 drie voor meisjes met 391 en twee gemengde scholen
met 157 leerlingen. 120 meisjes volgen daarenboven de lessen in 't klooster der arme
Claren.
Dit maakt eene bevolking uit van 268 betalende jongens 482 betalende meisjes,
564 niet betalende jongens, en 562 meisjes of een totaal van 1876 leerlingen in de
scholen aanwezig.
In dit cijfer zijn niet begrepen noch de 275 kinderen der bewaarschool, noch de
690 leerlingen der scholen voor volwassenen, noch de 300 leerlingen van de
zondagschool der Ursulinen.

(10) Niet alle exemplaren verdwenen evenwel. De Antwerpse Stadsbibliotheek bewaart alvast
nog een exemplaar van Michiels: Nieuwe Fransche ende Nederduytsche spraekkonst. Lier:
Le Tellier c1788, XVI+386p (SBA: D79057). Het werk bevat behalve grammatica ook een
uitgebreid, vooral thematisch lexicon.
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Op 10.000 inwooners gingen er in 1811 - 423 ter schole
Op 15128 volgen er in 1868-1876 de lessen der eigentlijke onderwijsgestichten.
Er is zeker vooruitgang, maar onvoldoende ontoereikende vooruitgang vermits
het getal onwetenden nog altijd het cijfer der persoonen die eenig onderwijs bezitten
overtreft.
Ontvang mijn beste heer, mijne hartelijke groeten
ABergmann
/geen naam s.v.p./

4. Brief van Tony aan F. De Cort (AMVC: B472 B: 103264/1)
Lier 17 sept 1871
Heer en Vriend De Cort
Ik bevond mij laatst in gezelschap eener dame die in Fransch Vlaanderen hare
opvoeding genoten heeft. Zij zegde mij het volgende kindervertelselke op dat te st
Winnocque Bergen verhaald wordt
De kraai en de puut
Daar was 'n kraai op een boom
die riep assan: puut kruupt uut,
ge zou me gripen ze de puut
en en doe ze de kraai
puut kruupt uut! puut kruupt uut!
en de puut kruupt uut
Kneppe ze de kraai
'Ke de peyst ze de puut.

Gij hebt mij gesproken over de discussion en artikels of feuilletons - ik vraag u
vergeving, maar de samenhang der zaak is mij ontgaan.
Wat wil men of vraagt men, op welke voorwaarden en in welken zin. Kan ik iets
doen voor de zaak ik ben bereid - doch onthoud wel dat ik geen radikale ben Wij
zingen nog dagelijksch de Scheldestad(11)
Uw toegenegen
Tony

(11) Wellicht het lied ‘O Lieve Scheldestad’ van De Cort zelf, verschenen in zijn Liederen
(Groningen: Wolters 1868), door Rooses aangehaald in zijn ‘Brief aan Frans De Cort’ (25
oktober 1868) opgenomen in Schetsenboek (Gent: Hoste 1877, 168-198). Vooral de drie
eerste verzen van de laatste strofe zouden kunnen wijzen op een niet-radicale houding: Wie
komt van u (Antwerpen) is welkom te allen tijde, /Wie u bemint, diens handdruk doet mij
goed,/ Ik klink met hem, en neur aan zijne zijde (192)
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5. Brief van Tony aan F. Jos van den Branden(12) (beamte op
Stadsarchief Antwerpen) (AMVC: B472 B: 57376/35)
Lier 16 nov 1871
Mijnheer en Vriend
Ik dank u duizendmaal voor uwe welwillende mededeeling - daar dergelijke kopijen
afgeleverd door de archieven volgens tarief betaald worden verzoek ik u mij te laten
weten hoeveel ik uit dien hoofde schuldig ben. Ik bemerk op het afgeleverd stuk dat
het draagt an McCCLX primo of 1261 - indien ik mij niet bedrieg.
Van eenen anderen kant staat er in de Inventaire Des chartes et privileges concervés
aux archives d' Anvers staat no XVIe un traité d'alliance conclu a Louvain entre
Anvers et Lierre samedi avant la pacification de la vierge 1241/ 29 Janvie 1242) Is dit dan eene dwaling - en moet 1241 vervangen worden door 1261. Ik geloof het,
want de akte van verbod door u afgeleverd is gelijkvormig aan al de gene gesloten
in 1261 en niet 1241 in welk jaar er van geene verbonden gewaagd wordt.
Zoude ik u mogen verzoeken eens te vergelijken en mijnen twijfel op te lichten.
U groetende met dankbaarheid en vriendschap
ABergmann

6. Brief met geschreven hoofding: ‘Willemsfonds/ Afdeeling van
Lier’ aan Willemsfonds(13) Gent (Liberaal Archief:
Willemsfondsarchief: 1.1.2. Inkomende briefwisseling: doos 5, bundel
2, brief 2461)

(12) F(rans). Jos(eph) VAN DEN BRANDEN (1837-1922): werktuigkundige, later beamte. Sedert
1865 adjunct-archivaris van de stad Antwerpen en leraar voordracht. Lid van de provinciale
toneelcommissie van Antwerpen. Schreef toneel en (hoofdzakelijk biografische) essays over
historische, literaire en artistieke onderwerpen. Medeauteur van het lijvige Biographisch
Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde. Amsterdam/Gent: Vien/Siffer
1891 2
(13) Naar Jan Frans Willems genoemde vereniging, in 1851 opgericht. Vanaf 1868 ontstonden
ook lokale afdelingen. Na Gent (1868), Antwerpen (1871), Brugge (1872) en Brussel (1872),
was Lier de eerste ‘kleinere’ stad die de oprichting van een afdeling voorstelde.
Cf Ons 75 jarig jubelfeest (1851-1926). Gent: WF-uitgave 309, 1926, p. 143
M. Bots, EVB II, 2081-2085
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Lier, Februari 1872
M
Op het oogenblik dat er zoovele pogingen aangewend worden om de Vlaamsche
Zaak vooruit te helpen hebben wij besloten ook het onze bij te dragen om de studie
en het gebruik der Nederlandsche Taal aan te moedigen en alles te behartigen wat
de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling der Vlaamsche Bevolking voordeelig
wezen kan.
Iedereen weet dat alleen door de Samenwerking van alle Vlaamschgezinden de
rechtmatige eisschen van den Vlaamschen Stam kunnen bevredigd worden. Daarom
zijn wij voornemend hier in onze Stad ook eene afdeeling van het Willemsfonds tot
stand te brengen. De bijdrage beloopt ten minste 5 fr s'jaar.
Wij verzoeken al degenen die het met de Vlaamsche zaak wel meenen ons dit te
helpen verwezentlijken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mr G. Bergmann(14), vader
F. Verrijdt, koopman
Vancauwenbergh, ontvanger der godshuizen
Vanrijmenam, koopman
J. Vermeulen, griffier vredegerecht
H. Vande Wijngaert, brouwer
A. Bergmann, advocaat
L. Delpire
Fr. Meylemans, archivist
G. Campers, leraar middelbare school
J. Decae, beamte ter register
Nauwelaerts-Crols, koophandelaar
A. Theyskens, doctor
L. Vermeulen, commies-griffier

(14) George Karel Lodewijk Bergmann (1805-1893): vader van Tony. Advocaat, overtuigd
orangist, liberaal burgemeester van Lier (1855-1872) en politiek actief tot het einde van zin
leven.
Cf George K.L. Bergmann: Gedenkschriften. Uitgegeven en van een nawoord voorzien door
M. Oukhov. Antwerpen: Houtekiet 1988, 164 p.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vander Linden, brouwer
A.C. Vandewijngaert, brouwer
A. Vandriessche, leraar middelbare school
Jan Queeckers, agent
Felix Goossens, fabrikant
H. Schepman, commies(15)

7. Brief van Tony aan het Ledeganckcomité (AMVC: B472 B:
16879/1)
Lier 8 Juli 1872
Mijn waarde Heer
Ik heb geene uitnoodiging ontvangen om aan het Ledeganck's feest deel te nemen
en lees enkel de aankondiging in het Volksbelang(16).
Ik denk echter dat de inteekeningslijst niet gesloten is en verzoek u er mijnen naam
op te zetten.
Ik wensch ook deel te nemen aan het feestmaal en heb de eer ue het bedrag der
inschrijving volgens voorschrift te zenden.
Beste groeten van
ABergmann

8. Brief van Tony aan Van den Brande adj archivaris ter stedelijke
archieven/ Stadhuis Antwerpen (AMVC: B472 B: 146086/1)

(15) Dank aan het Liberaal Archief voor de verduidelijking van een aantal onleesbare
handtekeningen. (Vrijwel alle beroepsaanduidingen wercen in ander handschrift bijgevoegd.)
(16) N.a.v. de 25ste verjaardag van het overlijden van Ledeganck organiseerde ‘De Taal is gansch
het Volk’ op 28 juli een groots huldefeest. Rooses was secretaris van het comité, Geiregat
penningmeester. In Het Volksbelang (VI, 28) van 13 juli 1872 werd aangekondigd dat het
feest niet op 21 maar op 28 juli zou doorgaan, de weken daarvoor werd er over het feest niet
gesproken.
Een uitgebreid verslag van deze groots opgezette hulde verscheen in de Gazette van Gent
en werd grotendeels overgenomen in Het Volksbelang (VI, 31) van 3 aug. 1872.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

67
Lier 20 October 1872
Mijn Waarde Heer
Ik heb veel spijt gehad dat gij uw bezoek van zondag niet tot Nazareth(17) doorgezet
hebt. U had mij vrijdag verwittigd en ik rekende op u. Wij zouden eenen aangenamen
dag hebben kunnen doorbrengen. Ik durf hopen dat gij in dergelijke gelegenheid zoo
niet meer zult verschijnen en verdwijnen.
Ik heb uw leven van Wouters(18) met genoegen gelezen en de personen aan welke
ik het getoond heb verwonderden zich allen over den taaien ijver van den schrijver,
om zulke levenschets samen te stellen en zelf vraag ik mij af welke bijzondere reuk
u moet geleid hebben om in zulke uiteenloopende acten de brokjes te vergaderen die
uw verhaal uitmaken. Stijl en methode zijn op de hoogte der opzoekingen en u heeft
in opvatting en uitwerking die orde welke zoo vaak ontbreekt aan vele overigens
verdienstige geleerden, wier schriften altijd iets gemeens bewaren met eene
omvergeworpen bibliotheek. Hunne schriften dragen te veel de sporen hunner
uiteenloopende opzoekingen.
Mijn vader is nog op reis en zal eerst tegen de maand November wederkeeren. Hij
zal het werkje met belangstelling lezen.
Ik dank u intusschen voor uw letterkundig geschenk en gelief te betrouwen op
mijn beste gevoelens
ABergmann

(17) Nazareth: buitengoed van de Bergmanns even buiten Lier. Ooit een klooster, in Tony's tijd,
en tot aan de Eerste Wereldoorlog, een gedroomde omgeving om gasten te ontvangen.
(18) Frans Joseph Van den Branden: Frans Wouters, kunstschilder (1612-59). Antwerpen:
Buschmann 1872, 42 p.+ill.
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9. Brief van Tony aan Max Rooses(19) (AMVC: B472 B: 27564/8)
Lier 23 9b 1872
Vriend Max
Ik hadde vroeger moeten antwoorden, de tijd ontbrak. Ik zend u wat ik weet.
Vooreerst mijn grootvader(20) was noch advocaat noch avoué. Hij was een geboren
Duitscher, oud-officier, die krijgsgevangen genomen bij de overgave van Bergen op
zoom te Lier geinterneerd werd, er trouwde met eene adelijke jufvrouw, die fortuin
had en er leefde zonder betrekking tot onder het Hollandsch bestuur wanneer hij
ontvanger benoemd werd. Warme orangiste volgde hij Koning Willem in 1830 en
overleed te Amersfoort bij Utrecht.
Het blijspel Quinten Metsys(21) bezit ik niet. Wellicht bevindt het zich bij mijn
oom(22) in Holland.

(19) Max ROOSES (1839-1914): letterkundige en kunsthistoricus. Leraar Nederlandse Taal- en
Letterkunde te Namen, later te Gent, vanaf 1876 conservator van het Museum
Planrijn-Moretus te Antwerpen. R. was sterk betrokken bij het politieke en culturele leven
van zijn tijd, hij publiceerde een hele reeks studies en was de toonaangevende Vlaamse
criticus van de tweede helft van de l9de eeuw.
Rooses publiceerde vrij kort na deze brief een Levensschets van J.F. Willems (Gent: Rogghé
1874, 102 p.) en Brieven van Jan Frans Willems (1874).
Cf E. de Bom: Het leven van Max Rooses. Schooten: Lombaerts 1939, 16 p.
M. Somers: Max Rooses, 1839-1914, liberaal in de Vlaamse cultuurwereld. Gent: RUG
1975, 357 p.
W Van Rooy, EVB II, 1357-1360
(20) Georg Ludwig Friedrich Bergmann (1772-1839): Duitser uit Nassau die officier werd in het
Hollands leger, door Franse troepen krijgsgevangen werd genomen en in 1795 in Lier
aanbelandde waar hij huwde met de adellijke Catharina Van Zinnicq. B genoot al vlug de
achting van zijn medeburgers omwille van zijn standvastig karakter, waarmee hij enkele
keren ce stad van oorlogsellende vrijwaarde, en om zijn bekwaamheid en hulpvaardigheid
in allerhande rechtszaken. De Lierenaars beschouwden hem hierom ten onrechte als advocaat.
B verzorgde zelf een belangrijk deel van de opvoeding van zijn kinderen en van de in de
buurt verblijvende broers Willems; eerst Jan Frans, de latere vader van de Vlaamse beweging,
daarna Jan Baptist. B. was een vurig bewonderaar van Willem I en na de Belgische
onafhankelijkheid verhuisde hij samen met het grootste deel van zijn familie naar Nederland.
Rooses verwees naar Tony's correcties in zijn Levensschets van Jan Frans Wilems
Cf George K.L. Bergmann: Gedenkschriften
A. Deprez, EVB I, 178-179
(21) J.F. Willems: Quinten Matsys: of Wat doet de liefde niet! Tooneelspel in 2 bedrijven.
Antwerpen: Schoesetters 1816, 70 p.
(22) Frans (1807-1879), de jongste broer van vader Bergmann, verhuisde na de Belgische
onafhankelijkheid naar Nederlanc, doorliep er een succesvolle carrière in de magistratuur,
schreef enkele rechtshistorische werken en was sedert 1866 lid van de Tweede Kamer.
Omwille van zijn verdiensten mocht hij van de koning het adellijke van Zinnicq van zijn
moeder aan zijn naam toevoegen.
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Ik heb voor het oogenblik geen andere stukken voorhanden, doch weet dat er bestaan
en zal er wellicht de hand opleggen.
Kent u het gedicht van Willems(23) aan Koning Willem in 1830
Waarvan de aanhef of het slot was
'K noemde u eertijds neerland's vader
toen geen ramp u trof als nu
'K werd geen muiter, geen verrader,
altijd klopt mij 't hart voor u...

Is u zijne gelegenheidsdicht bij het huwelijk van eenen Hollandschen heer met eene
Belgische jufvrouw bekend als mede zijne petitie aan de Kamer om de vereeniging
met Holland te behouden.
Indien ue niet al te spoedig wil doorwerken zal ik mij in staat bevinden u een aantal
bijzonderheden te leveren, doch hiertoe heb ik eenige maanden nodig en voor het
oogenblik ben ik overladen. Zoo ja schrijf mij een woordje.
Vale
Tony

10. Kaartje van Tony aan Van den Brande (beambte ter archieven
Antwerpen) gedateerd 18 dec 1872 (AMVC: B47 B: 146086/2)

(23) Jan Frans WILLEMS (1793-1846): door zijn vader was hij voorbestemd om koster te worden,
maar hij koos al vlug voor een literaire studie. Notarisklerk, adjunct-archivaris en daarna
ontvanger van de registratie van de stad Antwerpen. Ondertussen maakte hij naam als
schrijver, literatuurhistoricus en redenaar, en zijn bezieling voor eigen taal en cultuur leverden
hem de bijnaam vader der Vlaamse Beweging op. Tijdens de Omwenteling koos hij partij
voor Nederland en als sanctie werd hij naar Eeklo overgeplaatst. In 1835 werd W. in ere
hersteld en hij werd ontvanger van de registratie te Gent. Hij bleef ijveren voor culturele
eenheid van noord en zuid en hij was betrokken bij vrijwel alle Vlaamse initiatieven.
Cf M. Lamberty: ‘Jan Frans Willems’, Nieuw Vlaams Tijdschrift I (1946), 249-261
A. Deprez: ‘Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824’, Handelingen Kon.
Zuidnederlandse Maatschappij Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XIX (1965), 265-318
R.F. Lissens, in WP Encyclopedie van Vlaanderen. Brussel: Elsevier 1974
A. Deprez, EVB II, 2073-2080
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Vriend Van den Brande
Onnoodig u te herhalen dat ik vast op u reken voor woensdag eersten Kersdag. Ik
heb G...(24) en VB...(25) insgelijks verzocht en hoop dat ge zult tegenwoordig zijn met
V.B... welke ge moet medebrengen
Uw toegenegen
AB..
Lier 18 xb 1872

11. Brief van Tony aan Max Rooses (AMVC: B472 B: 27564/3)
Lier 23 Jan 1873
Vriend Max
Ge zult mij ten laatste aan mijnen eigen grootvader doen twijfelen. Inderdaad was
mijn grootvader geen advocaat en veel minder een procureur. Hij was een uitgediend
soldaat gelijk ik u schreef en niets meer. Wat Willems het woord advocaat heeft doen
gebruiken is de omstandigheid dat hij als raadsman door velen geraadpleegd werd
en vooral door de vader van J.F. Willems herbergier en schriftgeleerde, die gedurig
in opstand was tegen de overheden van zijn dorp en met baron en paster dikwijls
overhoop lag.
Ge weet dat op dit tijdstip de nieuwe fransche wetboeken ingevoerd werden, dat
de oude procureurs er niets van wisten en mijn grootvader die deel maakte van de
Liersche municipaliteit beter met de nieuwe wetgeving kon omgaan dan vele
rechtsgeleerden. Daarom

(24) G..: Willem GEETS (1839-1919): geschiedenisschilder en etser, tevens acteur en auteur van
toneelstukken. Werd in 1869 directeur van de Mechelse Academie. Geets illustreerde de
eerste uitgave van Ernest Staas (Gent/'s-Gravenhage 1874) met ‘sterkwaterplaten’.
Cf G. Peeters: WP Encyclopedie van Vlaanderen
(25) V.B...: Jan VAN BEERS (1821-1888): auteur en een van de leidende figuren van de vrijzinnige
vleugel van de Vlaamse Beweging. Groot-Nederlands gezind. Achtereenvolgens leraar te
Mechelen, onderbibliothecaris te Antwerpen, leraar aan de Rijksnormaalschool te Lier en
aan het Atheneum te Antwerpen. In 1875 in Antwerpen verkozen als gemeenteraadslid en
in de gemeenteraad verdediger van de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Zijn
radicale standpunten daarover leidden tot een crisis binnen het Willemsfonds. In 1886 werd
hij benoemd tot lid van de pas opgerichte Koninklijke Vlaamse Academie maar hij nam
samen met Rooses ontslag toen de vrijzinnige kandidaten voor coöptatie het niet haalden.
Van Beers is de belangrijkste Vlaamse dichter uit de overgangsperiode van romantiek naar
realisme en was erg populair, ook in Nederland.
Cf. G. Provoost en R.E Lissens, WP Encyclopedie van Vlaanderen, 1972
L. Simons, EVB I, 147-148
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noemde men hem onder het volk de advocaat Bergmann, doch het was een
geusurpeerde titel.
Mijne opzoekingen zijn tot hiertoe niet uitgevallen. Ik heb geschreven naar Holland,
waar mijn grootvader, groote orangiste, gestorven is.
Maar van daar niets ontvangen. Ik ben nog maandag laatste te Antwerpen eene
oude dame vriendin van Willems gaan opspeuren, zij bezit nogal veel verzen van
den dichter, doch zal ze mij eens te Lier komen brengen. Wanneer? Ja als zij den tijd
eens zal gehad hebben hare oude doos om te schudden en ge weet dat vrouwen daar
niet licht aankomen, daar liggen van haar te veel herinneringen in begraven. Ik leef
dus in hoop en zoodra ik iets krijg zend ik het u op.
Kunt ge echter niet wachten met uw werk, of valt het minder in uw plan om
nieuwighedenheden van over 40 jaren uit te geven dan komt het wel in het een of
ander tijdschrift te recht.
Ik lees uwe correspondentien in Nederland en heb uwe studie over Conscience(26)
met genoegen gezien. Daar is veel waar in alhoewel het moet kosten te bekennen
dat juist ons schoonste figuur eene zwakke zijde heeft en de denker zich zoo dikwijls
heeft moeten dempfen gelijk Ida van Duringsfeld(27) dat heet.
Ge krijgt vier vellen van mij en niets van Willems, 't is bedroefd maar ik hoop het
u eens te vergelden.
Saluut en broederlijkheid
Tony

(26) Rooses publiceerde een stuk ‘Hendrik Conscience’ in Nederland in 1872. De tekst werd later
opgenomen in Rooses Schetsenboek o.c., 129-144
(27) Barones Ida VON DÜRINGSFELD (1815-1876), dichteres en publiciste ontmoette tijdens
haar lang verblijf in België in de jaren '50 heel wat Vlaamse auteurs en publiceerde over hen
haar Von der Schelde bis zur Maas. Das geistige Leben der Vlamingen seit dem
Wiederaufblühen der Literatur. Biographien, Bibliographien und Proben. Leipzig/Brussel:
Lehmann/Claassen 1861, 3 Bd, 360+403+367 p.
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12. Brief van Tony aan J. de Geyter (AMVC: B472 B: 21587/1)
[maart 1873]
Vriend Jules
Ik schrijf u met benepen hart.
Gisteren werd mij eene omstandigheid verhaald die mij nachtrust noch slaap laat,
en die ik mij eeuwig verwijten zal. Ge weet hoe ik Frans De Cort hoogschat en liefheb
en hoe ik mij ongevraagd bemoeide om hem die plaats te doen bekomen. het ware
mij een genoegen een geluk geweest zijne aanstelling te vernemen, thans heb ik als
eene wroeging voor wat ik deed. Men heeft mij gezegd dat de benoeming van Frans
het brood moet kosten van Hanssen(28) en van zijne gade, dat hij de plaats van
onderbibliothecaris niet behouden kan omdat deze afgeschaft is en de arme jongen
zich zonder betrekking gaat bevinden. Die rede, verzekerde men mij, noopte een
twaalftal leden om voor hem te stemmen en is het zoo, dan zoude ik mij aan hunne
zijde geschaard heb.
Ik ken Hanssen niet bijzonder, hij heeft mij noch nu noch nooit aangesproken,
doch is hij eene onzer lettervrienden, een der weinigen, bij wien nog een sprankel
vuur leeft en het is onze plicht elkander te ondersteunen en niet den eenen dood te
slaan om voor den anderen den weg te banen.
Ik weet nu niet of dit alles gegrond is doch het zou mij zoo pijnlijk wezen den
goeden Frans op zulke wijze te Antwerpen te zien komen, dat mijne tusschenkomst
in die zaak mij een ondragelijk gedacht is geworden.

(28) Constant Jacob HANSEN (1833-1910): auteur van Deense afkomst, koopmansklerk, en
daarna achtereenvolgens adjunct-archivaris, klerk, onderbibliothecaris en hoofdbibliothecaris
te Antwerpen. Bezieler van de Aldietse Beweging die streefde naar taal- en letterkundige
vereniging van Frans-Vlaanderen, Vlaanderen, Nederland en Noord-Duitsland.
In 1873 werd Hansen hoofdbibliothecaris van de Antwerpse Stadsbibliotheek, betrekking
waarnaar in deze brief verwezen wordt.
Cf L. Simons: Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging.
Nijmegen/Brugge. Gottmer/Orion 1980
- Vlaamse en Nederduitse Literatuur in de 19de eeuw. 2 delen: I Van Verlooy tot Gezelle,
II. Vertalingen, receptie, beïnvloeding. Gent. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 1982
- Rosalie en Constant: ook een idylle?, Dietsche Warande en Belfort 133/4 (1988). 270-272;
ook in: Een graf in Westende. Kapellen: Pelckmans 1993, 48-53
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Ge zult misschien al dit geschrijf kinderlijk vinden, doch mijn gevoel begrijpen en
mijne vertwijfeling willen doen ophouden Schrijf mij een woordje uitlegging en is
het kwaad reeds geschied zult ge met mij poogingen aanwenden om aan Hanssen
eene betrekking te vezekeren die aan hem en aan zijne familie bewaart wat hij noodig
heeft.
Ik verwacht eenige regels van u en noem mij uwe toegenegen
Tony
Voor u ben ik in de gelegenheid geweest te spreken en wat men vooral in het oog
heeft is u de algemeenheid te doen bekomen
salus

13. Brief van J. Vuylsteke(29) aan Tony (Liberaal Archief: WF-archief:
1.1.1. uitgaande briefwisseling: doos 2, bundel 1, brief 284)
Gent, 26 juni 1873
Waarde Tony,
Nu gij terug zijt(30), verzoek ik u mij zoo spoedig mogelijk dag, uur en plaats te
willen aanduiden, waar de vergadering der Liersche inschrijvers, volgens art. 11 der
Grondslagen(31), zou kunnen plaats hebben. Natuurlijk zal het op een zondag moeten
zijn.
Uw
Julius Vuylsteke

(29) Julius P. VUYLSTEKE (1836-1903): advocaat (1859-1875) en boekhandelaar te Gent. Van
1869 tot 1875 eveneens liberaal gemeenteraadslid. Bezieler van het Vlaamsvrijzinnige,
Groot-Nederlands georiënteerde studentengenootschap ‘'t Zal Wel Gaan’. Van 1862 tot 1880
secretaris-generaal en van 1882 tot 1896 voorzitter van het Willemsfonds dat onder zijn
impuls liberaal en antiklerikaal werd.
Cf L. Valcke: EVB II, 1993-1995
J. Verschaeren: Julius Vuylsteke (1836-1903) Klauwaert en Geus. Kortrijk: van Ghemmert
1984
(30) nu gij terug zijt: wellicht van de reis naar Italië en Duitsland waarop Paul Fredericq alludeerde
in zijn verslag van het Congres te Antwerpen eind augustus 1873. Reis-Aanteekeningen IV,
UBG 3707 IV
(31) art. 11 der grondslagen: Geen Afdeeling kan tot stand komen dan met een getal van tenminste
10 leden.
In dezelfde gemeente mag niet meer dan één afdeeling bestaan.
Nochtans mag daar, waar reeds een Afdeeling bestaat, nog een afzonderlijke
Studentenafdeeling, en omgekeerd, daar, waar reeds een Studentenafdeeling bestaat, een
andere Afdeeling gevormd worden. Cf Ons 75-jarig jubelfeest (1851-1926) o.c., p. 143
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14. Brief van Tony aan Max Rooses (AMVC: B472 B: 27564/4)
Lier 14 Juli 1873
Vriend Rooses
Ik zend u eene kleine recensie over het drama De Val van Antwerpen(32), dat ik met
een waar genot gelezen heb. Wees zoo goed ze in het Volksbelang(33) op te nemen of is dit onmogelijk zend mij het stuk weder.
Hebt ge nog iets over Willems gevonden. Uw boek(34) heeft me veel plezier gedaan,
des te meer dat vele dier gedichten voor ons gelegenheidsgedichten zijn.
Het gedicht - op het huwelijk eener Brabantsche dame enz. werd door Willems
gezongen op het huwelijk van M. Schreuder(35) met mijne tante jufvrouw Therese
Bergmann(36) beide reeds lang gestorven.
Ook Elisa is voor mij geene onbekende figuur, het was de eerste liefde van Willems.
Beste groeten
ABergmann

(32) Frans Joseph Van den Branden: De val van Antwerpen. Gent: Vanderhaeghen 1873, 144 p.
(Eerste prijs van de maatschappij ‘De Taal is gansch het Volk’)
(33) De bespreking verscheen anoniem in Het Volksbelang (VII, 29) van 19 juli 1873. Tony is
negende, en heeft vooral oog voor de typering van het centrale personage, Marnix van St.
Aldegonde, als verheven boven de twisten en erg verdraagzaam. Een Marnix zoals ook Tony
hem ziet.
(34) Tony lijkt me hier slechts naar Rooses' Keus uit de werken van J.F. Willems te kunnen
verwijzen, maar deze tweedelige verzameling verscheen pas in 1874. Stuurde Rouses hem
misschien het manuscript? Of bedoelde Tony dat de mededeling dat het boek zou verschijnen
hem veel plezier had gedaan?
(35) Bernard SCHREUDER (1787-1862): echtgenoot van de oudste zuster van vader Bergmann;
directeur van de Koninklijke Kweekschool voor Onderwijzers te Lier, later inspecteur te
Gouda en vanaf 1848 inspecteur L.O. te Maastricht. In 1849, het jaar dat hij ook
ondervoorzitter was van het eerste Nederlandse taalcongres te Gent, werd Schreuder te
Mechelen een banket aangeboden door de Belgische onderwijzers die voor 1830 onder zijn
directeurschap te Lier hadden gestudeerd. Schreuder was door koning Willem belast met het
inrichten van het lager onderwijs in België en had zo'n succes dat hij door het Nederlands
bestuur beschouwd werd als de vader van lager onderwijs in België. Schreuders inzichten
werden bovendien ook in Frankrijk en in Duitsland zeer gewaardeerd.
Cf J. Beyers-Bell, EVB II, 1398-1399
(36) Thérèse BERGMANN: oudste zuster van vader Bergmann. Zij en Schreuder huwden in het
najaar van 1819.
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15. Brief van Tony aan Max Rooses (AMVC: B472 B: 27564/5)
Lier 27 Juni 1873
Vriend Max
Ik heb uwen brief over Willems wat lang zonder antwoord gelaten maar daarom
niet uit het oog verloren Ik heb linksch en rechtsch gevraagd maar van eene
briefwisseling met Schreuder weet niemand iets. Schreuder heeft het land verlaten,
Willems is naar Eecloo gezonden en de vriendschapsbanden hebben van die scheiding
geleden en zijn eerst later weder toegehaald. Daarenboven was Schreuder vooral een
man van het onderwijzersvak en minder een letterkundige, zijne correspondentie met
Willems was dus indien zij bestond, van vertrouwelijken aard. Overigens Schreuder
was mijn aangetrouwde oom en zijne familie de heer Bruynenstein van Amsterdam
is in het bezit zijner papieren gebleven. Ik heb vroeger ter uwer intentie eenige
opzoekingen gedaan bij oude lettervrienden van Willems om eenige zijner ongedrukte
versjes meester te worden en ik had bij de laatste vergadering te Mechelen een drietal
stukjes bij, maar ik heb er u niet aangetroffen en ben later op reis gegaan. Op de
vergadering te Leuven zal ik ze mede brengen.
Tot hiertoe echter ben ik er niet in gelukt om het zeer eigenaardig stuk te vinden
waarbij Willems zijn orangistische profession de foi doet. Eene of twee strophen heb
ik er van hooren zeggen maar het gedicht zelf schijnt verloren. Wat de broeder van
Willems nog bezit is het origineel zijner petitie naar het Congrés om tegen de
scheiding van 1830 te protesteren(37). Het stuk is in het fransch. Dit is al wat ik voor
het oogenblik antwoorden kan. Indien u nog inlichtingen verlangde die ik zou kunnen
leveren schrijf me vrij, ik ben thans te Lier voor goed en voor lang en zal me gelukkig
achten u van dienst te zijn.
Beste groeten
ABergmann

(37) De teksten van Willems waarnaar verwezen wordt, werden door Rooses opgenomen in zijn
Levensschets van jan Frans Willems, p. 19 en pp. 99-101
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16. Brief van Tony aan Max Rooses (AMVC: B472 B: 27564/6)
Lier 29 Juni 1873
Vriend Max
Ik zend u hiernevens kopij der twee gedichtjes die niet veel om het lijf hebben. Ik
heb aan den broeder van Willems(38) gesproken die niets bezit dan bijzondere brieven
over familie aangelegenheden en van intiem karakter. Die heer woont te Lier
Berlaarstraat. Het adres van M. Bruynenstein weet ik niet - ik zal het vragen en u
mede deelen. Ik stel mij nog eens op zoek naar het rijmpje van Willem I(39). Het was
een meestergedicht en ik zoude het gaarn ontdekken doch waar?
T.T.
Tony

17. Kaartje van Tony aan Max Rooses, gedateerd 3 juli 1873 (AMVC:
B472 B: 27564/7)
Het gevraagd adres is B.J.A. Bruynensteyn Leydsche gracht bij de lange Leydsche
dwarstraat Amsterdam
T T.
Tony

18. Brief van Tony aan Julius Vuylsteke (Liberaal Archief:
WFarchief: 1.1.2. inkomende briefwisseling: doos 5, bundel 3 brief
2568bis)
Lier 21 Juli 1873
Beste Julius
Ik heb tot hiertoe nog geen zondag beschikbaar gevonden en we bezitten nog geen
locaal voor onze vergadering. Ziedaar de oorzaak

(38) Jan Baptist Willems, broer van Jan Frans, werd opgenomen in de familiekring van grootvader
Bergmann en genoot er samen met diens jongste kinderen extra onderwijs. Vandaar een
blijvende vriendschap met vader Bergmann en zijn zoon Anton.
(39) Flarden van deze tekst, waaronder de verzen uit brief 9, werden klaarblijkelijk toch
gereconstrueerd, cf Rooses' Levensschets van Jan Frans Willems, p. 102
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voor den uitstel, doch zoodra wij het hierover eens zullen zijn zal ik u nader schrijven.
Beste groeten
Tony

19. Brief van Tony aan Van den Branden (AMVC: B472 B: 57376/11)
ongedateerd, maar geschreven vóór de publicatie van Ernest Staas,
wellicht in de zomer van 1873
Vriend Van den Brande
Hierbij de gevraagde nota(40), volledig, al te volledig wellicht maar vatbaar voor
vele verkortingen. Ge kunt er uit nemen wat u goed dunkt. Ik herinner me met
genoegen den namiddag welken we samen doorbrachten en kijk al eens uit of ge
volgens belofte niet eens met Jan van Beers afkomt. De buitenlucht is zoo goed, de
zon zoo koesterend, de hooireuk zoo gezond, de melk zoo zalvend en het water zoo
cristallijn dat ik niet weet waarom ik er den geheelen dag niet in zit. Is dit alles niet
voldoende om onzen vriend te bewegen zeg hem dan dat ik de eerste gelegenheid
de beste zal bij het haar pakken om hem met het zijn te komen trekken.
Beste groeten
ABergmann
Zeg svp aan Buschman(41) dat hij mij een recu zende
Anton Bergmann te Lier geboren op 29 Juni 1835.
Zijn vader, Georgius Bergmann advocaat te Lier, is een ijverige voorstaander der
liberale partij en bekleedde gedurende ruim 25 jaren het ambt van schepen en
burgemeester te Lier. De naam Bergmann is van duitschen oorsprong, de grootvader
van A Bergmann was in Duitscher en het was bij dezen laatsten dat J.F.J. Willems
zijne eerste opleiding ontving.

(40) Voor het Biographisch Woordenboek dat Van den Branden samen met Dr. Huberts en W.A.
Elberts in 1878 opstelde, vroeg hij auteurs zelf om informatie. Alvast in de tweede druk
(1891) ervan behielden Van den Branden en J.G. Frederiks van Tony's uitgebreid zelfportret
slechts enkele regeltjes.
(41) Zoon van J.-E. Buschmann, drukker-uitgever te Antwerpen. Genoemde kwijting ongetwijfeld
voor Buschmanns deel in de productie van de Geschiedenis der stad Lier.
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Anton Bergmann deed zijne studies meestal te Gent vooreerst aan het atheneum later
aan de Hoogeschool, was eerst de leerling werd later de vriend van professor J.F.J.
Heremans, die aan al wie zijne lessen volgen de liefde tot de moedertaal weet in te
boezemen. Te Brussel aan de vrije Hoogeschool voltrok Ant. Bergmann zijn studien,
werd doctor in de rechten uitgeroepen in 1858 en vestigde zich in zijne geboorteplaats.
Aan de Gentsche Hoogeschool stichtte hij met Jul. Vuylsteke het taalminnend
studentengenootschap ‘'t zal wel gaan’ en leverde in het Jaarboeksken voor 1855,
eerste bundeltje van dit genootschap, de eerste proef zijner pen.
De studentenalmanakken, die het Jaarboeksken vervingen, bevatten telken jare
eenige humoristische schetsen of kleine novellen van Tony, met welken naam A
Bergmann, zijne letterkundige voortbrengsels teekent: de almanak van 1855, een
stukje getiteld Fragment, de jaargang van 1856, De eerste liefde van Frans en Eene
ware geschiedenis, die van 1857 Eene Schoone partij door Mevr. Ida von Duringsfeld
in het Duitsch vertaald(42) en verder Noord en Zuid 1856 het verhaaltje Op de Kermis.
In 1870 verschenen van hem twee reisverhaaltjes onder den naam ‘ Twee
Rhynlandsche Novellen, (Antwerpen De Cort), in het Gentsch letterkundig Jaarboekje
van 1872 ‘Brigitta eene zwitsersche Herinne-ring, en in den jaargang van 1873 een
verhaal ‘Op St Niclaasdag.
Op geschiedkundig gebied leverde hij in 1857 eene terechtwijzing getiteld ‘Philips
van Marnix. Plundering der Hoofdkerk van Lier /Lier. E J. Van Mol) en de onlangs
verschenen Geschiedenis der stad Lier, uitgebreide monographie dier stad en haar
instellingen. Dit werk telt 670 bladzijden. /Lier E.J. Van Mol, Antwerpen Buschmann,
Brussel Claassen 1873)
Ant Bergmann werd onlangs tot buitenlandsch lid benoemd van de maatschappij
der Nederlandsche letterkunde te Leiden.

20. Brief van Tony aan F De Cort (AMVC: fotocopie: B472 B:
87835/2; origineel in de Corts exemplaar van Ernest Staas, bib
AMVC, afd. Preciosa 87.835 1)

(42) in Von der Schelde bis zur Maas o.c., I, 3-11
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Lier 6 Sept 1873
Vriend Frans
Ik heb u weder eene belofte gedaan en bij u is beloven en houden maar een.
Of er echter voor de Toekomst(43) iets in te vinden zal zijn is eene vraag.
Ik zende u dus hiernevens het tweede kapittel van het werk(44) dat ik aan het drukken
ben maar dat nog geenen naam heeft.
Het zijn eigenlijk herinneringen uit een jongen die advocaat wordt uit zijne
kinderjaren, zijn jongelingsleven, zijn studentijd en stage. Dit kapitel II begint bl. 13
en ik heb er eene oordjesschool in te pas gebracht gelijk ik die gekend heb, doch de
beschrijving is zoodanig gewikkeld in het verhaal dat het onmogelijk is het een van
het ander te scheiden.
Ik weet daarenboven niet of het wel eenig belang kan opleveren zoo een brok van
een werk op te nemen. Maar toch ik heb beloofd en volbreng mijne belofte onder
eene uitdrukkelijke voorwaarde dat ge de twee vellen niet langer dan twee of drie
dagen bewaren moogt- Dit is eene uitdrukkelijke conditie en ik verzoek u ze niet uit
het oog te verliezen.
Daarmee vaarwel en kom me eens bezoeken, ik heb al eens uitgekeken of ik niets
dat op u geleek zag uitkomen, maar het schijnt dat regen en zonneschijn even
onbekwaam zijn om u naar buiten te jagen. Ik heb het nieuws ontvangen dat wij nog
36 tooneelstukken zullen te beoordeelen hebben(45), dat maakt te zamen 70 stukken
van 70 schrijvers, ik wist niet dat er zoovele Molieres en Shakespeare 's leefden op
onzen vlaamschen bodem het zijn onder alle oogpunten vruchtbare gouwen.

(43) De Toekomst (1847-1898): pedagogisch tijdschrift met een hoofdzakelijk liberale,
progressieve, sociaal-bewogen en democratische redactie. Van 1862 tot 1875 was de
(hoofd)redactie in handen van Frans de Cort.
Cf. A. Deprez, D. Van Dyck, B. Van Schelstraete: De Toekomst 1857-1898. Gent: Cultureel
Documentatiecentrum Universiteit 1992, 3 delen, 960 p.
(44) Dat werk is uiteraard Ernest Staas. De tekst verscheen als ‘De oordjesschool (brok uit een
werk, dat nog geenen titel heeft)’ in De Toekomst XVII (1873), 477-486.
(45) Bergmann werd door de stad Antwerpen niet alleen gevraagd om mee het Congres van 1873
te organiseren, men vroeg hem ook lid te zijn van de jury van een toneelwedstrijd.
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Nu eindig ik voorgoed en leef in afwachting u te zien en mijne twee vellen terug te
krijgen
Uw Tony

21. Brief van Tony aan F. De Cort (AMVC: fotocopie: B472 B:
87835/4; origineel in de Corts exemplaar van Ernest Staas, bib
AMVC, afd. Preciosa 87.835 1)
Lier 11 sept 1873
Vriend Frans
Het regent zonder ophouden, het waait zonder meedoogen, het is geen weer om
buiten te komen. Wat kan men beter doen dan schrijven aan eenen vriend en in zijn
hart zijne smarten en zijnen twijfel uitstorten.
Ge raadt me aan de proeven eens te laten overzien - maar denkt ge dat dit mijn
werk is, dat ik zooveel gedacht heb aan grammatiek om zoo iets voort te brengen.
neen vriend Frans, twee drie letterweters hebben hunnen neus daarover gesteken ge
zijt de vierde en vindt er misslagen in. Wie zal ten laatste de propheet zijn te midden
die uiteenloopende secten.
Is het niet om zich in zijnen dommen scepticisme versterkt te zien en alle
evangelisten af te zweren om slechts bij het volk te raden te gaan.
Nogthans ben ik uiterst nieuwsgierig om eens te weten welke bemerkingen er van
uwen 'twege op spelling en stijl vallen. Ge hebt het laten overschrijven en nagelezen,
dus moet het u niet veel moeite kosten om mij uwe gedachten over die weinige regels
over te maken. Ik ben wel een ongeloovige maar weet toch geerne de regels der
verschillende gezalfden des heeren die allen verzekeren dat zij alleen de waarheid
bezitten.
Ge zult me een waar genoegen doen indien ge eens eenen dag beschikbaar hebt
om voor mij weg te leggen en te bewaren, mits me er een of twee dagen op voorhand
van te verwittigen opdat ge niet misloopen zoudt.
Ik groet u met warme genegenheid
Tony
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22. Brief van J. Vuylsteke aan Tony (Liberaal Archief: WF-archief
1.1.1. Uitgaande briefwisseling: doos 2, bundel 1, brief 417)
21 october [187]3
Waarde Tony,
Ik geloof dat het tijd wordt tot de inrichting der Liersche afdeeling over te gaan:
ons bestuursjaar loopt ten einde, en zoo gij geen spoed maakt, zullen wij onze rekening
moeten sluiten zonder u uw aandeel in de bijdrage der inschrijvers en wellicht eene
toelage te hebben kunnen betalen.
Ik verzoek u dus te willen zorgen dat de vergadering, welke door ons bestuur,
volgens art. 11 der Algemeene Grondslagen moet bijeengeroepen worden, kunnen
plaats hebben den 1o of 2 nov., op door u aan te wijzen plaats en uur.
In die vergadering zal uw reglement moeten vastgesteld worden, en uw bestuur
gekozen worden. Daar dit reglement aan het Algemeen Bestuur moet medegedeeld
worden om te zien of het niets tegenstrijdigs met de Algemeene Grondslagen bevat,
verzoek ik u hierin ten spoedigste te willen voorzien. Bij het opstellen van dit
reglement verzoek ik u voornamelijk de art. 12, 13, 14 en 15(46) niet uit het oog te
(46) * artikel 12: Zoodra tien inschrijvers, in dezelfde of in twee of meer naburige gemeenten
woonachtig, den wensch uitdrukken een Afdeeling tot stand te brengen, worden door het
Algemeen Bestuur al de in die gemeenten gevestigde inschrijvers bijeengeroepen.
De Afdeeling kan niet ingericht worden, tenzij de meerderheid dezer vergadering er
haargoedkeuring aan hecht.
* artikel 13: De Afdeelingen wenden, tot bereiking van haar doel, alle geschikte middelen
aan, en bepaaldelijk die, welke bij art. 18 dezer Algemene Grondslagen worden opgesomd,
ter uitzonderin van het uitgeven van boekwerken, hetwelk uitsluitend aan het Algemeen
Bestuur wordt voorhouden.
artikel 18 geeft dan een opsomming van beloningen voor studie en gebruik van het Nederlands:
prijzen voor Vlaamse en Waalse leerlingen en studenten, bekroonde schrijvers van
verhandelingen, tekenaars en graveurs die Nederlandse werken met platen opluisteren, acteurs
met een goede uitspraak, dagbladen en schrijvers die zich moedige en redelijke verdedigers
van de moedertaal tonen. Daarnaast een reeks activiteiten ter verbetering van verstandelijke
en zedelijke ontwikkeling: uitgeven, aankopen en verspreiden van nuttige werken, inrichten
en ondersteunen van volksbibliotheken, volksvoordrachten en andere instellingen van
onderwijs en volksbeschaving, volksgezang en nationaal toneel.
* artikel 14: De Afdeelingen zijn gehouden hun reglementen en elke daarin gebrachte
verandering aan de beoordeeling en goedkeuring van het Algemeen Bestuur te onderwerpen,
hetwelk binnen de twee maanden uitspraak zal doen.
Het Algemeen Bestuur maaktzijn goedkeuring alleen afhankelijk van de overeenstemming
met de Algemeene Grondslagen.
artikel 15: De Afdeelingsbesturen worden jaarlijksgeheel ofgedeeltelijk herkozen in den loop
der maanden Juni of Juli.
In de zitting, waarin deze kiezingen plaats grijpen, en waartoe al de leden der Afdeeling
moeten bijeengeroepen worden, doet het aftredend Afdeelingsbestuur schriftelijk verslag en
rekening.
In dezelfde zitting of in een andere zitting, vóór 1 September te houden, worden door de
Afdeelingen de punten en voorstellen besproken en vastgesteld, welke zij op de dagorde der
Algemene Vergadering van het Willems-fonds zouden willen brengen.
In dezelfde zittingen kiest de Afdeeling ook de afgevaardigden, welke haar bij gezegde
Algemeene Vergadering zullen vertegenwoordigen. Indien een afgevaardigde het hem
opgedragen mandaat niet aannam of niet kon volbrengen, zal het Afdeelingsbestuur in zijn
vervanging voorzien.
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verliezen, daar deze de grondbepalingen voor de betrekkingen tusschen de
afdeelingsbesturen en het Alg. bestuur uitmaken.
In afwachting van uw besluit, druk ik u hartelijk de hand.
Uw
Julius Vuylsteke

De Afdeelingsbesturen zijn gehouden jaarlijks vóór 1 Augustus een afchrift van bovengemeld
verslag en rekening, en vóór 1 September de punten, voor dagorde der Algemeene Vergadering
aangenomen, aan het Algemeen bestuur in te zenden.
Cf Ons 75-jarig jubelfeest (1851-1926) o.c., 143-144
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23. Brief van Tony aan L. Leopold(47) (AMVC: B472 B: 70369/1)
Lier, 27 8ber 1873
Zeer Geachte Heer,
Uwe vereerende vraag beantwoord ik gaarne toestemmend. Al mijne werkjes
behooren mij in eigendom; ik geef u volle vrijheid er naar goeddunken uit te kiezen.
Ze zijn 1o Twee Rhijnlandsche Novellen Antwerpen bij L. Decort waarvan voor
eene maand of twee eene Noord-Nederlandsche uitgave verschenen is door Dr. van
Vloten bezorgd te Haarlem bij Graaff gedrukt onder den titel: twee reisnovellen van
den Rhijn.
2o Brigitta eene Zwitsersche herrinnering, in het Gentsch letterkundig jaarboekje
van 1872
3o Ernest Staas advocaat, beelden en schetsen uit het advocatenleven pas bij
Martinus Nijhoff te 's Gravenhage uitgekomen.(48)

(47) Lubbertus LEOPOLD (1838-1916): onderwijzer en bloemlezer (Uit Zuid-Nederland, 1868),
bemiddelde bij de publicatie van de Gedichten van de Lovelings.
Cf J.A. Leopold: ‘Lubbertus Leopold’, Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1917-1918, Leiden, 1918, 99-113
(48) Ernest Staas, oorspronkelijk gepubliceerd met 1874 als datum, zou dus al in oktober 1873
verschenen zijn.
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Een extrakt uit dit werkje komt voor in het voorlaatste nummer van de toekomst
onder den titel De oordjesschool.
De Brief uit Italië(49) is wezenlijk van mij en het is onder den Pseudoniem Tony in
de Almanakke der Gentsche Hoogeschool aangenomen, dat ik tot hiertoe geschreven
heb.
UEd. kan er uit nemen wat U wil en er een titel aan geven naar beliefte. Ik denk
u mits deze bevredigd te hebben en heb de eer U met hoogachting te groeten.
ABergmann

24. Brief van Tony aan het Willemsfonds (Julius Vuylsteke) (Liberaal
Archief: WF-archief: 1.1.2. Inkomende briefwisseling: doos 5, bundel
3, brief 2673), ongedateerd
Mijn waarde
Met den besten wil der wereld hebben we geenen dag kunnen vinden voor zondag
16 november ten halftwaalf voormiddag.
We zullen dus dien dag behouden indien hij u past. Wees zoo goed ons te laten
weten in welken zin het reglement moet opgesteld worden en welk voorloopige
maatregels men dient te nemen en tevens welke personen tot de aanstelling zullen
komen.
Beste groeten
Tony

25. Brief van J. Vuylsteke aan Tony (Liberaal Archief: WF-archief:
1.1.1. Uitgaande briefwisseling: doos 2 bundel 1 brief 436)
6 november [187]3
Waarde Tony,
Ten gevolge van uwe mededeeling zullen wij de instelling der Liersche afdeeling
op den 16en November bepalen. Daar de bijeen-

(49) ‘Een brief van Tony aan de Toekomst’, De Toekomst XVII (1873), 294-302; net als alle
andere vermelde teksten ook opgenomen in Heremans (red.): Verspreide Schetsen en Novellen
van Tony. Gent: Hoste 1875, XVI+391 p., 279-302.
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roeping der Liersche inschrijvers door ons moet gedaan worden, verzoek ik u mij
het lokaal aan te duiden waar de vergadering zal plaats hebben. Twee of drie der
onzen zullen ze bijwonen: Geiregat of Van Hoorde (misschien beide) en ik(50)
Een van ons opent de zitting met eenige woorden: en ik hoop dat Gij u gelasten
zult met den morceau de résistance. Dan vraagt men of iemand zich tegen de
inrichting der afdeeling verzet, en daarna stemt de vergadering over het reglement
en kiest zij het Bestuur.
Wat het reglement betreft, daar kunt Gij mee doen wat gij wilt, behoudens
inachtneming der Algemeene grondslagen. Misschien kan u het bijgaande afschrift
van het reglement der Brusselsche afdeeling, hetwelk wij gisteren hebben
goedgekeurd, dat werk vergemakkelijken.
Dus tot den 16en
Uw
Julius Vuylsteke

26. Brief van J. Vuylsteke aan Tony (Liberaal Archief: WF-archief:
1.1.1. Uitgaande briefwisseling: doos 2, bundel 1, brief 452)
Amici!
Wij komen met ons trio met den trein die van hier om 8.45 vertrekt en te Lier om
11.20 aankomt.
Uw
Julius Vuylsteke
Gent, 14 nov. 1873

(50) De heeren Vuylsteke, Pieter Geiregat en Van Hoorde worden benoemd om het hoofdbestuur
bij de stichting der afdeeling Lier te gaan vertegenwoordigen. Verslag van 5 november 1873,
Verslagboek Bestuursvergaderingen, Archief Willemsfonds, Liberaal Archief.
Pieter GEIREGAT (1828-1902): volksschrijver, autodidact, journalist en later hoofdredacteur
van De Gazette van Gent.
Cf R.E Lissens, Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen
Jozef VAN HOORDE (1843-1916): toneelauteur en journalist bij verschillende bladen, o.a.
Het Volksbelang en de Gazette van Gent.
Cf EJ. Van den Branden en J.G. Frederiks: Biographisch Woordenboek o.c., 371.
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27. Brief van Tony aan F. De Cort (AMVC: fotocopie: B472 H:
87835/3; origineel in de Corts exemplaar van Ernest Staas, bib
AMVC, afd. Preciosa 87.835 1)
Lier 25 Nov 1873
Vriend Frans
Ik heb u in den tijd hooren zeggen dat ge in betrekking stond met eenen goeden
boekbinder te Brussel. Ik zoude voor Geets en zijne moeder twee albums willen doen
maken van de platen welke hij voor mij gemaakt heeft en die getrokken zijn op groot
formaat. Zoude ik u mogen verzoeken te vernemen of iemand dit goed zoude doen
en tegen welken prijs, en of ge u met de bezorging zoudt willen gelasten. Ik zoude
u alsdan de platen opzenden.
Ik heb daar de dramas ontvangen maar ben voor het oogenblik aangedaan van de
geelzucht en ge kunt dus denken welk lust ik heb om dramas in vijf acten te gaan
lezen. Ik heb het pak een deurtje voortgezonden aan Sleeckx(51) zal die beter in zijn
schik zijn met dit pak?
Ge hebt er niets bijgevoegd het was nogthans besproken dat de eerste lezers aan
de volgende hunne indrukken zouden mededeelen, maar het is waar ook als er zoo
weinig aandacht genomen wordt op ons oordeel gelijk de laatste maal kunnen wij er
best staan op gapen.
Ik ben tegenwoordig buiten staat om te werken en bijgevolg kan ik voor de
Toekomst niets aanvangen Reken dus niet op mij.
Aan Rens(52) heb ik ook moeten afschrijven.

(51) Domiep SLEECKX (1818-1901): schrijver, onderwijzer, journalist en politicus. Medeoprichter
en medehoofdredacteur van o.a. Vlaemsch België, De Vlaemsche Belgen. De Vlaemsche
Stem. In 1861 volgde hij Van Beers op aan de Lierse Normaalschool en van 1876 tot 1879
was hij hoofdredacteur van De Toekomst. Woordvoerder van de realistische richting in de
Vlaamse literatuur. Belangrijkste romans: Tybaerts en Cie (1867), De plannen van Peerjan
(1868).
Cf R.F. Lissens: WP Encyclopedie van Vlaanderen
R. Vanlandschoot, EVB II, 1421-1422.
(52) Frans RENS (1805-1874): schrijver, publicist, ambtenaar en niet te stuiten strijder voor de
Vlaamse zaak. Zijn culturele activiteit is vooral gericht op de herleving van de Vlaamse
letterkunde die hij met o.m. zijn Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje (1834-1875)
begeleidde. Medestichter van het Willemsfonds en lid van de Grievencommissie.
Cf G. Schmook: ‘V. Loveling: Herinneringen aan Frans Rens (1905)’ in Verslagen en Med.
van de Kon. Vl. Ac., 1949, 87-137- ‘Onze Rensen’, in idem (1950).
A. Deprez, EVB II, 1313-1314.
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En niets meer tegenstrijdig aan inspiratie dan eene ontsteltenis van de gal. Ik heb
nog altijd Ida von Düringsfeld. Hebt ge het boek noodig zend me een kaartje en ge
bekomt het weder. Daarmee groet ik u hartelijk en blijf uw toegenegen
Tony

28. Brief van Nicolaas Beets(53) aan Tony (Door Heremans
gepubliceerd in zijn voorrede tot Verspreide Schetsen en Novellen
door Tony, Gent: Hoste, 1875, XIII-XIV)
Utrecht, 19 Januari 1874
Hooggeachte Heer,
Ik behoef alleszins uwe vergiffenis daarvoor, dat ik de ontvangst van uw treffelijk
Geschenk, mij reeds vóór meer dan ééne week geworden, tot hiertoe nog niet dankbaar
erkend heb.
Tot verschooning heb ik het volgende aan te voeren.
Op het enkel doorbladeren van uw boek, zag ik terstond dat dit een boek was dat
mij leek, waarvan de lezing mij een ongewoon genot beloofde.
Ware het tegendeel het geval geweest, ik had terstond naar de pen gegrepen, en
zonder verdere kennisneming, mijn oprechten dank betuigd voor de vriendelijke
schenking. Maar nu stelde ik uit totdat ik alles zou hebben gesmaakt.
Ongelukkig noodzaakten mij zeer drukke bezigheden, en onvoorziene
gebeurtenissen ook de lezing uit te stellen, en zoo ging het van den eenen dag op den
anderen... Vergeef het mij!
Eindelijk kwam de gelukkige ‘gelegene’ tijd. En zoo ik u thans hartelijk mijn dank
betuig voor uwen Ernest Staas, het is niet maar voor de vriendelijke toezending, niet
slechts voor de streelende bewoordingen waarvan Gij het geschenk, op het schutblad,
hebt

(53) Nicolaas BEETS (1814-1903): predikant, hoogleraar en auteur. B. was voorstander van een
goede culturele verstandhouding tussen noord en zuid en een enthousiast deelnemer aan de
Nederlandse congressen. Bij die gelegenheden raakte hij trouwens bevriend met Anton
Bergmann. In zijn bekendste werk, Camera Obscura (1839) schildert hij vanuit de studie
van het mondeling taalgebruik van zijn tijdgenoten en vanuit een fijne gemoedsgesteldheid
mensen en dingen.
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doen verzeld gaan(54), maar, bij en boven dit alles voor het boek zelven, om zijn
voortreffelijken inhoud, voor het groot en rijk, veelvuldig en rein genoegen, bij de
lezing gesmaakt. In alle waarheid en oprechtheid kan ik u betuigen, onder de boeken
van dezen onzen tijd er in lang geen gelezen te hebben dat mij zoo smaakte, en ik
geloof niet dat de Vlaamsche letterkunde iets heeft aan te wijzen dat er boven gaat.
Indien Ernest Staas in België en Holland geen grooten opgang maakt, beklaag ik
den smaak mijner tijdgenooten. Het is waarheid en leven, geest en gevoel; fijnheid
van teekening met losheid van trek. Juistheid van opvatting, en schilderachtigheid
van uitdrukking. En in plan en aanleg zoowel als uitvoering, die matiging, die
sobriëteit, die gelijk zij van het zelfbezit in den schrijver getuigt, ook de kracht van
zijn werk is.
Daarenboven dit boek kan niet dan goed doen. Het is door en door gezond; het
komt uit een rijp verstand en een liefderijk gemoed. Er is veel uit te leeren, omdat
het veel geeft te zien. Ik wil bij geene bijzonderheden stilstaan, daar met ter daad
alles mij even goed gelukt schijnt: - elk portret - elke scène - elk gesprek - maar
bladzijden als b.v. blz. 28-29(55), worden niet lichtelijk overtroffen. Het ‘doch hij weet
wel beter’, bracht mij bij de voorlezing de tranen in de stem. Bij de voorlezing, want
dit is een boek dat ik voorlees; dat ik den mijnen niet onthouden mag. En gij moest
het gezien hebben hoe het door ouderen en jongeren in mijn huiselijken kring genoten,
gesavoureerd werd.
Waarde Tony, dit alles moest Hildebrand u zeggen! Hooggeachte Heer Bergmann
neem deze uitdrukking zijner innige deelneming in uw schoon werk, met de hartelijke
betuiging zijner ware erkentelijkheid, in welgevallen aan van
Uw oprecht toegenegen
Nicolaas Beets.

(54) Opdracht: Aan den dichter Nicolaas Beets als blijk van bewondering en hoogschatting. Tony
(A. Bergmann) Lier 279b 1873 (Collectie Dr. D.J.E. Baestaens, Antwerpen)
(55) In de bedoelde passage begeleidt Bertha tante Mina naar huis. Ze spreekt honderduit over
allerlei, behalve over Ernest, alsof zij niet weet dat Ernest haar liefheeft en aanbidt.
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29. Brief van Tony aan een onbekende bestemmeling; jaar is eveneens
onbekend. (Brief gekleefd in het AMVC-exemplaar van Verspreide
Schetsen en Novellen, Preciosa 81007)
Lier 16 October
Mijn beste Heer
Ik moet donderdag in de stad blijven; zoude ik u mogen komen vinden rond twee
uren om te samen het museum te gaan zien alsmede het Beggijnhof. Ik zal bij u rond
2 uren aanbellen.
Uw toegenegen
ABergmann
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De dramatische kracht van ‘Tantes’
Een analyse van B. Vander Plaetses theaterbewerking naar de
gelijknamige roman van Cyriel Buysse
door Katrien de Muynck
Tegenwoordig wordt de mens overspoeld door verschillende media, die willen
informeren, maar vooral ook entertainen. Naast de literatuur, is er het theater, de
muziek, het muziektheater, de dans, de plastische kunst, de film, de video, noem
maar op. Heel vaak is literatuur een inspiratiebron voor de andere media. Literaire
verhaalstoffen worden dan bijvoorbeeld bewerkt voor een ander medium en vaak
ook gepopulariseerd doordat ze via dit nieuwe medium een groter publiek bereiken.
Een voorbeeld van één van de mogelijke bewerkingen is het toneelstuk ‘Tantes’,
dat B. Vander Plaetse schreef naar de gelijknamige roman van C. Buysse. B. Vander
Plaetse is sinds 1979 huisregisseur bij het amateurgezelschap ‘Zwevegems Theater’,
waarmee hij in 1986 het landjuweel won. Eerder al schreef hij Het reservaat (naar
W. Ruyslinck) en Brieven (naar J. Geeraerts) voor dit gezelschap. In 1993 werd
Tantes, dat hij in 1992 schreef naar Cyriel Buysses gelijknamige roman, opgevoerd
en oogstte het groot succes.
C. Buysses roman Tantes was eerder al inspiratie voor een ander medium: in 1984
maakte R. Geldhof er een TV-film van voor de reeks Made in Vlaanderen. In het
academiejaar 1985-1986 wijdde H. De Brauw haar licentiaatsverhandeling aan deze
omzetting. Het leek me nu heel interessant na te gaan hoe B. Vander Plaetse diezelfde
roman heeft bewerkt voor een heel ander medium, namelijk het hedendaags theater;
welke problemen er bij zo'n omzetting opduiken en of de bewerking alleen maar
resulteert in een pure nabootsing van de roman of er in tegendeel nog iets extra's aan
toevoegt.
Vooraleer te beginnen met de praktische analyse van B. Vander Plaetses bewerking,
is het echter aangewezen de belangrijkste verschillen na te gaan tussen theater en
roman. Zo kunnen we de nodi-
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ge conclusies trekken i.v.m. het bewerken van een roman voor toneel. Daarna kan
de theorie dan getoetst worden aan het praktische voorbeeld.

Theater vs. roman
De eerste die niet alleen aandacht had voor de inhoud van literaire teksten, maar ook
voor de formele kenmerken en kwaliteiten was Aristoteles. Hij was a.h.w. de eerste
literatuurcriticus. Literatuur is volgens Aristoteles (1961: 23 v.) nabootsing, waartoe
de mens van nature uit geneigd is en waaraan hij ook plezier beleeft. Er kan echter
op verschillende manieren en met verschillende materialen nagebootst worden. In
het vijfde hoofdstuk van zijn Poetica geeft Aristoteles een korte vergelijking tussen
de epiek en de tragedie:
Die Epik entspricht der Tragödie, soweit als sie Nachahmung edler Dinge
ist in metrischer Rede. Soweit sie aber nur ein einziges Versmaß benutzt
und bloße Erzählung enthält, unterscheidet sie sich von der Tragödie.
Ebenso auch in der Länge: die Tragödie versucht so weit als möglich sich
in einem einzigen Sonnenumlauf oder doch nur wenig darüber hinaus
abzuwickeln. Das Epos dagegen verfügt über unbegrenzte Zeit und
unterscheidet sich auch darin, obschon dies ursprünglich in der Tragödie
gleich gehalten wurde wie im Epos. Die Teile des Epos sind teils dieselben
wie in der Tragödie, teils besitzt die Tragödie ihr Eigentümliches. Datum,
wet beurteilen kann, was eine gute und eine schlechte Tragödie ist, der
vermag dies auch beim Epos. Denn, alles was das Epos besitzt, besitzt
auch die Tragödie; was aber die Tragödie hat, ist nicht alles im Epos.
(Aristoteles 1961: 30).
Beide genres bootsen dus volgens Aristoteles na d.m.v. het metrum. De belangrijke
verschilpunten zijn echter het soort metrum, de manier waarop wordt weergegeven
en de duur. Het epos hanteert een eenvormig metrum, is een doorlopende,
mededelende tekst en kan een onbeperkte tijd duren of heeft m.a.w. een onbeperkte
verteltijd. Bij de tragedie blijft het metrum niet eenvormig, wordt er niet verteld maar
gehandeld en tracht men wat de duur betreft zoveel mogelijk ‘in einem einzigen
Sonnenumlauf’ te blijven. Aristoteles behandelt in zijn hoofdstukken over de tragedie
de ver-
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schillende constituerende elementen van de tragedie: de plot (‘Mythos’), de karakters,
het denken (‘Absicht’, thema), de taal (‘Rede’), de opvoering of enscenering
(‘Szenerie’) en de muziek. De laatste twee worden echter nauwelijks uitgewerkt en
het belang van het schouwspel, de opvoering dus wordt zeer stiefmoederlijk
behandeld:
Auch die Bühnenkunst kann zwar den Zuschauer ergreifen; sie ist aber
das Kunstloseste und stept der Dichtkunst selbst am fernsten. Denn die
Wirkung der Tragödie zeigt sich auch ohne Aufführung und
Schauspieler.(1961: 33).
De theaterwetenschap wees ondertussen al uit dat niets minder waar is. Volgens M.
Pfister (1994: 24 v. en 34 v.) mag een adequate dramatheorie zich niet beperken tot
het literair tekstsubstraat, maar moet ze er rekening mee houden dat een dramatische
tekst altijd een opgevoerde tekst is, of dan toch tenminste het doel heeft opgevoerd
te worden. Door je te beperken tot de tekst loop je het gevaar te gauw het drama van
oppervlakkigheid te beschuldigen omdat je veel mist en in principe maar met een
half of onafgewerkt product te maken hebt. Een dramatische tekst, als studieobject
van de theaterwetenschap, bestaat dus niet alleen uit een talige, min of meer gefixeerde
(schriftelijke) en historisch constante component, maar ook uit andere variabele
buitentalige scenische, maar niet minder belangrijke componenten. Het spreekt
vanzelf dat de scenische componenten van groot belang zijn bij de interpretatie van
het dramatisch product.
In de nu volgende theoretische vergelijking tussen roman en toneel wordt eveneens
rekening gehouden met de opvoeringsgerichtheid, met het scenische dat zo eigen is
aan het dramatische genre.

1. Tekensysteem
W. Hogendoorn (1976: 57 vv.) wijst op een aantal problemen van de
theatersemiologie. Een toneelopvoering heeft in vergelijking met een talige tekst of
een muziekstuk een veel ingewikkelder structuur omdat ze uit een groot aantal
verschillende tekens bestaat. Naast de taal zijn er immers nog vele andere soorten
tekens voorhanden, die
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veel combinatiemogelijkheden opleveren. Bovendien zijn er in het theater twee
‘circuits’, zoals A. van Zoest (1982: 7) die noemt, doordat er - en dat is bijvoorbeeld
ook een belangrijk verschilpunt met de film - een terugkoppeling is tussen het publiek
en de acteurs. Er is een toneel-intern interpretatie-circuit en een toneel-extern circuit.
Op allerlei momenten wordt er door de toeschouwer geïnterpreteerd: hij/zij
interpreteert niet alleen de tekens tijdens de voorstelling, maar ook voor (rijen met
stoeltjes, ouvreuses met programmaboekjes, het doek enz...) en na de voorstelling.
Om aan het toneel-interne interpretatiecircuit te kunnen deelnemen moet je je bewust
zijn van het toneel-externe circuit:
(...) de toeschouwer kan zich verliezen in wat er op het toneel gebeurt,
maar voortdurend terugkeren naar het besef dat daar een acteur een teken
staat te wezen. Door deze afwisseling van integratie en ontkoppeling
ontstaat er een tegenhanger van de paradoxe du comédien: de paradoxe
du spectateur. Hij ziet alleen wat er wordt gespeeld, ook hoe het wordt
gespeeld. Dit besef is zelfs een nood zakelijke voorwaarde om van theater
te kunnen spreken. (Van Zoest: 7).
Dit dubbele circuit vind je niet bij narratieve teksten.
Om wat dieper in te gaan op de verschillende theatertekens verwijs ik graag naar
R. Twijnstra (1991) en M. Pfister (1994: 25 vv.). Vele theaterwetenschappers stelden
categorieën van theatertekens op, o.a. ook E. Fischer-Lichte en I. Kowzan, maar dit
zou ons te ver leiden. Daarom beperk ik me tot deze twee.
Het profiel van een theatervoorstelling wordt volgens R. Twijnstra bepaald door
allerlei tekensystemen die op elkaar inwerken. Daarvoor zijn regisseur, acteurs,
vormgever, kostuumontwerper, toneelschrijver, belichter en soms componist
verantwoordelijk. Het effect van een voorstelling heeft dan ook enerzijds te maken
met het collectieve en het individuele profiel dat een publiek heeft bij de aanvang
van de voorstelling én met het profiel van de voorstelling zelf. R. Twijnstra (1991:
29 vv.) onderscheidt vier tekensystemen die op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden:
- regie- en acteerconcept
- dramaturgisch concept
- vormgevingsconcept
- muziekconcept
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Daarnaast is er nog een vijfde bron van tekens te vermelden, die meer te maken heeft
met de totale omgeving waarbinnen de tekens van de voorstelling functioneren: de
zgn. frame, de ‘randvoorwaarden’ van een voorstelling, bv. de voorpubliciteit,
recensies, het programma, de affiche, publieksprojecten, het programmeringsprofiel
van het theater, het type zaal, leeftijdsbepaling (bv. bij jeugdtheater) en de
publieksopstelling.
R. Twijnstra vermeldt bij het acteerconcept als tekens de casting, rolopbouw,
opkomsten, speelstijl, tekstbehandeling, kostuums en bij het regieconcept de
mise-en-scène, regiekaders, tempo en ritme. Tot het dramaturgisch concept behoren
het genre en perspectief, de plot, de stemmingsinleiding, expositie, ontwikkelingslijn,
actie-eenheden en cruciale scène. Binnen het vormgevingsconcept noemt hij o.a. de
openingsbeelden, stijlkeuze, eindbeelden, requisieten, projectiepunten in het decor
en belichting en ten slotte zijn er nog de muziek en andere geluiden die onder
muziekconcept ressorteren(1). Theaterstukken kunnen potentieel in tegenstelling tot
narratieve teksten alle menselijke zintuigen activeren. Dit is te verklaren vanuit de
lijfelijkheid van het theater. In dit medium staan mensen tegenover elkaar: acteurs
tegenover acteurs, acteurs tegenover toeschouwers en toeschouwers tegenover
toeschouwers. Deze theaterspecifieke situatie maakt het gebruik van zoveel
tekensystemen, die appelleren aan alle zintuigen van de lijfelijk aanwezige personen,
mogelijk. Theatertekens manifesteren zich dus langs zes kanalen: de optische,
olfactorische (betreffende het reukvermogen), haptische (betreffende de tastzin),
‘gustatorische’ (1994: 27) (betreffende de smaakzin) en akoestische kanalen.
Theatertekens zijn in eerste instantie iconisch (afbeeldend) en indexaal (verwijzend).
Horen we op de scène het geluid van de zee, dan wijst dat op de nabijheid van een
zee of zien we een personage de scène oplopen met een natte regenjekker dan weten
we dat dat per-

(1) Wat het regie-, acteer-, vormgevings- en muziekconcept betreft, kunnen we verwijzen naar
M. Pfister (1994: 25vv), die een meer uitgewerkt (vertakkings-)schema of repertoire van de
codes en kanalen opstelde die door deze concepten in het theater aan bod komen. Hij vermeldt
ook telkens welke zender (personage of scène) en welke soort informatieverstrekking (duratief
of niet duratief) voorhanden is. Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn
licentiaatsverhandeling De dramatische kracht van ‘Tantes’ - een analyse van B. Vander
Plaetses theaterbewerking naar de gelijknamige roman van C. Buysse - (1994-1995).
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sonage van buiten komt en dat het bovendien regent. Daarnaast hebben tekens echter
heel vaak, net zoals in narratieve teksten trouwens, een bijkomende symbolische
waarde, die natuurlijk cultureel bepaald is. Een natuurbeschrijving in een roman
bijvoorbeeld kan naast de verwijzing naar de ruimte waarin het verhaal kadert een
bijkomende, maar daarom niet minder belangrijke symbolische betekenis hebben.
Voorbeelden hiervan vind je ook in de roman Tantes van Buysse (zie II.1). Zo kunnen
tekens ook in het theater symbolisch worden ‘door de specifieke uitwerking ervan
of de waarde die er door tekst, spel of vormgeving aan gegeven wordt’ (R. Twijnstra
1991: 22). In de adaptatie die ik in dit werk analyseer is dit bijvoorbeeld bijzonder
duidelijk in de belichting en de scènebouw.
Een tweede probleem voor de theatersemiologie waarop W. Hogendoorn (1976: 58)
wijst is de extreme mobiliteit van theatertekens, waardoor het theatertekensysteem
nog complexer wordt. Eenzelfde teken kan tijdens de voorstelling nl. verschillende
betekenissen hebben of veranderen van functie. E. Fischer-Lichte gebruikt hiervoor
de term polysemie. Eenzelfde tafel kan bijvoorbeeld tijdens een voorstelling het ene
moment functioneren als tafel en het andere moment als auto, boot, paard, bed, noem
maar op. Hetzelfde geldt ook voor acteurs. Eenzelfde acteur kan verschillende rollen
spelen. ‘Il est non seulement acteur-décor, acteur-construction, mais aussi
acteur-meuble, acteur accessoire’ (Jindrich Honzl 1971: 12). Een goed voorbeeld
van mobiliteit in de taal is de zgn. ‘Wortkulisse’, dat vooral in het Shakespeariaanse
drama vaak werd toegepast. De talige component (een beschrijving door één van de
personages) wordt hier gebruikt om een niet-verbaal decor te vervangen. In het
Shakespeariaanse theater waren de decors dan ook zeer sober en werd hun
informatieve functie omtrent de plaats van handeling grotendeels op de ‘Wortkulissen’
overgeheveld. Hierdoor werd ook veel aan de verbeelding van de toeschouwer
overgelaten. Een ander voorbeeld van wisseling van functies bij theatertekens is de
zgn. ‘toneelmetaforiek en -metonymie’ (W. Hogendoorn 1976: 58). W Hogendoorn
geeft hiervoor het voorbeeld van geluiden die een bepaalde ruimte presenteren. A.h.v.
een schrijfmachine wordt bv. een kantoorruimte gesuggereerd. Je zou hier ook een
voorbeeld van theatermetaforiek met belichting kunnen geven. Zo wordt in de
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theateradaptatie van Tantes met een felle witte spot Adriennes kamer in het
krankzinnigengesticht gesuggereerd.
In narratieve teksten tref je deze mobiliteit veel minder aan omdat de mogelijkheden
van de taal veel groter zijn. In narratieve teksten wordt alles d.m.v. de taal
weergegeven. Dit is mogelijk dankzij de aanwezigheid van een vertelinstantie, die
alles wat niet door de personages zelf wordt gezegd aan de lezer vertelt. Hij vervangt
het decor, de belichting, de regie, enz. Doordat deze vertelinstantie in het theater
ontbreekt moet men bijgevolg alle specifieke theatrale media maximaal benutten en
de creativiteit ervan uitbuiten om datgene wat in een roman louter met de taal
beschrijvend wordt uitgedrukt toch adequaat weer te geven.
R. Twijnstra (1991: 32) wijst er ten slotte nog op dat het apart bestuderen van de
tekensystemen wel inzicht verschaft in de soorten tekens en hun effect, maar dat je
de invloed die de systemen op elkaar uitoefenen en hun samenhang nooit uit het oog
mag verliezen.
Als ik op een vel papier een groen vlak verf en daarnaast een rood vlak,
verandert opeens de kleur van het groen. Het rood straalt uit op het groen
en door de contrastwerking verstevigen beide kleuren elkaar. De mooiste
kleuren zijn vaak mengsels van zeer uiteenlopende basistinten. Op gelijke
wijze werken ook de tekensystemen van het drama op elkaar in, zij worden
bewust bij elkaar gegroepeerd of gemengd. De maker wenst in feite niet
dat het publiek alle tekens apart ziet. Hij wil dat alle elementen samen een
grotere waarde hebben dan de som van de losse elementen. (1991: 32)
Deze samenhang vertoont ook een ritme, waarbij alle tekens een functie vervullen.
Zo zijn er volgens R. Twijnstra (1991: 35 vv.) tekens die coderen, tekens die stapelen
en tekens die scoren. Als voorbeelden van tekens die coderen, die m.a.w.
basisgegevens a.h.w. stockeren, noemt hij o.a. de stemmingsinleiding; de expositie,
die zorgt voor de gegevens die nodig zijn om de rest van het verloop te kunnen volgen
en die eventueel al iets prijs geven over de afloop, wat bij het publiek voor de nodige
spanning zorgt; de dialoog, waarbij de toeschouwer zich kan afvragen of de
personages wel de waarheid zeggen en of hun woorden niet dubbelzinnig op te vatten
zijn; het openingsbeeld, dat de belangrijkste themata a.h.v. symbolische
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tekens aangeeft; de belichting, die vaak in dienst van het decor staat en de sfeer mee
helpt weergeven; de stijlkeuze en stijlbreuken (het oproepen van kleuren, sferen en
herinneringen d.m.v. een bepaalde vormgeving); en ten slotte de opkomst en kostuums
van de acteurs, die een beeld kunnen schetsen van het personage.
Wat R. Twijnstra met ‘stapelende’ tekens bedoelt kan misschien verduidelijkt
worden a.h.v. een citaat:
De stapeling duidt op het belevingsproces van de toeschouwer waarin zijn
inzicht in het drama toeneemt en daarmee ook de span ning. Stapeling is
de groeiende opwinding van het naderende onheil. Iedereen stapelt: de
acteur, de schrijver, de vormgever en ook het publiek (1991: 45).
Tekens die stapelen zijn o.a. de plot (het verhaal), de spanningsopbouw, het perspectief
(de volgorde van de verschillende scènes), de rollenopbouw (de evolutie in de rollen),
de projectiepunten in het decor (de meest in het oog springende onderdelen van het
decor waar tegenover elke acteur zich anders verhoudt), tempo en ritme (de zgn.
‘hartslag’ van een voorstelling, breuken in de stroom vallen bij het publiek extra op).
Over scoren zegt R. Twijnstra het volgende:
Scoren is het tijdelijke of het uiteindelijke resultaat. De spanning slaat toe
en ontlaadt zich. Een personage maakt een definitieve keus die niet meer
is terug te draaien. De punten van scoren geven de voorlopige of definitieve
uitslag van het drama (1991: 55).

2. Communicatiesituatie
H. van den Bergh (1991: 23) wijst erop dat in recentere studies bij de
drama-omschrijving nu ook de communicatiesituatie als één van de basisvoorwaarden
wordt beschouwd. Wat de specificiteit van die communicatiesituatie in het theater
betreft kunnen we een aantal kenmerken op een rijtje zetten. Ten eerste wordt er
‘spelend uitgebeeld’, zoals H. Van den Bergh dat noemt (1991: 22). Hij beroept zich
hiervoor op Plato, die in De Staat (boek III) al het onderscheid maakte tussen vertellen
en tonen, en op Aristoteles met zijn definitie over de tragedie in Poetica (VI): ‘Die
Tragödie ist die Nachahmung
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einer edlen und abgeschlossenen Handlung (...), derart (...) dag gehandelt und nicht
berichtet wird (...).’
Verbonden met dit ‘spelend uitbeelden’ is het feit dat drama's opvoeringsgericht
zijn en geschreven worden ‘om door een publiek kollektief te worden ondergaan’
(H. van den Bergh 1991: 23, onderstreping van mij, K.D.). Dit is het grote verschil
met de communicatiesituatie van narratieve teksten, waarbij de lezer het geschrevene
individueel opneemt, zijn eigen tempo kan bepalen en eventueel indien nodig kan
terugbladeren. Het publiek bij een theatervoorstelling moet dan ook op een andere
manier geboeid worden dan de lezer van een roman: de zaken moeten zodanig worden
voorgesteld dat iedereen op die korte tijd het belangrijkste zou snappen. Juist omdat
de toeschouwer op korte tijd in één keer zoveel moet meekrijgen en interpreteren terugbladeren is in het theater immers onmogelijk - vergt theaterkijken van hem/haar
een serieuze inspanning.
Een derde belangrijk kenmerk dat eveneens samenhangt met het ‘spelend
uitbeelden’ is het ontbreken van een zgn. bemiddelende vertelinstantie (als we
tenminste het Brechtiaanse Epische Theater buiten beschouwing laten). Ik beroep
me hier vooral op M. Pfister (1994: 19 vv.) die dit als ‘eine der historisch
konstantesten Differenzqualitären zwischen narrativen und dramatischen Texten’
beschouwt. Terwijl in narratieve teksten de auteur zelf of een door hem geschapen
fictieve verteller de geschiedenis van personen en gebeurtenissen aan de lezer
presenteert, wordt het publiek in het theater onmiddellijk met de personen zelf
geconfronteerd zonder dat ze door een min of meer concrete verteller bemiddeld
worden. Het gevolg is, dat heel wat informatie die in narratieve teksten gewoon door
de vertelinstantie wordt verteld, in het theater op een andere manier aan het publiek
zal moeten worden duidelijk gemaakt. De dialogen tussen de personages, het decor,
de belichting,... nemen o.a. deze vertelfunctie over. Zoals er een in de tekst
geformuleerde fictieve verteller ontbreekt, zo ontbreekt er trouwens ook een in de
tekst geformuleerde fictieve luisteraar. Het ‘vermittelnde Kommunikationssystem’
(M. Pfister 1994: 21) is dus weggevallen en heel wat van zijn functies worden
overgeheveld naar het ‘innere Kommunikationssystem’. Ik maak dit even duidelijk
a.h.v. Pfisters vergelijking tussen het narratieve communicatiesysteem en het
dramatische communicatiesysteem, die hij ook schematisch voorstelt (1994: 20 v.):
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a) narratieve teksten:

S4 is de ‘empirische’ auteur als producent, S 3 de in de tekst geïmpliceerde
‘ideale’ auteur, S 2 de in het werk geformuleerde fictieve verteller als
bemiddelende vertelinstantie, S/E 1 de in dialoog met elkaar communicerende
fictieve figuren, E 2 de in de tekst geformuleerde fictieve luisteraar waarnaar
S 2 zich richt, E 3 de in de tekst geïmpliceerde ‘ideale’ recipiënt van het geheel
en E 4 de empirische lezer. Het dubbel gearceerde kader stelt het ‘innere
Kommunikationssysteem’ (de dialogen tussen de verschillende fictieve figuren)
voor, het enkelvoudig gearceerde kader is het ‘vermittelnde
Kommunikationssystem (de dialogerende fictieve figuren en de bemiddelende
vertelinstantie die de overige informatie aan zijn lezers meedeelt). De twee
hogere niveaus (het niet gearceerde kader en de ruimte erbuiten) stellen het
‘äußere Kommunikationssystem’, eerst in geïdealiseerde vorm en dan in reële
vorm. Bij een ik-verhaal wordt S 2 opgevuld door een figuur die ook in S 1
functioneert en bij een personeel verhaal worden de posities S 2 en E 2
gereduceerd. Daarom noemt Pfister het personele verhaal een ‘asymptotische
Annäherung an das dramatische Kommunikationsmodell’ (1994: 21).
b) dramatische teksten:

Bij dramatische teksten is het ‘vermittelnde Kommunikationssystem’ (S 2 en
E 2, het enkelvoudig gearceerde kader) weggevallen.
Dieser ‘Verlust’ an kommunikativem Potential gegenüber narrativen
Texten wird jedoch schon dadurch kompensiert, daß ein ander-
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er Teil auf das innere Kommunikationssysem verlagert werden kann (z.B.
durch Fragen und Antworten von S/E 1, die mehr der Information des
Publikums als der gegenseitigen Informationen dienen). (Manfred Pfister
1994: 21.) (Onderstreping van mij, K.D.).
Als gevolg van het wegvallen van dat ‘vermittelnde Kommunika-tionssystem’
wekt datgene wat op scène getoond wordt de indruk van onmiddellijke
tegenwoordigheid. Er is geen distantie tussen het gebeuren en de kijker omdat
de productie (de voorstelling) en de receptie (het kijken) gelijktijdig plaatsvinden.

3. Notatie
Dramatische teksten onderscheiden zich van narratieve teksten ook in de manier
waarop ze zijn vastgelegd en formeel gestructureerd, m.a.w. op het gebied van de
notatie (H. van den Bergh 1991: 24). Specifiek voor het drama is de opdeling in
hoofd- en neventekst. De hoofdtekst is de tekst die door de personages wordt
uitgesproken, ook ‘gesproken tekst’ of ‘dialoog’ genoemd, die de handeling in zich
draagt. In de neventekst komen de toneelaanwijzingen of indicaties, die niet
rechtstreeks worden uitgesproken. In de rand kunnen we bemerken (M. Pfister 1994:
37) dat toneelaanwijzingen niet alleen expliciet in de neventekst voorkomen, maar
ook impliciet in de hoofdtekst.
De neventekst wordt typografisch (bv. cursief of tussen haakjes) van de hoofdtekst
onderscheiden. Indicaties vinden we zowel aan het begin van een bedrijf als tussen
de gesproken tekst door.
Wat de structuur van het drama betreft signaleer ik hier de indeling in bedrijven en
scènes. Omdat de gespeelde tijd bijna altijd parallel loopt met de speeltijd en er voor
een theateropvoering maar een beperkte tijd ter beschikking staat is het noodzakelijk
een selectie te maken van episodes uit de geschiedenis die aan het verhaal in de
dramatekst ten grondslag ligt. Eén van de functies van de indeling in bedrijven is
dan ook die episodes te onderscheiden. Naast deze functie zijn er volgens H. van den
Bergh (1991: 47 vv.) nog twee andere belangrijke functies. De wisseling van bedrijven
kan samengaan met
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de verandering van de plaats van handeling. Daarenboven zorgt ze voor pauzes, die
het publiek toelaten zich even te ontspannen, maar die ook de spanning van het
afwachten opdrijven. De indeling in scènes heeft daarentegen volgens H. van den
Bergh geen belangrijke functie in de opbouw van het stuk maar is er veeleer om
praktische redenen (bv. bij het repeteren). Een scène is namelijk een situatie met een
constant aantal specifieke personen op het toneel. De scène wisselt wanneer een
figuur weggaat en/of een nieuwe figuur opkomt. M. Pfister (1994: 315) bemerkt
echter dat het op- of aftreden van een bepaalde figuur gemotiveerd kan zijn. Deze
motivatie geeft dan informatie over wat zich afspeelt in de zgn. off stage, wat
belangrijk kan zijn voor het verdere verloop en de opbouw van het stuk.

4. Noodzakelijke beperkingen
Een belangrijk kenmerk van het drama is dat er beperkingen zijn op het vlak van
tijd, ruimte, personages en gebeurtenissen. Deze beperkingen zijn deels gebaseerd
op conventies. De twee eenheden van tijd en handeling hebben hun oorsprong bij
Aristoteles (Poetica), maar die bedoelde hij niet als voorschriften (H. van den Bergh
1991: 30).
Pas in het classicisme werden die eenheden normatief en voegde men er nog een
eenheid aan toe: de eenheid van plaats. Die leidde men af uit de eenheid van tijd. De
gespeelde tijd mocht slechts 24 uren (‘einen Sonnenumlauf’) bedragen. In 24 uren
geraakte men bv. niet van hier naar Byzantium, dus was het, naar het principe van
de ‘vraisemblance’, ook onmogelijk de twee plaatsen te combineren in een toneelstuk.
Anderzijds vloeien de beperkingen ook voort uit de specifieke communicatiesituatie
van het theater. Omdat men moet rekening houden met de opnamecapaciteit van het
publiek, dat alles in één keer moet verwerken en niet zoals een lezer het stuk eens
aan de kant kan leggen of kan terugbladeren, kan een opvoering bijvoorbeeld niet
langer dan enkele uren duren. Omdat de duur van het stuk dus beperkt is moet men
selecteren in de gebeurtenissen en bijgevolg ook in de personages en de plaats van
handeling. Evenmin kan men zich lange uitweidingen veroorloven zoals de
bemiddelende vertelinstantie van een roman dat kan. Bovendien is de beperking in
de keuze van de locaties ook een gevolg van de spe-
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cifieke omstandigheden waarin een theateropvoering plaats vindt. De ‘ceremonie’
om het met een woord van W. Hogendoorn uit te drukken gaat door in een
schouwburg of nog kleinere theaterzaal: een beperkte ruimte onderverdeeld in de
toeschouwersruimte en de scène die over een decor beschikt en waarop alles in enkele
uren direct voor de ogen van de toeschouwer wordt gepresenteerd. Ten eerste moeten
de locaties dus gemakkelijk op de scène weer te geven zijn en ten tweede moet het
aantal locaties beperkt blijven omdat een verandering van decor tijd in beslag neemt.
Ik zal nu achtereenvolgens i.v.m. de tijd, de ruimte, de personages en de
gebeurtenissen de beperkingen bespreken en de theaterspecifieke kenmerken die
daaruit voortvloeien.

4.1. Tijd
In narratieve teksten kan het verloop van tijd op verschillende manieren weergegeven
worden: de vertelinstantie kan scenisch of panoramisch vertellen (J.M. Peters 1980:
76). Bij het panoramisch vertellen geeft de verteller slechts een overzicht van de
gebeurtenissen of toestanden: hij vat samen en gaat dus niet in detail. Zo kan hij bv.
een periode van vijf jaar in één bladzijde samenvatten. Bij het scenisch vertellen gaat
de verteller heel gedetailleerd te werk: alles wordt vermeld, dat impliceert dus ook
dialogen die gedurende het scenisch beschreven tijdsverloop plaatsvinden.
De ‘scenische’ weergave van een gebeurtenis in een roman houdt nog niet
in dat de reële duur van de beschreven gebeurtenis volledig gerespecteerd
wordt, m.a.w. dat de vertelde tijd samenvalt met de verteltijd. Hoewel de
duur van het vertellen niet exact te meten valt - de lezer kan langzaam of
vlug lezen -, mag toch wel worden aangenomen dat sommige
ontwikkelingen sneller verlopen dan ze met woorden zijn te beschrijven.
(J.M. Peters 1980: 89).
Zoals J.M. Peters er dan verder op wijst voor de film, kan er hier op gewezen worden
dat het theater, wat de afzonderlijke scènes betreft, daarentegen gebonden is aan de
reële tijdsduur. Daarin verschillen film en theater niet van elkaar. Evenmin als in de
film, kan in het theater - tenzij er gebruik wordt gemaakt van epische technieken het gebeuren onderbroken worden om bv. uit te weiden over details,
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opvattingen of gedachten van de verteller of van de personages uiteen te zetten of
een langere periode kort samen te vatten. Manfred Pfister wijst dit kenmerk toe aan
het wegvallen van een bemiddelende vertelinstantie:
Die Absolutheit, die Nichtbesetzung der Position eines vermittelnden
Erzählers, macht in dramatischen Texten das Präsens zum primären
Tempus, ebenso wie umgekehrt in narrativen Texten das primäre Tempus
das Präteritum ist. (1994: 359).
Dit sluit echter niet uit dat er in het theater ook een verleden tijd en een toekomst
voorhanden is. Dit blijkt o.m. uit de dialogen tussen de personages. Bovendien is
ook de fictionele tegenwoordigheid ook niet per se de reële tegenwoordigheid van
de toeschouwer. Elke tekst heeft zijn specifieke betrekkingen tot de werkelijkheid
(M. Pfister 1994: 360).
Ik wees er al op dat een theatervoorstelling slechts enkele uren kan duren rekening
houdend met de beperkte opnamecapaciteit van het publiek. Dit betekent dat men in
de verschillende gebeurtenissen van een geschiedenis zal moeten selecteren om in
enkele uren het verloop van de geschiedenis toch nog adequaat weer te geven. Heel
kenmerkend voor het theater zowel m.b.t. de tijd als tot de ruimte en tevens een
compensatie voor de beperkte tijdsduur van de voorstelling is de simultaneïteit.
Verschillende gebeurtenissen of handelingen kunnen namelijk gelijktijdig op de
scène en ook off-scène worden weergegeven (M. Pfister 1994: 361). Terwijl een
personage iets zegt kan je bv. een ander personage iets op de scène zien doen. Deze
simultaneïteit is er niet in narratieve teksten. Ook al gebeuren twee dingen
tegelijkertijd, toch kan de verteller ze alleen na elkaar vermelden. Terwijl een verteller
bv. een bladzijde nodig heeft om de ruimte (het decor waarin de handeling plaatsvindt)
te beschrijven worden op het toneel het decor en de handeling tegelijkertijd
weergegeven.
De andere mogelijkheid van weergeven is de opeenvolging. De opeenvolging van
de gespeelde tijd valt vaak samen met die van de speeltijd, maar niet altijd. Dit
principe wordt bijvoorbeeld soms doorbroken bij versnellingen (samenvattingen) en
vertragingen. In het theater kan je een onderscheid maken tussen buitenscenisch en
scenisch samenvatten (M. Pfister 1994: 370). Buitenscenisch samen-

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

103
vatten is het weglaten van bepaalde periodes van de geschiedenis uit de onmiddellijk
scenische presentatie. Hier wordt het principe van parallellisme tussen speeltijd en
gespeelde tijd niet doorbroken. Bij de scenische samenvatting worden slechts kleinere
stukken weggelaten of wordt iets verkort voorgesteld. Zo kan bv. d.m.v. talige of
niet-talige tekens een tijdspanne van één uur worden aangeduid die echter in
werkelijkheid maar vijf minuten van de voorstelling in beslag neemt. Hier lopen
speeltijd en gespeelde tijd niet meer parallel. Ditzelfde kan ook omgekeerd toegepast
worden, wat dan een vertraging oplevert. Ook bij het gebruik van epische technieken
vallen gespeelde tijd en speeltijd niet meer samen: zo kan een interne of externe
figuur het verloop stilleggen en een uitweiding maken (M. Pfister 1994: 364 v.).
Ondanks de beperkte speeltijd en de noodzaak om episodes binnen de opeenvolging
weg te laten, worden er in het theater verschillende technieken gebruikt om de
chronologie toch nog adequaat weer te geven. Men kan gebruik maken van een episch
bemiddelend systeem (1994: 365), waarbij in voorbemerkingen van een epische
commentatorfiguur, op borden met aanwijzingen of d.m.v. projecties tijdsindicaties
worden gegeven. Maakt men geen gebruik van epische technieken dan kan de tijd
nog expliciet weergegeven worden in de dialogen tussen de figuren of impliciet in
de soort begroetingen. Wanneer de een ‘goeiemorgen’ zegt tegen de ander weten de
toeschouwers dat wat ze zien 's morgens plaats vindt. Verder kunnen ook niet-talige
codes, zoals bv. kostuums, decor, geluid (bv. klokslagen) tijdsaanwijzingen inhouden.
In vergelijking met narratieve teksten heeft het drama echter weinig of geen
mogelijkheden om de chronologie te manipuleren. De belangrijkste vormen van
anachronie in narratieve teksten zijn de terugverwijzing of retroversie en de
vooruitwijzing of anticipatie (M. Bal 1990: 65). In die gevallen wordt de chronologie
verbroken. De verteller keert terug naar een episode vroeger in de geschiedenis, voor
het ‘primaire verhaalmoment’ (M. Bal 1990: 65) of vertelt iets dat later gebeurt en
keert dan terug naar het primaire verhaalmoment. M. Bal (1990: 68) wijst in dit
verband ook op onechte of valse anachronieën zoals bv. herinneringen van een
personage. Ze zijn onecht omdat het ‘denkmoment’ zelf niet in het verleden ligt. M.
Bal gebruikt hiervoor de term ‘subjectieve anachronie’. Ook terugverwijzingen en
vooruitwijzingen in de directe rede zijn onechte
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anachronieën omdat het moment van spreken een onderdeel is van het verhaal. Zulke
retroversies ‘van de tweede graad’ (1990: 68) zijn in het theater wel mogelijk, nl.
in de replieken van personages, die in wezen narratief zijn. Elke repliek kan een
verhaal op zich zijn.

4.2. Ruimte
Het grote verschil met narratieve teksten is dat in het theater de ruimte altijd zeer
concreet wordt voorgesteld en nooit, los van de gebeurtenissen die in die ruimte
plaatsvinden, apart wordt weergegeven. In verhalen daarentegen kunnen ruimtes op
twee manieren functioneren.
Enerzijds zijn ze alleen kader, plaats van handeling. In die functie kan een
meer of minder gedetailleerde presentatie leiden tot een meer of minder
concreet beeld van de ruimte. Ook kan de ruimte volledig onopgemerkt
blijven. In veel gevallen echter wordt de ruimte ‘gethematiseerd;’ zelf tot
voorwerp van presentatie gemaakt, omwille van zichzelf. (Onderstreping
van mij, K.D.) (M. Bal 1990: 109).
In narratieve teksten hoeft de ruimte dus niet per se vermeld te worden. Theater kan
echter niet zonder ruimte. Het is zelfs per definitie ruimte, omdat de theatervoorstelling
altijd plaats vindt binnen een bepaalde ruimte.
Zoals al vermeld is de ruimte in theater zeer concreet, zo concreet dat het publiek
het echt ziet. De lezer daarentegen ziet bij een beschrijving van de ruimte in een
narratieve tekst nooit iets concreets, maar kan er zich wel iets bij voorstellen. Dit
heeft zijn consequenties: het referentiekader van de lezer speelt een belangrijke rol.
Wat de keuze van de locaties betreft heeft de auteur van narratieve teksten een
onbeperkt aantal mogelijkheden. Net zoals de cineast overal kan gaan filmen, kan
de romanschrijver zijn verhaal op de meest uiteenlopende plekken doen plaatsvinden.
De ruimte kan daarbij ‘stabiel’ of ‘dynamisch’ (M. Bal 1990: 109) functioneren.
Een stabiele ruimte is een vast kader, al of niet gethematiseerd, waarbinnen
gebeurtenissen zich afspelen. Een dynamisch functionerende ruimte is een
factor die verplaatsing van personages
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mogelijk maakt. Personages wandelen en hebben daarvoor een pad nodig.
Zij reizen, en hebben daarvoor een grote ruimte nodig, landen, zeeën,
luchten. Een held uit een sprookje moet een donker bos door, om zijn
moed te bewijzen. Dus is er een bos. Die ruimte is er niet als vast kader,
maar als af te leggen traject, en kan ook sterk wisselen. Vanuit een snel
rijdende trein ziet de reiziger de bomen niet meer apart, maar als één lange
strook. Juist daardoor wordt de ruimte aangegeven, als een ruimte waarin
de reiziger zich verplaatst. (M. Bal 1990: 109).
Het spreekt vanzelf dat de mogelijkheden die M. Bal hier opnoemt in het
theatermedium niet voorhanden zijn. De theaterruimte blijft min of meer stabiel.
D.m.v. decorwisselingen en decorverdeling (verschillende ruimtes worden dan
simultaan weergegeven) kan men wel een aantal verschillende ruimtes creëren en
een draaischijf kan enigszins een dynamisch effect veroorzaken, maar toch blijven
de mogelijkheden beperkt.
Een andere mogelijkheid van narratieve teksten, die samenhangt met de focalisatie,
is het ‘successief’ (J.M. Peters 1980: 91) weergeven/beschrijven van ruimte, d.w.z.
deel voor deel, beetje bij beetje, zoals een oog iets aftast: van onder naar boven, van
links naar rechts,... Dit heeft de roman gemeen met de film waar de camera focaliseert
en dus ook de mogelijkheid heeft iets successief af te beelden. Omdat één van de
fundamentele kenmerken van het theater juist het ontbreken van deze focalisatie is,
kan de ruimte in het theater dan ook niet successief weergegeven worden. In het
theater kan de blik van de toeschouwer niet gemanipuleerd of geleid worden. De
toeschouwer is op dat vlak volstrekt autonoom en bepaalt zélf waar hij heen kijkt.
Ondanks al deze beperkingen, die op het eerste gezicht nogal negatief lijken, zijn
er toch specifieke localiseringstechnieken in het theater voorhanden. Heel vaak blijkt
de ruimte ook een zeer belangrijke rol te spelen in het tot stand komen van de
betekenis van het stuk.
M. Pfister (1994: 351 vv.) maakt een onderscheid tussen talige en niet-talige
localiseringstechnieken. Onder de talige localiseringstechnieken vermeldt hij de al
eerder ter sprake gekomen ‘Wortkulisse’ en de beschrijvingen van localisatie in de
neventekst (ensceneringsaanwijzingen en instructies). Deze laatste worden echter
meestal omgezet in een ‘plurimediale Konkretisierung’ (1994: 352) en behoren in
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dat geval toch tot de niet-talige localiseringstechnieken. Een andere mogelijkheid is
dat deze beschrijvingen in de neventekst toch een zekere zelfstandigheid bezitten en
niet alleen beperkt blijven tot ensceneringsaanwijzingen, maar deel uitmaken van
een episch bemiddelingssysteem dat wordt ingelast d.m.v. bv. een commentatorfiguur.
De meeste ruimteaanwijzingen vinden we echter in niettalige tekens zoals het decor,
de belichting (waarmee een ruimte kan gesuggereerd of afgebakend worden), geluiden
(waarmee naar handelingen en ruimtes off-stage kan verwezen worden), reuken,
requisieten, kostuums, de personages zelf, enz.
Net zoals in narratieve teksten (M. Bal 1990: 108 vv.) wordt de ruimte in het
theater heel vaak gesemantiseerd door haar relatie tot de thematiek van het stuk, de
tijd, de personages. Zo kunnen by uitzichtloze situaties, determinatie, verlamming,
onwrikbaarheid, enz. symbolisch uitgedrukt worden in een statisch, gesloten decor
(M. Pfister 1994: 334). Ook relaties (contrasten of parallellen) tussen bepaalde
personages (1994: 340) kunnen in het decor en in de belichting weerspiegeld worden.
Wanneer het decor wordt opgesplitst is het ook mogelijk verschillende plaatsen van
handeling aan elkaar tegen te stellen (1994: 341). Verder kunnen er ook contrasten
worden opgebouwd tussen de ruimte op de scène en off-stage (1994: 341). Zonder
hier volledig te willen zijn kan ik nog wijzen op mogelijke contrast- of parallelwerking
tussen ruimte en tijd (1994: 338). Een ruimtelijke geslotenheid kan samengaan met
een gesloten tijdsstructuur, maar het kan evengoed omgekeerd: in één ruimte kan
bv. het verloop van een lange tijd weergegeven worden a.h.v een montage van de
belangrijkste op elkaar volgende evenementen uit die periode.
Terwijl de schrijver van narratieve teksten zijn ruimte verbaal constitueert en
semantiseert, daarbij tot in de details kan gaan, de lezersblik kan manipuleren door
focalisatie en a.h.v. allerlei adjectiva en uitdrukkingen de ruimte zeer subjectief kan
weergeven, moet het theater veel meer met niet-talige technieken suggereren. De
theatermaker kan niet zoals een romanschrijver alle details uitspinnen, maar zal zich
tot de essentie beperken en dat zo adequaat en creatief (suggererend en symboliserend)
mogelijk weergeven.
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4.3. Personages
Wat is het onderscheid tussen romanpersonages en dramapersonages? In het drama
zijn de mogelijkheden om een personage gedetailleerd en uitvoerig voor te stellen
beperkter dan in een roman. De dramatische tekst mag namelijk met het oog op de
opvoering niet te lang zijn; er moet dus uit de verzameling van kenmerken een selectie
gemaakt worden (M. Pfister 1994: 222). Bovendien brengt het ontbreken van verteller
en focalisator met zich mee ‘dat er geen instantie is die vanuit zijn eigen perspektief
een betrouwbaar beeld van karakter en achtergrond der personages kan schetsen’ (H.
van den Bergh 1991: 62). Het is dus moeilijker het innerlijke en het bewustzijn van
een personage aan het publiek duidelijk te maken. Dit verklaart het nog
fragmentarischer karakter van dramatische personages dan van romanpersonages
(M. Pfister 1994: 222). De personages, die gedurende een paar uur lijfelijk op de
scène aanwezig zijn, kunnen voor de toeschouwers enkel gestalte krijgen door hun
handelen en spreken, voor zichzelf (monologisch) en met elkaar (dialogisch).
Naast het fragmentarische karakter van dramatische personages is er nog een ander
groot verschil met personages in narratieve teksten. Net zoals in de film is de
presentatie van de personages definitief.
(...) de mentale en daarom veelzinnige, meer suggererende dan definitief
alles vastleggende voorstelling die de lezer zich van het personage maakt,
wordt door de film (of het theater, K.D.) tot één dubbelzinnig en uiterst
concreet beeld vernauwd. Men kan hier nog aan toevoegen dat zelfs het
uiterlijk van de personages in de roman alleen maar trek voor trek kan
worden weergegeven en dat er hele bladzijden kunnen liggen tussen de
ene en de volgende trek, terwijl de film (en het theater, K.D.) de personages
wat hun uiterlijke verschijning aangaat doorgaans ineens in hun totaliteit
weergeeft. (J.M. Peters 1980: 96).
Zoals in de weergave van de ruimte is het theater ook in de weergave van de
personages zeer concreet.
Ondanks het ontbreken van een vertelinstantie die ons de nodige informatie geeft
om de personages te karakteriseren zijn er in het theater verschillende soorten
karakteriseringstechnieken voorhanden.
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Wat de karakteriseringstechnieken betreft noemt M. Pfister vier verschillende
categorieën (1994: 251 vv.). Een eerste criterium voor de opdeling is of de
karakteriserende informatie door een personage wordt gegeven of door de impliciete
auteur. Verder kan dan nog opgedeeld worden tussen impliciet en expliciet gegeven
informatie. Zo onderscheidt M. Pfister de ‘explizit-figurale’, de ‘implizit-figurale’,
de ‘explizit- auktoriale’ en de ‘implizit-auktoriale’ karakteriseringstechnieken.
Tot de categorie ‘explizit figurale’ karakteriseringstechnieken behoort het
commentaar dat een personage over zichzelf geeft in monoloog of dialoog. Er dient
echter op gewezen te worden dat wanneer een personage in een dialoog commentaar
over zichzelf geeft, dit eventueel strategisch doet om een bepaald doel te bereiken.
In dat geval moeten we er rekening mee houden dat die informatie onbetrouwbaar
kan zijn. H. van den Bergh noemt een aantal situaties waarin een personage zichzelf
echter wél kan blootgeven (1991: 65 vv.): in conflictsituaties, in monologen en in
openhartige gesprekken. Het zijn kunstgrepen van de dramaschrijver om de indruk
te wekken van een betrouwbare uiting (met expliciete of impliciete informatie over
dat personage). In conflictsituaties laten mensen meestal hun ware gezicht zien.
Wanneer een personage alleen is (in een monoloogsituatie) heeft hij evenmin reden
om te liegen.
Naast de eigen commentaar is er ook de zgn. ‘Fremdkommentar’ van andere
personages over een bepaald personage, die ook zowel in monologische als in
dialogische situaties kunnen voorkomen. In deze laatste situatie kunnen eveneens
bepaalde strategieën een rol spelen.
‘implizit-figurale’ karakteriseringstechnieken zijn bijvoorbeeld de manier van
spreken (taal, spreekgedrag (bv. vaak aan het woord of niet) stemtimbre), het gedrag,
het uitzicht, de kledij, requisieten,... Deze kenmerken liggen soms al gefixeerd in de
hoofd- of neventekst, als een soort van regieaanwijzingen. M. Pfister vermeldt ook
het decor als mogelijke bron voor impliciete informatie over een personage. We
hebben al bemerkt dat het decor namelijk een belangrijke rol kan spelen bij de
thematisering en dus ook bij de personagekarakterisering, die daartoe bijdraagt.
De ‘explizit-auktoriale’ karakteriseringstechnieken zouden volgens M. Pfister dan
de commentaar bij de personenlijst moeten zijn en
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het gebruiken van sprekende namen (namen die expliciet verwijzen naar een
karaktertrek). Ik wil hierbij opmerken dat de commentaar in de personenlijst bij de
opvoering - indien geen gebruik wordt gemaakt van epische commentatorfiguren echter wordt omgezet in allerlei andere tekens, d.m.v. de impliciete
karakteriseringstechnieken (zie hierboven), zodat we ze tijdens de opvoering niet als
expliciet auctorieel aanvoelen.
In de laatste categorie ‘implizit-auktoriale’ karakteriseringstechnieken situeert M.
Pfister de namen van de personages die je kan interpreteren en de correspondentieen contrastrelaties die de auteur aanbrengt door by verschillende figuren een zelfde
situatie te laten meemaken en hun verschillende reacties t.o.v. elkaar te plaatsen zodat
de figuren van elkaar worden onderscheiden en gekarakteriseerd. Dit noemt M. Pfister
‘dramatische Ökonomie’ (1994: 264).

4.4. Handeling
Aan elke dramatische en narratieve tekst ligt een geschiedenis ten grondslag, die via
handelingen en gebeurtenissen gepresenteerd wordt aan de toeschouwer resp. lezer.
In het drama zijn er echter meer beperkingen in de presentatie van de geschiedenis
dan in narratieve teksten (M. Pfister 1994: 273). Dit is een gevolg van de fundamenteel
verschillende communicatiesituatie bij dramatische resp. narratieve teksten. Een
narratieve tekst heeft een bemiddelende vertelinstantie, verschaft uitsluitend talige
informatie, wordt individueel geproduceerd en gerecipieerd en kan dus qua omvang
onbeperkt zijn. Doordat een toneelstuk collectief geproduceerd en gerecipieerd wordt
is de speeltijd beperkt tot enkele uren. Er moet dus een selectie worden gemaakt van
de belangrijkste gebeurtenissen en handelingen die nodig zijn om de verhaallijn te
kunnen volgen. Bepaalde handelingen en gebeurtenissen die in een narratieve tekst
via een uitvoerige gedetailleerde beschrijving kunnen worden weergegeven kunnen
echter op het toneel veelal om technische of praktische redenen niet worden
gepresenteerd. Een speciale locatie vergt bijvoorbeeld een te lange decorwisseling
die het stuk te lang zou onderbreken of de spelers hebben te weinig tijd om zich om
te kleden enz. De oplossing is dan de scenisch niet te realiseren gebeurtenissen of
handelingen via een repliek van een personage te laten meedelen.
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5. Autonoom handelingsverloop
De totale handeling van het stuk voltrekt zich zonder de tussenkomst van enige
bemiddeling. De handeling verloopt ‘autonoom’: Een visie op die handeling kan
nooit rechtstreeks geuit worden. De auteur van het drama heeft in vergelijking met
een romanschrijver of een filmregisseur (bv. subjectieve camera-instelling) immers
geen middelen om het publiek zijn eigen visie of die van een personage op te leggen.
Er is m.a.w. in het drama geen focalisator voorhanden. Het autonoom karakter
van de dramatische handeling brengt dus ook een grotere onafhankelijkheid van de
toeschouwer in zijn interpretatie mee.

6. Boeiende werking
Net zoals een ander literair werk zal ook het dramatische werk de nodige middelen
moeten aanwenden om zijn publiek te blijven boeien, maar gezien deze speciale
communicatiesituatie, gezien de opvoeringsgerichtheid van het drama, heeft het een
speciaal soort spanningwekkende middelen moeten ontwikkelen, die het publiek nog
sterker in bedwang en in de ban houden. Volgens H. van den Bergh (1991: 40) zijn
de spanningwekkende technieken te verdelen volgens drie basisprincipes: de boeiende
werking kan ontstaan op basis van bepaalde bouwprincipes eigen aan het drama, op
basis van de informatieverdeling en op basis van identificatie. Deze drie categorieën
zal ik nu wat verder uitwerken. Voor de eerste categorie verwijs ik naar J.I.M. van
der Kun (1970: 17), die de zgn. dramatische handelingsaspecten als de belangrijkste
bouwprincipes van het drama beschouwt. Het verloop van een drama is opgebouwd
uit zgn. dramatische actiemomenten, kritieke momenten waarop naar een belangrijk
punt in het verleden of in de toekomst wordt terug- resp. vooruitgewezen, wat
spanning veroorzaakt (dramatisch handelingsaspect). De belangrijkste soorten
dramatische actiemomenten zijn de prospectieve en retrospectieve. Verleden en
toekomst spelen in de opbouw van spanning in het drama een zeer belangrijke rol.
Prospectieve aspecten vind je doorheen het hele stuk, maar vooral ook in het begin
van het stuk, omdat er dan nog geen fictioneel
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verleden gecreëerd is en de toeschouwer zich enkel kan afvragen wat er zal gebeuren.
Retrospectieve aspecten duiken op zodra ‘de eerste handeling op het toneel gesteld
is’ (J.I.M. van der Kun 1970: 110). Dan heeft het drama zijn verleden, dat
onherroepelijk is en op het verdere verloop inwerkt. Retrospectieve
handelingsaspecten zijn er wanneer bepaalde handelingen terugwijzen naar een punt
in het verleden. Er wordt hierdoor een spanning gecreëerd gebaseerd op een opnieuw
opgewekte ‘emotionele sfeer van het verleden’, op de verhouding die het heden tot
het verleden heeft, of op de verhouding van het heden tot een toekomst, die dit heden
aan het verleden ontleent. Er zijn verschillende schakeringen mogelijk maar in de
drie gevallen ontstaat de spanning door de verhouding tot een punt in het verleden.
(1970: 112).
Een ander bouwprincipe is het werken met contrasten en conflicten. ‘De spannende
tegenstelling tussen twee figuren of krachten kàn latent blijven, dan is er sprake van
“kontrast”, maar ook uitbarsten in een openlijk “konflikt”’. Deze spanning kan zich
ook binnen één individu manifesteren: hier hebben we dan niet met een belangenstrijd
tussen verschillende personages te doen, maar met een innerlijke strijd.
Een tweede manier om spanning op te bouwen is de wijze waarop de informatie
wordt verstrekt en verdeeld. In een niet-episch toneelstuk is er geen bemiddelende
vertelinstantie die ons alle nodige informatie kan verstrekken. Een voorwaarde voor
spanning is volgens M. Pfister de ‘partielle Informiertheit’ (1994: 142). Spanning
ontstaat dus wanneer de toeschouwer gedeeltelijk geïnformeerd is en hypotheses kan
opstellen i.v.m. de toekomst, maar geen zekerheden heeft. Deze spanning rond de
nieuwsgierigheid naar wat zal gebeuren en hoe (‘Was- en Wie-Spannung’) noemt P
Pütz de ‘Erkenntnis-Spannung’ (1977: 15). Belangrijk daarbij is ook de ‘balans in
geïnformeerdheid tussen toneel en zaal’ (H. van den Bergh 1991: 84). Zowel een
kennisvoorsprong als -achterstand kan het publiek boeien (1991: 87 v.). Een
kennisvoorsprong leidt tot dramatische ironie: het publiek is zich van iets bewust,
waarvan één of meerdere personages niets afweten. Hierdoor wordt de betrokkenheid
van de toeschouwers nog aangewakkerd, omdat zij iets voorzien wat de personages
niet voorzien. Omgekeerd kan een oningevuld
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gegeven, dat voor de personages kennelijk wel bekend is, een behoefte aan bijkomende
informatie doen ontstaan en het publiek blijven intrigeren en boeien. Openstaande
vragen zullen dan by ook tijdens de pauzes bij de toeschouwers opkomen en hun
betrokkenheid bij het verloop versterken. Hoe langer de beantwoording van die open
vragen wordt uitgesteld, hoe meer de spanning oploopt.
De andere categorie, de identificatietechniek, noemt hij de referentiële
spanningwekkende techniek, omdat die afhankelijk is van de individuele kennis, de
opvattingen, de normen en waarden van elke toeschouwer. De spanning die met deze
techniek wordt opgewekt noemt P. Pütz (1977: 15) de ‘Gefühls-Spannung’.
De identificatie berust natuurlijk ten eerste op de herkenning. Hoe meer de
toeschouwer zich herkent in de hoofdfiguur, hoe meer hij in staat is zich in te leven
en zich te engageren, wat de nodige spanning op het verdere verloop meebrengt. Een
ander middel om het medeleven aan te wakkeren is de ‘pathetische uitbarsting’ (H.
van den Bergh 1991: 92). Woedeaanvallen, jammerklachten, huil- en lachbuien,
hysterie,... hebben bijna altijd een emotionele respons van het publiek tot gevolg.
We kunnen dus besluiten dat de boeiende werking van een toneelstuk uitgaat van
een samenspel van verschillende technieken. De doelgerichte opbouw van een stuk
met zijn prospectieve en retrospectieve aspecten die verleden, heden en toekomst
met elkaar verbinden en het geheel naar het (fatale) einde stuwen, de partiële
geïnformeerdheid van het publiek, dat door een onevenwichtige informatieverdeling
een kennisvoorsprong of - achterstand heeft t.o.v. de personages en ten slotte de
identificatie van het publiek met de hoofdpersoon op grond van herkenning en pathos,
zorgen voor een afwisselend samenspel van ‘Wie’-, ‘Was’- en ‘Gefühls-Spannung’,
dat een publiek voortdurend in de ban houdt.

De theaterbewerking
Bij het bewerken van een roman voor toneel zal de theaterbewerker dus rekening
houden met de specificiteiten en beperkingen van het theatermedium.
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Omdat er maar een beperkte speeltijd en speelruimte ter beschikking staan is de
bewerker verplicht een selectie te maken in de handelingen (gebeurtenissen) en zich
daarbij te beperken tot de essentie. Er zijn volgens H. Zeij binnen één roman
verschillende totaalhandelingen(2) mogelijk. De constituerende elementen van die
totaalhandeling zijn de ‘deelhandelingen’ (interacties tussen de acteurs) (1980: 37),
die positieve (d.w.z. in de richting van de hoofdverandering) of negatieve (d.w.z.
tegen de richting van de hoofdverandering) deelveranderingen zijn. Binnen die
deelveranderingen onderscheidt ze dan nog eens verschillende activiteiten (1980:
38), door de personages verricht. Bij de bewerking van een roman voor toneel zijn
er op die drie niveaus bewerkingsprocessen mogelijk. H. Zeij noemt er drie (1980:
40). Ten eerste kan je op elk niveau de volgorde of chronologie veranderen. Ten
tweede kan je op elk niveau een selectie maken en dus een aantal elementen laten
wegvallen en ten derde kan je op elk niveau ook nieuwe elementen toevoegen, bv.
om iets te verduidelijken.
Het selectieproces manifesteert zich natuurlijk vooral op het niveau van de
activiteiten. Dit kan verschillende resultaten hebben m.b.t. de deelhandelingen: ofwel
blijft de oorspronkelijke deelhandeling ondanks het wegvallen van bepaalde
activiteiten intact, ofwel komt de tot stand gekomen deelhandeling in het toneelstuk
niet meer overeen met de oorspronkelijke, ofwel worden door de selectie verschillende
deelhandelingen uit de roman samengevat tot één deelhandeling. Dit laatste is vooral
het geval wanneer de geadapteerde roman veel redundantie vertoont.
Omdat de theaterbewerker zich zal trachten tot het essentiële te beperken zal hij/zij
uitweidingen die het verloop van de handeling stilleggen en die bovendien niet echt
noodzakelijk zijn voor een goed begrip van het verloop en het thema (de
hoofdbedoeling van de roman), laten vallen. Is de inhoud van de uitweiding wél van
essentieel belang, zal ze op een andere manier in het toneelstuk moeten worden
verwerkt. Zo kan ze bv. in een dialoog worden verwerkt of kan haar symbolische
betekenis via het decor, de belichting of de muziek worden weergegeven. Panoramisch
vertelde stukken uit de

(2) H. Zeij beschrijft in haar artikel ‘Een roman bewerken tot drama: een spel zonder grenzen?’
(1980) de ‘totaalhandeling’ als hoofdhandeling: één grote verandering die zich voltrekt vanaf
de beginsituatie tot op het einde van de roman of het toneelstuk.
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roman kunnen evenmin letterlijk worden overgenomen. De belangrijkste elementen
uit deze stukken kunnen door een personage terloops worden gezegd. Het panoramisch
vertelde stuk wordt dan m.a.w. in de dialoog tussen de personages of in een monoloog
van één van de personages opgenomen. Het kan echter ook in een concrete scène
omgezet worden. Omgekeerd kunnen ook concrete scènes of scenisch vertelde stukken
uit de roman om een of andere reden gereduceerd worden tot het terloops vermelden
a.h.v een repliek van een personage of a.h.v. een andere theatrale techniek.
Bij de selectie op de verschillende handelingsniveaus zal de toneelbewerker zich
dus vooral zoveel mogelijk beperken tot het essentiële.
Daar het theater verbonden is aan de reële tijdsduur en het stuk maar enkele uren
mag duren, zal de bewerker van de buitenscenische samenvatting gebruik moeten
maken. Tussen de scènes (in de theaterbewerking van Tantes taferelen) kan hij/zij
grote tijdssprongen maken waarbij hij/zij een aantal voor hem/haar onbelangrijke
deelhandelingen laat vallen. Daarnaast kan er ook scenisch worden samengevat.
Retroversies van de eerste graad uit de roman kunnen wanneer ze noodzakelijk zijn
alleen in retroversies van de tweede graad worden omgezet (als een herinnering van
een personage). Een andere oplossing is ze van hun retroversief karakter te ontdoen
en de inhoud op een andere manier in het theaterstuk te verwerken.
Het principe van de selectie geldt zeker ook voor de ruimte. De toneelruimte is
zeer beperkt. Er moet dus uit het vaak oneindig aantal locaties die in de roman
voorkomen een keuze worden gemaakt van de allerbelangrijkste en essentieelste
locaties. Vaak is het ook zo dat de theaterbewerker mede op basis van de te realiseren
locaties bepaalt welke stukken uit de roman hij laat vallen en welke hij opneemt.
Wanneer je bepaalde plaatsen tegelijkertijd aan het publiek wil laten zien kan je het
decor eventueel opdelen en een beroep doen op de simultaneïteit. Verder kan je,
rekening houdend met de tijd die het in beslag neemt, een beperkt aantal
decorwisselingen uitvoeren. Niet alle locaties zijn even makkelijk weer te geven,
maar dit kan gecompenseerd worden door het gebruik van suggestieve middelen
zoals belichting, geluiden, muziek, requisieten en kostuums.
Als gevolg van de beperkte speeltijd zal ook een selectie moeten worden gemaakt
uit de kenmerken van de personages die in de roman beschreven worden. Zoals al
vermeld, is het sowieso al moei-
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lijker het innerlijke en het bewustzijn van een personage aan het publiek duidelijk
te maken. Ik wil voor de selectie van de personagekenmerken weer wijzen op het
bovengenoemde artikel van H. Zeij. H. Zeij onderscheidt i.v.m. de personages vier
categorieën van epitheta(3) (1980: 44 vv.). Een eerste categorie zijn de expliciete vs.
impliciete epitheta. De expliciete epitheta zijn letterlijk in de tekst aangegeven; de
impliciete worden op grond van tekstgegevens door de interpretator geconstrueerd.
De tweede categorie zijn de constante of blijvende vs. ad-hoc- of tijdelijke epitheta
(in de vorm van een reactiepatroon, samenhangend met de omstandigheden). Als
derde categorie noemt H. Zeij de directe of handelingsfunctionele epitheta: kenmerken
die voor de handeling functioneel zijn. ‘... ook zou men een dergelijk personage dat
louter en alleen bestaat uit dergelijke functionele kenmerken wel een “type” kunnen
noemen’ (H. Zeij 1980: 46). H. Zeij noemt daarbij een aantal
bewerkingsmogelijkheden op bij de adaptatie van roman naar toneel. Om tijd te
winnen kan men een aantal impliciete epitheta vervangen door expliciete, waardoor
het materiaal dat nodig is om op impliciete wijze kenmerken aan te brengen
vermindert. Ook het aantal ad-hocepitheta kan verminderen, wanneer men bij gebrek
aan tijd een aantal deelhandelingen of gebeurtenissen bv. laat wegvallen en er daardoor
een aantal omstandigheden, waar deze ad-hoc-epitheta tot uiting kunnen komen, niet
meer voorkomen. Om dezelfde reden (tijdwinst) zal de bewerker ook geneigd zijn
meer handelingsfunctionele epitheta te kiezen dan niet-handelingsfunctionele.
Wanneer er in de te adapteren roman veel personages voorkomen zal er niet alleen
uit de personagekenmerken een selectie moeten worden gemaakt, maar ook uit het
aantal personages zelf. Randfiguren kunnen weggelaten worden en acteurs die moeilijk
op de scène te realiseren zijn, hiermee zijn dan vooral dieren bedoeld, zullen ook
geschrapt worden. Vaak zal een klasse van actanten met dezelfde functie in het
verhaal door één of toch zeker door een kleiner aantal personages worden vervangen.
Het omgekeerde, een uitbreiding van actanten, is echter ook niet uitgesloten (H. Zeij
1980: 47).

(3) Met epitheta bedoelt H. Zeij ‘een gesystematiseerde “verzameling” van personagekenmerken’
(1980:43).
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Ten slotte zal de theaterbewerker er moeten voor zorgen dat het publiek geboeid
blijft. Daarom zal hij/zij in de bewerking eventueel extra anticiperende momenten
en extra klemtonen moeten inlassen, die de voorstelling voortstuwen.
De vele beperkingen waarmee de theaterbewerker wordt geconfronteerd, worden
echter gecompenseerd door een aantal specifieke troeven van het theatermedium. Ze
helpen niet alleen de problemen voortvloeiend uit de restricties op te lossen, maar
geven bovendien aan de bewerking t.o.v. de originele roman vaak een extra dimensie.
De theaterbewerker kan ten eerste een beroep doen op een grote variëteit van
tekens die voortvloeit uit het feit dat de dramatische tekst wordt opgevoerd. Hij/zij
kan o.a. bij de ruimtesemantisering gebruik maken van de iconische, indexale en
symbolische waarde van de theatertekens en d.m.v hun mobiliteit bv. met
toneelmetaforiek anders scenisch niet te realiseren elementen suggereren.
Verder kan hij ook gebruik maken van de simultaneïteit.
Ten slotte is er ook nog het talent van sommige acteurs om d.m.v. subtiliteiten
zoals beweging, stemtimbre, blik, enz... te suggereren en iets extra's aan het
romanpersonage toe te voegen.

Essentie van de roman ‘Tantes’
Het verhaal speelt zich af in het Oost-Vlaamse dorpsmilieu, waar de welgestelde
notarisfamilie Dufour woont. Louis Dufour heeft drie ongehuwde zussen, de Tantes,
van wie zijn kinderen, Max, Clara, Adrienne en Edmée, later veel moeten erven. Met
de macht van hun rijke erfenis regeren de drie oude kwezels met ijzeren hand over
de familie. Niets kan gebeuren zonder de toestemming van de Tantes. Max zou dan
ook nooit tegen hun zin met Marie zijn getrouwd. Voor de nichtjes, Clara, Adrienne
en Edmée, ziet de toekomst er niet al te rooskleurig uit. Doordat ze zich altijd aan
de tirannie van de Tantes, die zwaaien met de plak van moraal en fatsoen, hebben
moeten onderwerpen, leven ze in een totaal isolement. De kans dat ze ooit het geluk
zullen kennen te mogen trouwen zoals Marie en Max is zeer gering. Toch krijgt één
van hen, Adrienne, een ultieme kans om uit haar bekrompen burgermilieu te
ontsnappen. Ze wordt hartstochtelijk verliefd op de levensgenieter Raymond, die na
een tijdje ook voor haar interesse blijkt te hebben. De Tantes komen dit
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te weten en zijn er helemaal niet mee ingenomen. Ze dreigen dan ook met onterving
indien er ooit van een huwelijk sprake zou zijn. De rest van de familie, die altijd voor
de Tantes heeft gekropen, zet zich dan ook in om de ontluikende liefde tegen te gaan.
Vooral Max, die met het oog op de uitbouw van zijn politieke carrière er alle belang
bij heeft goed te staan bij de Tantes, ijvert hiervoor. De geliefden schrijven echter
in het geheim brieven naar elkaar en spreken ook een paar keer af. Omdat de situatie
uiteindelijk uitzichtloos blijft, besluit het paar te vluchten. De vlucht mislukt echter
wanneer Adrienne op de dag van de vlucht onder de spanning bezwijkt en krankzinnig
wordt.
Themata zijn enerzijds de psychologische onderdrukking van een jonge generatie
door de oude, die de bekrompen burgermoraal in stand houdt en anderzijds het
onontkoombaar noodlottige van dit alles.
Waar moest het met hen heen! Wat zou er van hen worden? Zouden zij
langzaamaan 't lot tegemoet gaan van hun drie oude, ongehuwde Tantes;
of zou er toch nog iemand komen, die hen het schone, volle leven zou
binnenleiden, zoals Max is gekomen voor Marie? Zij had den nog niet alle
hoop verloren, maar zij vreesden zozeer. Zij voelden zoveel hindernissen
om zich heen; zij zagen zo heel weinig licht in het verschiet. Het had er
reeds moeten zijn, zij wachtten reeds zo lang. Clara was dertig, Adrienne
achtentwintig. Edmée vijfentwintig. Zij voelden zich soms oud reeds; zij
hadden al iets van hun oudere Tantes.(...)
Die gedachte... de gedachte dat zij eenmaal zouden worden en verworden
als de drie oudere Tantes, was de bestendige angst en de gruwel van hun
ganse bestaan. Zij vochten in zichzelf tegen dat schrikbeeld, zonder de
kracht in zich te voelen om aan de dodende beklemming te ontkomen.
(1986: 32) (Onderstreping van mij, K.D.).
De almacht van het geld speelt hierbij een zeer belangrijke rol en ligt aan de basis
van een stramien van machtsverhoudingen tussen de verschillende personages.
Omdat ze rijk zijn hebben de Tantes alle macht in handen. Zij domineren de
familieleden die van hen moeten erven. Ze hebben dus macht over Louis Dufour en
diens kinderen Max, Clara, Adrienne en Edmée. Onder de drie Tantes is er karakterieel
ook een kleine machtsdriehoek. Clemence is de leidster: zij domineert haar
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twee zussen, Estelle en Victoire. Estelle is de underdog. Na haar ongelukkige liefde
werd ze gebroken en nu is ze totaal willoos. Ze doet gewoon wat haar twee zussen
van haar verwachten. Onder de kinderen van Louis Dufour is Max de leider. Niet
alleen het geld van de Tantes maar ook de goede naam en de faam komen hem goed
van pas bij zijn politieke ambities. Hij heeft er m.a.w. het grootste belang bij goed
te staan bij de Tantes en zet daarom zijn vader, zijn drie zussen en ook zijn vrouw
onder druk (zie bespreking van de afzonderlijke personages). Om dezelfde reden zal
hij met zijn vroegere boezemvriend Raymond, die niet door de Tantes wordt aanvaard
en in die zin hun tegenstander is, komaf maken en tevens zijn tegenstander worden.
Parallel aan de Tantes is er onder hun nichtjes ook een kleine machtsdriehoek. Net
zoals Clemence is Clara hier de leidende figuur; ze domineert haar twee zussen,
Adrienne en Edmée. Wanneer plots blijkt dat iemand interesse heeft voor Adrienne,
spannen Clara en Edmée samen tegen haar en willen zij de liefde tussen Raymond
en Adrienne dwarsbomen. Adrienne bezwijkt uiteindelijk ook. Als op het einde blijkt
dat voor de nichtjes alle kansen op een eventueel huwelijksleven zijn verkeken,
ontpoppen zij zich ook tot Tantes die op hun beurt hun broer en zijn kinderen, Clément
en Estelle-Victoire met de rijke erfenis onder druk zullen zetten.
Er zijn in het totaal niet minder dan achtendertig verschillende locaties in de roman.
De ruimtes worden echter wel summier weergegeven en dienen meer als
‘suggestieve sfeeraanduidingen’ (A.M. Musschoot 1989: 4). Een voorbeeld van zo'n
sfeeraanduidende ruimte is het huis en de tuin van de Tantes. Hun rechtlijnige moraal
komt perfect overeen met hun al even rechtlijnige woonst (Y. De Maesschalck): het
‘witgeverfde huis van twee verdiepingen met vaalgroene luiken en de lusttuin in
winternaaktheid, die omgeven was door een brede, rechthoekig omlijstende sloot’
(1986: 46), ‘de lichte grintallee omlijst door kegelvormige gewassen’ en ‘de hele
tuin met te veel sparren soorten’, die ‘deed denken aan een kerkhoftuin’ (1986: 53).
Dit staat allemaal in scherp contrast met de losse sfeer op de ‘Carvin’ bij Raymond
(zie begin vijfde hoofdstuk).
Wat de opbouw en de structuur van de roman betreft, zijn de parallellen en
contrasten waarrond hij is opgebouwd wel het meest opvallende kenmerk. Aan de
basis hiervan ligt een cirkelvormige
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noodlotstructuur, waarbij het eindpunt uiteindelijk gelijk is aan het uitgangspunt.
De roman beschrijft a.h.w. het cirkeltje waarin de personages gevangen zitten. In
Tantes zijn de nichtjes op het einde drie nieuwe Tantes geworden die net zoals hun
Tantes in de roman de familie zullen domineren.
De artistieke spanning binnen de noodlotstructuur is het gevolg van een
tegenstelling: aan de ene kant willen de nichtjes helemaal niet worden zoals de Tantes,
maar aan de andere kant verglijden ze langzamerhand toch in de richting van de
Tantes. Het belangrijkste kenmerk van de cirkelvormige noodlotstructuur is de
spiegeling die het hele personagenet bepaalt. Net zoals in de eerste generatie (Louis
Dufour en Clemence, Estelle en Victoire Dufour), zijn er in de tweede generatie één
zoon en drie dochters (Max Dufour en Clara, Adrienne en Edmée Dufour). De drie
nichtjes zijn de spiegel van hun Tantes: Clara komt overeen met Clemence, Adrienne
met Estelle en Edmée met Victoire. Ook Max komt ongeveer overeen met zijn vader,
Louis, alhoewel hij misschien dominanter en egoïstischer is. De vrouw van Louis
wordt geen enkele keer in de roman vernoemd, net zoals Marie in feite niets te
betekenen heeft. De kinderen van Max vormen een goede basis voor een derde
generatie: er is al een zoon, Clément en een dochter, Estelle-Victoire. De spiegeling
vind je tot in de kleinste details: niet alleen de karakters komen overeen, maar ook
de leeftijdsvolgorde (Clemence en Clara zijn de oudsten, Estelle en Adrienne de
middelsten en Edmée en Victoire de jongsten) en de levensstijl. Net zoals de Tantes
zitten de nichtjes aan het raam en houden zich voornamelijk bezig met naald en draad.
In de roman zijn het nog de Tantes die domineren, maar op het einde wordt duidelijk
dat de nichtjes later zullen domineren. In het eerste hoofdstuk is er in dit verband al
een vooruitwijzing. De passage na het huwelijksfeest (1986: 29-35), wanneer de drie
nichtjes in de duisternis zitten (ze willen geen licht aansteken) en mijmeren, is een
verwijzing naar de Schikgodinnen, de Griekse Parken, die de levensdraad van de
mensen spinnen en afknippen, waardoor ze zelf over de lengte ervan kunnen beslissen.
Dit symbool verwijst dus naar later, wanneer de nichtjes het leven van hun
familieleden, die van hen moeten erven, zullen beheersen.
Buysse is echter geen bewuste aanhanger van de positivistische erfelijkheidsleer,
de theoretische basis laat hij achterwege. Het woord ‘noodlot’ komt in de roman
maar één keer voor en het woord ‘erfe-
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lijk’ nooit. We merken wél, zonder dat het geëxpliciteerd wordt, dat er van generatie
op generatie via de mannelijke lijn (Louis en Max Dufour) een heel
erfelijkheidssysteem wordt doorgegeven.
Het andere belangrijke structuurelement binnen de noodlotscirkel is de
contrastwerking tussen de strakke wereld van de Dufours en het vreugdevolle leven
van Raymond. Raymond fungeert als tegenkracht van het noodlot maar zal de cirkel
echter niet kunnen doorbreken.
De appreciatie voor deze structuur gebouwd op parallellen en contrasten is in de
literatuurstudie nogal wisselend. Terwijl Kees Fens dit één van de belangrijkste
verdiensten van de roman vindt, bestempelt A.M. Musschoot deze structuur eerder
als vrij doorzichtig. Het is natuurlijk een subjectieve kwestie, maar deze - laten we
het dan maar noemen ‘doorzichtige’ - structuur leent zich in ieder geval heel goed
voor dramatische bewerking. Dit zal ook blijken uit de analyse van B. Vander Plaetses
Tantes.
Tantes kunnen we beschouwen als een realistische roman, typisch voor Buysses
latere scheppingsperiode (volgens A.M. Musschoot ná 1905), toen Buysse zich wat
van het sombere, pessimistisch naturalisme had losgemaakt. Naturalistisch is wel
nog de noodlotstructuur als literair uitdrukkingsmiddel van een in wezen toch wel
pessimistische levensvisie. Dit wordt echter voldoende getemperd door Buysses
afstandelijke ironie. Die is bijzonder duidelijk op de plaatsen waar hij de godsvrucht
en kerkzucht op de korrel neemt en zijn antiklerikaal standpunt eveneens naar voren
komt, zoals in zijn beschrijving van de grote ontroering bij het zien van de paus, de
huilscène n.a.v de rozenkransen en de biechtscène van Adrienne.
Ook i.v.m. het thema van het onoverkomelijke noodlot komt Buysse soms ironisch
uit de hoek. Zo schrijft hij op p. 108 (1986) na de geboorte van Max' tweede kind:
‘Het leek wel of Max het vermogen bezat de gebeurtenissen van het leven naar zijn
wil en wens te schikken.’ In werkelijkheid steekt hij het noodlot een hulpvaardige
hand toe: hij zorgt voor de reduplicatie van zijn eigen generatie.
Verder doet Buysse niet aan psychologische ontrafeling tot op het bot. Veeleer
worden zijn personages door hun doen en laten (in handelingen en dialogen)
getypeerd, vaak ook door de ogen van een ander personage (Adrienne of Raymond).
Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat Buysse hier een hoogtepunt van
psychologisch uitbeeldingsvermogen heeft bereikt. Maar
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toch blijft hij, ook als psycholoog, een realist: zijn analyse is geen werkelijk
volgehouden ontrafeling van wat in het diepste van de mens omgaat maar is als een
diagnose, een beschrijving van een milieu en van mensen in hun gedragingen: hun
tragisch levenslot wordt geschetst, getoond als het ware in de ervaring van de
alledaagse werkelijkheid. (A. van Elslander en Musschoot 1986).
Soms zijn Buysses karaktertekeningen karikaturaal: buitenissig en grotesk, maar
wél zeer raak en levensecht. A.M. Musschoot wijst er dan ook op dat dát samen met
Buysses ironie en suggestie nu juist de grote verdienste van de roman is. ‘De oude
vrijsters en zelfs het jongere stel nichtjes zijn ongetwijfeld karikaturale figuren, maar
toch niet lachwekkend omdat ze in hun onmacht tragisch zijn.’ (1983: 36).
Alhoewel Buysse vrij afstandelijk schrijft bespeuren we in zijn karaktertyperingen
en meer bepaald in zijn gebruik van gekleurde adjectieven niet zelden ofwel
bewondering, ofwel misprijzen. Zo is het overduidelijk dat Buysse met Raymond
sympathiseert.
Buysse is geen taalkunstenaar, maar schrijft sober, suggestief en doeltreffend. Vaak
benadert zijn schrijftaal de natuurlijke, gesproken taal, de taal van een rasechte
verteller. R. Vervliet (1982) wijst erop dat juist het gebrek aan overdadige retoriek
die het werk van heel wat tijdgenoten kenmerkt, de reden is waarom Buysse nu nog
altijd een breed modern lezerspubliek kan aanspreken. Ik kan er maar aan toevoegen
dat dat ook één van de redenen is waarom hij aanzet tot bewerking voor toneel.
De twee meiden Eemlie en Manse laat hij zelfs met de andere personages in het
dialect converseren. De tekst bestaat sowieso voor een vrij groot deel uit dialogen,
omdat Buysse vaak scenisch vertelt. Dit is ook al een groot voordeel met het oog op
bewerking voor toneel.
Ten slotte dient nog opgemerkt te worden, dat Buysses stijl als gevolg van de
hierboven genoemde kenmerken heel filmisch aandoet. Denk maar aan de meesterlijke
beschrijving van Tante Victoires begrafenis, aan de sfeervolle natuurschetsen of
bepaalde dialoogsituaties. Je kan je alles zo goed voorstellen. Vooral de
dialoogsituaties zitten boordevol dramatische spanning omdat Buysse er steeds in
slaagt, zonder iets te veel te zeggen en zelfs meer suggererend, de personages in hun
replieken en gebaren zo levensecht voor te stellen. A. Vermeylen noemde hem dan
ook heel terecht een dramaturg.
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‘Tantes’ op toneel
Na een systematische beschrijving en vergelijking te hebben gemaakt van wat er in
de roman resp. het toneelstuk gebeurt (waarvan hieronder een schematische
voorstelling), zonder daarbij al te zijn ingegaan op de (eventueel symbolische)
betekenis van de verschillende theatertekens, kon er dieper worden ingegaan op de
manier waarop Vander Plaetse de roman nu precies heeft verwerkt.
Ik heb de drie versies van de toneelbewerking allemaal in acht willen nemen, omdat
veel veranderingen in de definitieve versie na de eerste repetities gebeurd zijn. Dit
toont aan dat je bij het schrijven van een theaterstuk altijd rekening moet houden
met de praktijk. Heel wat problemen komen pas aan het licht wanneer je het
geschrevene in de praktijk uitprobeert en constateert dat wat je tijdens het schrijfproces
voor mogelijk achtte op de buhne en met de betreffende theatergroep, in dit geval
een amateursgroep, wat nóg meer restricties meebrengt, dan toch niet realiseerbaar
is. Aanpassingen, waar op het eerste gezicht geen verklaring voor te vinden is, blijken
dus van puur praktische aard te zijn. De onderzoeker is vaak geneigd het veel te ver
zoeken.

Schema Afkortingen:
D: Louis Dufour
M&M: Max en Marie
T: de Tantes
C: Tante Clemence
E: Tante Estelle
V: Tante Victoire
N: de nichtjes
Cl: Clara
A: Adrienne
Ed: Edmée
R: Raymond
V: de Verstratsjes
P: de pastoor
Do: de dokter
LOC.: locatie
T=: tijdsverschil t.o.v. de roman
+: toevoeging t.o.v. de roman
-: weggelaten t.o.v. de roman
RED.: reductie t.o.v. de roman
M.I.: monologue intérieur
o.v.: originele versie
verv.: vervormd
expl.: expliciet
ill.: illustratie

C: verschil in chronologie
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ROMAN

HOOFDSTUK I
EERSTE
TAFEREEL
1) huwelijksfeest

TONEEL 1STE
VERSIE

TONEEL
DEFINITIEVE
VERSIE
EERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJF
EERSTE
EERSTE
EERSTE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL

combinatie

LOC.: prakt. +
gaasdoek

panoramisch en
scenisch verlteld

DECOR: begin:
huwelijksfoto
geprojecteerd
MUZIEK: begin:
bruidsmars o.v.

TONEEL 2DE
VERSIE

IDEM

IDEM

LICHT: volle licht
op prakt.
flash-back

+ dialoog R-A
+ dialoog M&M-D
- afscheid buiten
+ neventekst: blik T
op V

D bezat zich niet

flauwe groet naar R
en V
M.I. A over R

+ dialoog R-V
+ dialoog R-D-A
Enkel off-stemmen
bij de zes laatste
replieken

2) na huwelijksfeest
M.I. en scenisch
verteld

MUZIEK: verv.
bruidsmars
off-stemmen N-D
op

IDEM

IDEM
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dialoog N-D,
muziek houdt op
dialoog Cl-A
Cl loopt naar andere Cl verwoordt
kant
gevoel
MUZIEK: verv.
bruidsmars
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HOOFDSTUK II EERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJF
TWEEDE
TWEEDE
TWEEDE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL
panoramisch
LOC.: cour
vertellen
brieven worden
beschreven

MUZIEK:
bruiloftsmars o.v.
voorlezen brieven
dr. Ed-CI-A
LICHT: tegenlicht IDEM
kamers T en N
spot op lezer

IDEM

RED. pausbezoek
T=
Bezoek v. T
= scenisch verteld
M.I.A.

LICHT: volle licht
kamer N tegenlicht
kamer T
dialoog T N-D
-expl. info V
(- M.I.A)

HOOFDSTUK III
scenisch verteld
dialoog D-N-M&M IDEM
andere reactie,
vrolijker

IDEM
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HOOFDSTUK IV
Bezoek a. T
LOC.: cour:
= scenisch verteld:
op weg naar T in
koets
LICHT: volle licht A-Ed<-->Cl-Marie
kamer T tegenlicht
kamer N
in kamer N dialog
over hoedje Marie
Cl-Ed<-->A-Marie

IDEM

- koetstit
. bij T: binnen

bij T: LOC.: jardin

IDEM

+D
dialog
T-N-D-M&M
C a.h. woord

ook E a.h. woord IDEM
- huilscène
(hysterie)
- Eemlie
- koffie en taart
- gemiste kans Max

. in tuin T
wandeling
LOC: op
voortoneel:
dialoog M&M
- tuinwandeling
+ modernisering
- koetsrit
. op weg nr. huis:
ontmoeting R&V
M.I.A.

ontmoeting met
R&V
dialoog R-Max
+ dialoog R-A
+ dialoog R-V
- M.I.A
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HOOFDSTUK V EERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJF
DERDE
DERDE
DERDE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL
scenisch en
LOC.: prakt.
panoramisch
verteld

MUZIEK: vrolijk
(E. Piaf)

met beschrijving
omgeving

= thema R

(‘Carvin’)

LICHT: vol licht
kamer R
groen licht op
fonddoek

IDEM

tegenlicht kamer T
- ochtendscène

IDEM
dialoog Manse-R

- wandeling buiten
- stal en dialoog met
Jan
- V tegemoet
+ paardengetrappel
diner met V: op
scène
off stemmen
na diner: geen
off-stemmen
M.I.R

diner off-scène
IDEM

off-stemmen

meer

na diner: op scène

- met V mee terug

gn. off-stemmen

+ dialoog met
Manse verlengd

- monoloog met
hond
+ dialoog met
Manse nog verlengd

monoloog met hond
HOOFDSTUK VI EERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJF
VIERDE
VIERDE
VIERDE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL
panoramisch verteld LOC: cour
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+ gedeeltelijk
scenisch met

MUZIEK:
paardengetrappel

dialoog:

LICHT: volle licht IDEM
kamer N
zonder canapé

IDEM

tegenlicht kamer T
- parades buiten
alleen suggestie
door
paardengetrappel
dialoog tss. N

dialoog tss. N

- dialoog
Cl-Ed-Max in de
tuin

- dialoog
Cl-Ed-Max in de
tuin

HOOFDSTUK VII
scenisch verteld

LICHT: kamer N +
canapé

onverwacht bezoek dialoog T N-D (op
T
via
voortoneel)-Max
dialoog T-N-D-Max + repliek E
+ verwijzing nr.
toekomst Max

IDEM

dialoog T N-D(op via
cour)-Max

+ explicitatie
sanctie (ont erving)
+ langere dialoog
Max-Ed-Cl.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

127
HOOFDSTUK VIIIEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJFEERSTE BEDRIJF
VIJFDE
VIJFDE
VIJFDE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL
scenisch verteld
LOC: cour
MUZIEK:
paardengetrappel
LICHT: tegenlicht
kamers T en N
niemand a.h, raam
kamer N
bezoek R a. Max

LOC : praktikabel
LICHT: volle licht IDEM
kamer R = bezoek
Max a. R

IDEM

dialoog Max-R
+ explicitatie pol.
carrière
T=
+ cynische repliek
R
M.I.R

+ dialoog R-M

beschrijving brief

- droom

T=

- slaapkamer
brief geschreven i.d.
living eetkamer
MUZIEK: verv.
bruidsmars
PAUZE
HOOFDSTUK IX TWEEDE
BEDRIJF ZESDE
TAFEREEL
panoramisch verteld LOC.: prakt.
MUZIEK: verv.
bruidsmars
scenisch en
panoramisch verteld
(geboorte en
doopplechtigheid)

PAUZE

PAUZE

TWEEDE
BEDRIJF ZESDE
TAFEREEL
LOC: cour

TWEEDE
BEDRIJF ZESDE
TAFEREEL
LOC.: prakt.

LICHT: zaallicht uit DECOR:
gaasgordijn dicht

LICHT: volle licht MUZIEK: tijdens
prakt. tegenlicht
zaallicht uit:
kamers T
vrolijke stemmen N
en N
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R. herleest brief
(met alle info uit
Hfst. X) a. Adrienne
+ dood V

DECOR: op
gaasdoek : dia
pasgeborene in de
armen van Marie

IDEM EERSTE
VERSIE

LICHT: volle licht
kamer N tegenlicht
kamer T
dialoog M-D-Marie
dialoog M&M
(naamgeving)
DECOR. dia's v.d .
doopplechtigheid
off stem: Latijnse
formule
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HOOFDSTUKX

TWEEDE
BEDRIJF
ZEVENDE
TAFEREEL

panoramisch verteld LOC.: cour

LOC: prakt.

(o.a. brief R a. A)

IDEM EERSTE
VERSIE

LICHT: sterker op MUZIEK verv.
kamer N zwakker bruidsmars R
kamer R
herleest brief a. A
dialoog Max-N

+ dood V

+ details i.v.m.
geboorte D op,
dialoog Max-D
+ dialoog Max-N-D
(naamgeving)
Max<-->Cl
+ expliciteren pol.
carrière
DECOR: dia van
dooppl. op
gaasdoek
off-stem: Latijnse
formule

scenisch verteld

TWEEDE
BEDRIJF
ZEVENDE
TAFEREEL
LOC.: voortoneel

(eerste geheime
ontmoeting R-A

LICHT: zijlicht
voortoneel

LICHT: zijlicht
prakt.

1ste ontmoeting
R-A

1ste ontmoeting
R-A

dialoog- +
omhelzing + ill.
combattiviteit

+ ill. combattiviteit

LOC: voortoneel

TWEEDE
BEDRIJF
ZEVENDE
TAFEREEL
LOC: prakt

HOOFDSTUK XI
panoramisch
verteld: strijd A
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scenisch verteld:
biecht

HOOFDSTUK XII
panoramisch
verteld:
combattiviteit R en
briefwisseling

biecht: off-stem
biecht: off stem P-A
P-A
+ onderbreking A
+ opdracht v. P a. A + komische noot
+ opdracht v.P a. A

2e ontmoeting:
IDEM
dialoog
+ A verklapt dat ze
gaan biechten is (=
+ironie)

biecht off-stem P
(verkort)
+ opdracht v. P a.
A

IDEM
(maar sobeder dialoog)

scenisch verteld: 2e
ontmoeting R-A
HOOFDSTUK XIII
panoramisch verteld 3e ontmoeting:
IDEM 3e ontmoeting
briefwisseling-ontmoeting + A. wild (R op de
Idem maar geen repliek v. R over
en afspraak vlucht grond)
blik A en geen verwijzing nr. h.
verandering A
+ verwijzing naar
seksuele verlangen v. A
dood V
=C
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HOOFDSTUK XIV
panoramisch verteld:
verkiezing
2e kind Max
scenisch verteld: probleem van de
naamgeving en dood V
HOOFDSTUK XV
scenische beschrijving begrafenis V
HOOFDSTUK XVI
panoramische beschrijving R en A vóór
vlucht
HOOFDSTUK VII TWEEDE
BEDRIJF
ACHTSTE
TAFEREEL
panoramische en
brief afspraak off
scenische
tijdens B.O
beschrijving avond MUZIEK: 7
vlucht A .
klokslagen verv.
krankzinnig
bruidsmars
- afscheid Manse
- voorbereiding id.
stal
LOC.: R op
voortoneel
jardin
andere pers. in
kamer
N

TWEEDE
BEDRIJF
ACHTSTE
TAFEREEL
IDEM

TWEEDE
BEDRIJF
ACHTSTE
TAFEREEL

IDEM

Max is wel
aanwezig
dialoog Do-D-A,
maar versobering
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LICHT: zwak licht
voor
toneel
tegenlicht kamers T

IDEM
+ dialoog Max-R

en N
concentratie canapé
- Max
dialoog Do-D-A
R erbij
- tuinscène
+ vraag D wat er
met A zal
gebeuren
+ klemtoon wachten
HOOFDSTUK XVIII
panoramische beschrijving verdere
levenswandel R en familie D
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HOOFDSTUK XIXTWEEDE
BEDRIJF
NEGENDE
TAFEREEL
scenische
LOC.: voortoneel
beschrijving bezoek
N a. A in gesticht

TWEEDE
BEDRIJF
NEGENDE
TAFEREEL

TWEEDE
BEDRIJF
NEGENDE
TAFEREEL
LOC.: prakt.

MUZIEK verv.
bruidsmars
DECOR: A. op
stoel
LIGHT: witte spot IDEM
op A.
tegenlicht kamers T

IDEM

en N
dialoog Do-Cl-E
- non (vervangen dr.
Do)
- andere patiënten
- klemtoon op
seksuele
frustraties
dialoog Cl-Ed
+ klemtoon op
wachten

MUZIEK op
einde:thema R

HOOFDSTUK XX TWEEDE
TWEEDE
TWEEDE
BEDRIJF TIENDEBEDRIJF TIENDEBEDRIJF TIENDE
TAFEREEL
TAFEREEL
TAFEREEL
scenische
LOC.: cour
LOC.:
beschrijving
cour prakt.:
confrontatie T met
gaasdoek
Cl
dicht
LIGHT: zwakke
spot op A.
tegenlicht kamer R
volle licht kamer N
dialoog D-T-N

IDEM
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begin: + repliek D

IDEM

einde: - D weglopen
LICHT: tegenlicht
kamers T

MUZIEK:
off-stemmen door
elkaar

MUZIEK verv.
bruidsmars
off-stemmen N
uit eerste tafereel
door elkaar

DECOR:
huwelijksfoto op
gaasdoek, maar
doorkrabd
+ spot op A. op
prakt.

DECOR: op prakt.
met gaasdoek toe R
&
V a.h. fuiven
einde: huwelijksfoto
op gaasdoek
Uit de analyse van de vier tekensystemen die R. Twijnstra in een theatervoorstelling
onderscheidt (het dramaturgisch concept, het vormgevingsconcept, het muziekconcept
en het regie- en acteerconcept) zal nu meteen blijken met welke middelen B. Vander
Plaetse zijn interpretatie van de roman Tantes in een theatervorm heeft gegoten.
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1. Dramaturgisch concept
1.1. Plot
Al eerder haalde ik H. Zeij aan, die erop wijst dat er bij het bewerken van een roman
voor toneel binnen de handeling op de drie niveaus (op het niveau van de
totaalhandelingen, deelhandelingen en activiteiten) verschillende bewerkingen kunnen
worden gedaan: selectie, toevoeging en verandering in chronologie.
B. Vander Plaetse koos voor dezelfde totaal- of hoofdhandeling als in de roman:
het gaat in de theaterbewerking ook in de eerste plaats om Adriennes poging uit haar
bekrompen burgermilieu te ontsnappen en haar mislukking hierin. Met het oog op
de beperkte speeltijd en -ruimtemogelijkheden, heeft B. Vander Plaetse op het niveau
van de deelhandelingen en activiteiten wel een en ander moeten schrappen en
aanpassen.
Hij selecteerde uit de roman de deelhandelingen en activiteiten, die enerzijds
noodzakelijk waren voor een goed begrip van de verhaallijn en de belangrijkste
thema's en anderzijds ook met het Zwevegems Theater realiseerbaar zijn op de
Zwevegemse scène.
Het toneelstuk werd opgedeeld in twee bedrijven en tien taferelen. De taferelen
vallen niet altijd samen met één scène. Soms worden er verschillende scènes in één
tafereel opgenomen, zoals in het tweede, het vierde, het zesde en het zevende tafereel.
Wat werd weggelaten?
Omdat er maar een beperkte ruimte is, schakelde hij zo veel mogelijk buiten-scènes
uit. De scènes in de koets worden bv. weggelaten omdat je op de scène in Zwevegem
onmogelijk paard en koets kan laten rondrijden en suggereren dat het om een lange
rit gaat. De belangrijkste koetsrit, die op de terugweg van het bezoek aan de Tantes
(hoofdstuk IV p.53-56), waarbij ze Raymond en de Verstratsjes ontmoeten, wordt
trouwens zeer goed vervangen door een ontmoeting tussen Raymond en de Dufours
die juist van bij de Tantes komen (op het einde van het tweede tafereel). Doordat ze
op het voortoneel langs elkaar voorbijwandelen, wordt gesuggereerd dat de Dufours
te voet naar huis gaan en op hun weg Raymond en de Verstratsjes ontmoeten, die
toevallig ook op die weg lopen in de
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omgekeerde richting. Een andere buiten-scène die werd weggelaten, is de
tuinwandeling bij de Tantes (hoofdstuk IV, nadat Max verteld heeft dat Marie zwanger
is). In de roman diende ze vooral als sfeerschepper en als karakterisering van de
verdorde Tantes en nichtjes, die op het nieuws onthutst en preuts reageren. De dialoog
die Max en Marie tijdens die tuinwandeling voeren, komt min of meer terug in de
hierboven aangehaalde scène op het einde van het tweede tafereel: Max en Marie
zijn iets vroeger op het voortoneel na hun bezoek aan de Tantes. Juist vóór Raymond
en de Verstratsjes voorbijwandelen wordt dat kleine dialoogje tussen Marie en Max
over de reactie van de Tantes tijdens de tuinwandeling ingelast. Het is niet strikt
noodzakelijk, maar ergens is het wel normaal dat Marie reageert, en tegelijkertijd is
de dialoog met de hartstochtelijke zoen ook een mooie overgang naar de ontmoeting
met Raymond. Zo is ook de buiten-scène op de Carvin (hoofdstuk V) weggelaten.
In de roman dient ze om Raymonds liefde voor de natuur, de omgeving waar hij
woont en zijn mentaliteit van levensgenieter te illustreren. Aangezien deze aspecten
met andere theatermiddelen (zie vormgevings- en muziekconcept) al worden
gesuggereerd en de scène daarnaast niet noodzakelijk is voor een goed begrip van
het verloop, kon deze scène zonder veel problemen worden weggelaten. Dat Raymond
de Verstratsjes tegemoet rijdt is evenmin noodzakelijk. De enige betwistbare
weggelaten buiten-scène is volgens mij de tuinwandeling, waarbij Clara en Edmée
uit jaloezie tegen Max hun hart luchten over Raymonds parades voor het huis. De
scène legt bijzonder mooi Max' drijfveren bloot en ook de psychologie van Clara.
Daar helemaal achter in de tuin, waar niemand hen zien of horen kon,
luchtten de beide zusters hartstochtelijk wat hun op het hart lag. - 't Wordt
erg, zei Clara. - Om de twee of drie dagen, nu eens met de Verstratsjes,
dan weer alleen, komt hij hier onder onze vensters paraderen. De buren
hebben 't natuurlijk al lang gemerkt en lachen erom; het schijnt zelfs, dat
het reeds aan 't oor van meneer de pastoor is gekomen.
- Hoe weet ge dat? vroeg Max bruusk.
-Wel,... ik heb het menen te merken aan de manier waarop hij Adrienne
verleden week in de kerk aankeek, antwoordde Clara, door zijn spontane
uitvorsing lichtelijk van streek gebracht. (...)
- Als het hem ernst is, is er niets of weinig tegen in te brengen. Maar alles
hangt natuurlijk van de Tantes af.
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- Hoo!... Die zullen er geweldig tegen zijn! kreet Clara.
-Waarom? hoe weet ge dat! vroeg hij plotseling weer bruusk, inquisitorisch.
-Wel... om zijn slecht gedrag!... om zijn slecht gezelschap! Dat hebt ge
toch ook wel gehoord toen we verleden week bij de Tantes waren, meende
Clara.
(...)
- We moeten wachten en zien hoe de dingen zullen lopen besloot hij
eindelijk.
- Maar die opvallende hofmakerij... de opspraak van de mensen! bromde
Clara ontevreden.
- Wachten... wachten... herhaalde hij bedaard, met de bewuste
verantwoordelijkheid van een die zichzelf tot familiehoofd heeft aangesteld.
- Ik ben van plan papa erover te spreken, zei Clara.
- Doe dat vooral niet! riep hij haast dreigend.
- Papa is veel te opvliegend, hij zou de zaak bederven! Beloof mij dat ge
dat niet doen zult!
Zeer tegen haar zin beloofde Clara voorlopig het niet te zullen doen. (1986:
75vv.).
Naast de buiten-scènes zijn ook de kerkscènes weggelaten: de doopplechtigheid van
het eerste en het tweede kind, Adriennes biecht en de begrafenis van Tante Victoire.
Deze passages kunnen scenisch al moeilijk verwezenlijkt worden, omdat er op de
scène niet genoeg ruimte is om een kerkruimte nog maar te suggereren. Er kunnen
natuurlijk decorwisselingen gedaan worden, maar die moeten gezien de beperkte tijd
én het beperkte geduld van de toeschouwers, die ondertussen in het donker zitten te
wachten op het vervolg, tot het uiterst noodzakelijke beperkt blijven. Strikt
noodzakelijk zijn deze scènes naar mijn gevoel dan ook niet. In een gesprek merkt
B. Vander Plaetse trouwens op dat zo'n kerkelijke taferelen óp de scène te oubollig
zouden overkomen in onze moderne tijd. Dat de kerkscènes worden weggelaten
moeten we dus ook zien als een modernisering en aanpassing aan de tijd. Voor de
doopplechtigheid van het eerste kind en voor Adriennes biecht heeft hij dan ook een
schitterende tussenoplossing gevonden. Ze worden niet óp de scène weergegeven,
maar d.m.v. diaprojectie en off-stem gesuggereerd en tot enkele minuten gereduceerd
(zie vormgevings- en muziekconcept). Zo worden we er als toeschouwer toch van
op de hoogte gebracht. Ook Victoires dood komen we te weten door Raymonds

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14

134
brief aan Adrienne, die hij in het zesde tafereel (luidop) herleest. We hebben hier
dus te maken met de reductie van in de roman scenisch of in ieder geval uitgebreider
vertelde stukken tot het terloops vermelden a.h.v. een theatrale techniek.
Victoires ziekte, die aan haar dood voorafgaat, en Max' bekommernis om het geld
en de pastoor die er maar al te vaak op bezoek komt worden weggelaten. Dat laatste
is in de roman natuurlijk een mooi staaltje ironie over de dubbele moraal van de
bourgeoisie, maar in het toneelstuk toch niet echt noodzakelijk. Dat de familie Dufour
bekommerd is om het geld is uit andere scènes al duidelijk genoeg. Om dezelfde
reden van redundantie werd ook de begrafenis van Tante Victoire weggelaten. De
veranderde houding van Max t.o.v. zijn vroegere boezemvriend Raymond krijgt
tijdens de beschrijving van de begrafenis in de roman - voor mij één van Buysses
meest geslaagde typeringen van het ‘bourgeois-wezen’ - weliswaar een extra
klemtoon. Dit is echter geen groot gebrek, omdat die verkoelde houding uit andere
taferelen in het toneelstuk sterk genoeg naar voren komt. Van de geboorte en de
doopplechtigheid van het tweede kind (hoofdstuk XIII) komen we ook niets te weten.
In feite is het een klakkeloze herhaling van de geboorte van Clement Louis: het kind
wordt weer naar de Tantes genoemd tegen de zin van Marie en wordt natuurlijk ook
weer gedoopt. De enige functie die deze deelhandeling heeft, is te suggereren hoe
het erfelijke systeem in de volgende generatie wordt overgezet. Ten slotte wordt ook
nog het diner n.a.v. de verkiezing van Max tot provinciaal raadslid (hoofdstuk XIII)
weggelaten. Deze deelhandeling is inderdaad niet noodzakelijk om de verhaallijn te
behouden. Uit een aantal van Max' replieken blijkt immers duidelijk dat hij intens
bezig is met de uitbouw van zijn politieke carrière en dat - evenredig daarmee - zijn
zelfbewust-zijn en bazigheid toenemen. Alhoewel je er, zeker wat de
acteermogelijkheden betreft, een mooi tafereeltje zou aan overhouden, is het dus niet
nodig de tijd te rekken door het diner in het stuk in te lassen. Bovendien zou dit
tafereel tussen de verschillende geheime ontmoetingen van Raymond en Adrienne
moeten worden ingelast, wat dan de spanningsopbouw d.m.v. de drie opeenvolgende
ontmoetingen zou kunnen breken.
Ook hoofdstuk XVI werd volledig weggelaten. In dit hoofdstuk komen we te weten
hoe Raymond en Adrienne veranderen nadat ze hebben besloten te vluchten. Raymond
wordt zenuwachtiger en
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Adrienne begint tekenen van waanzin te vertonen. Dit is niet uit het toneelstuk af te
leiden. Adriennes waanzin in het achtste tafereel komt dan ook zeer plots en
onvoorbereid over. B. Vander Plaetse merkt daarbij op dat het voor een amateur
echter moeilijk is iemand te spelen die geleidelijk aan waanzinnig wordt, zonder in
het groteske en het pathetische te vervallen.
Hoofdstuk XVIII (de beschrijving van de reactie van Raymond en van de familie
Dufour op het incident met Adrienne) werd evenmin omgezet in een scène. In de
eerste twee versies heeft B. Vander Plaetse door tegenbelichting van Raymonds
kamer, waar hij achter het gaasdoek met de Verstratsjes zit plezier te maken, willen
suggereren wat in hoofdstuk XVIII letterlijk wordt gezegd. In de definitieve versie
valt dit weg, omdat het praktikabel nu door de krankzinnige Adrienne wordt
ingenomen. Alleen het Raymond-thema moet suggereren dat op het moment dat de
familie Dufour nog volop in de rouw zit (tiende tafereel) Raymond er weer bovenop
is en van het leven geniet.
Ten slotte wil ik nog even dieper ingaan op twee weggevallen activiteiten: de heisa
rond het pausbezoek, waar Max en Marie bij waren (hoofdstuk II) en de hysterische
huilbui n.a.v. de door de paus gezegende rozenkransen (hoofdstuk IV). De religiositeit
als compensatie voor verdrongen verlangens is één van de thema's in de roman. Juist
op de hierboven aangehaalde plaatsen in de roman en ook tijdens de biechtscène van
Adrienne, die in het toneelstuk ook sterk gereduceerd is, komt dit thema sterk naar
voren. Door die activiteiten in de theaterbewerking te laten wegvallen of sterk te
reduceren, valt dat thema dus weg. B. Vander Plaetse wilde echter heel bewust de
thematiek van de religiositeit schrappen en daarvoor had hij ook zijn redenen. Ten
eerste is deze thematiek niet meer actueel. We kunnen het ons vandaag de dag niet
meer voorstellen dat jonge mensen zo in vervoering kunnen geraken door de paus.
Omdat zulke toestanden verleden tijd zijn, zouden de toeschouwers zich dus niet
kunnen herkennen wanneer die thematiek op scène wordt gebracht. Het risico dat ze
zouden beginnen lachen, omdat het zo grotesk en ongeloofwaardig overkomt, is
groot. Ten tweede is het voor een amateur sowieso moeilijk op een subtiele en
geloofwaardige manier ontroering en zelfs hysterie te spelen. Wanneer die gevoelens
dus niet juist of subtiel worden gespeeld, wordt het geheel alleen nog lachwekkender,
wat zeker de bedoeling niet is. Om Buysse m.a.w. geen
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onrecht aan te doen, liet B. Vander Plaetse deze scènes dan ook vallen. Het is namelijk
zo dat deze scènes in de roman wél aanvaardbaar en zelfs, in het kader van het verhaal
en de karakters, geloofwaardig zijn. Dat deze scènes niet op te voeren zijn, is dus
niet te wijten aan Buysse, maar aan de specificiteit van het theater. Dat de hedendaagse
lezer aan die scènes in de roman geen aanstoot neemt, maar de hedendaagse
toeschouwer wél aan de overeenkomstige scènes op toneel, heeft te maken met de
specifieke communicatiesituatie bij een theatervoorstelling. Aan de ene kant heb je
de ‘actualisering’: de opvoering van een geplande enscenering van een stuk, een
verhaal waarin personages optreden en dat door de toeschouwer wordt gevolgd en
meebeleefd. Aan de andere kant is er ook de ‘ceremonie’: het hele theatergebeuren
is een georganiseerd spel dat wordt gespeeld door de acteur en de bezoeker. De
toeschouwer blijft zich er altijd van bewust dat er iets wordt opgevoerd, dat de
personages door acteurs, reële mensen van hier en nu, gespeeld worden, die zich in
het dagelijkse leven (eventueel) helemaal anders gedragen. Dit maakt het mogelijk
dat een toeschouwer zich af en toe van het gebeuren gaat distantiëren. Doordat het
theater wordt gemaakt door mensen van nu, van vlees en bloed, en voor mensen van
nu, is het - wanneer ze niet de bedoeling hebben te parodiëren - noodzakelijk dat de
opvoering van de stukken, hoe oud die ook mogen zijn, geen anachronismen zijn in
onze tijd. Is dat wél zo, is de kloof tussen de reële persoon (de acteur) en het gespeelde
personage té groot, dan krijg je door de techniek van het distantiëren het risico dat
het publiek - ook al is dat niet de bedoeling - begint te lachen en de voorstelling
mislukt is. In een roman daarentegen kan er niet zoiets zijn als een botsing tussen
het personage en de speler, want er is geen speler. Bij het lezen van een roman blijft
een negentiendeeeuws personage een negentiende-eeuws personage. Een roman uit
de negentiende eeuw zullen we ook nooit echt ervaren als een anachronisme, omdat
tijdens het lezen het romanpersonage niet met een hedendaagse speler wordt
geconfronteerd en daardoor niet in een reële context wordt geplaatst, maar in zijn
fictionele context blijft.
Met deze verschillende communicatiesituaties moet men rekening houden bij het
bewerken van een roman naar toneel, en dus ook bij het selecteren van de handelingen.
Om dezelfde reden dat de thematiek van de religiositeit niet meer actueel is, heeft
B. Vander
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Plaetse geen nonnen meer laten optreden. De non die Clara en Edmée begeleidt bij
hun bezoek aan Adrienne wordt daarom vervangen door de dokter. B. Vander Plaetse
veranderde om dezelfde reden ook de wereldvreemde preutse reactie van de nichtjes
op het nieuws dat Marie in verwachting is, in een vrolijkere en zeker voor onze tijd
normalere reactie.
Wat werd toegevoegd?
Er werd al meermaals aangehaald dat het autonoom handelingsverloop één van de
belangrijkste kenmerken van het niet-episch theater is. De gesproken tekst bestaat
uitsluitend uit dialoog (en soms ook monoloog) en wordt geen enkele keer
onderbroken door een bemiddelende vertelinstantie, die terloops iets vermeldt of
samenvat. Bij de bewerking van de roman Tantes voor toneel moest B. Vander Plaetse
dus datgene wat door de bemiddelende vertelinstantie d.m.v. beschrijvingen wordt
duidelijk gemaakt en belangrijk is voor het verloop van het verhaal in het toneelstuk
d.m.v. decor, muziek, belichting (zie vormgevings- en muziekconcept), maar vooral
ook d.m.v bijkomende dialogen, duidelijk maken. Ook omdat het extern focalisatie
niveau wegvalt, en je de zaken alleen nog intern gefocaliseerd (door één van de
personages uitgesproken) of ongefocaliseerd kunt voorstellen, is het noodzakelijk
datgene wat in de roman extern gefocaliseerd is (door de bemiddelende vertelinstantie)
in het toneelstuk a.h.v. extra dialogen en activiteiten te beklemtonen zodat het de
toeschouwer - alhoewel niet extern gefocaliseerd - toch genoeg opvalt. Een paar
mooie voorbeelden van dialogen die in de roman niet worden gevoerd, vinden we
in het eerste tafereel, dat net zoals het eerste hoofdstuk in de roman, fungeert als een
expositie: de openingsdialoog tussen Raymond en Max, de dialogen tussen Raymond
en Adrienne, tussen Raymond en de Verstratsjes en de afscheidsdialoog tussen
Raymond en Louis Dufour. In de dialogen zit op een compacte manier alle informatie
verwerkt die we in de roman via beschrijvingen te weten komen en die belangrijk
zijn om het verhaal te kunnen volgen (zie bespreking van de expositie).
Niet alleen in het eerste, maar ook op het einde van het tweede tafereel (bij de
ontmoeting tussen Raymond en de Dufours na hun bezoek aan de Tantes) last B.
Vander Plaetse een extra dialoog in tussen Raymond en Adrienne, in het bijzijn van
de Verstratsjes:
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Raymond:

Ja, doe dat, doe dat. (groeten. Ze passeren
Dufour die hen koel begroet en weggaat
cour. Clara en Edmée geven een beleefd
groetje en gaan weg cour. Raymond
houdt Adrienne zacht tegen en geeft haar
een hand. De Verstratsjes gaan richting
jardin, maar houden Raymond en
Adrienne in het oog.) Dag, juffrouw
Adrienne.

Adrienne:

(lacht) Dag, mijnheer Raymond (hij houdt
haar hand vast).

Raymond:

Geen zin in 'n wandelingetje op zo'n
mooie avond? (ze kijkt hem even aan.
Schrikt wanneer ze de Verstratsjes op een
afstand ziet staan grinniken en trekt haar
hand terug)

Dufour:

(vanuit de coulissen cour) Adrienne, waar
zijt ge?

Adrienne:

Ik kom, papa, ik kom. (verontschuldigend
tot Raymond) Nu moet ik naar huis (stap
naar cour, draait zich om) Later
misschien... (weg cour, Raymond kijkt
haar na. Kijkt dan naar de Verstratsjes
die grinniken. Gaat naar hen toe) (1992:
16).

B. Vander Plaetse heeft met deze dialoog ook een bijkomende activiteit ingelast:
Raymond toont met zijn uitnodiging om een wandelingetje te maken duidelijk
interesse voor Adrienne, wat hij in de roman vooraleer hij van de Verstratsjes hoort
dat ze op hem verliefd is, niet doet. Deze toevoeging is echter noodzakelijk om wat
de lezer in de roman via beschrijvingen en monologues intérieurs te weten komt ook
in het toneelstuk scherp te kunnen stellen: Adrienne is verliefd op Raymond en de
Verstratsjes hebben het gezien. Indien de toeschouwers dit niet duidelijk zouden
zien, zouden ze ook niet begrijpen waarom de Verstratsjes in het volgende tafereel
tegen Raymond zeggen dat ze aan Adriennes blik hebben gezien dat ze op hem
verliefd is. Er is ergens een referentiepunt nodig.
Een andere belangrijke bijkomende dialoog is die tussen Raymond en Max op het
einde van het achtste tafereel, nadat de dokter en Louis Adrienne hebben weggebracht.
In de eerste en de tweede versie was die dialoog er nog niet bijgeschreven. Omdat
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de begrafenisscène niet is opgenomen in het toneelstuk, was het echter noodzakelijk
op een of andere manier Max' totaal veranderde houding t.o.v. zijn vroegere
boezemvriend Raymond duidelijk te stellen. Uit berekendheid en
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geldzucht verloochent hij Raymond (vijfde tafereel) en laat hij ook Adrienne in de
steek, en hij is dan nog zo schijnheilig om op het einde, wanneer Adrienne gek is
geworden, Raymond, van wie ze hield en die haar had kunnen redden, de schuld te
geven.
Max:

(als dokter, Dufour en Adrienne weg zijn
stilte, kijkt Raymond niet aan. Dan
cynisch)
Bedankt, Raymond!

Raymond:

(mat, zonder Max aan te kijken) Wat?

Max:

(kijkt Raymond scherp aan) Ik zei:
bedankt Raymond voor wat ge onze
familie hebt aangedaan.

Raymond:

(kijkt Max ongelovig aan) Ik?

Max:

Ja, gij! Ik heb u indertijd gevraagd om op
te houden met dat paardrijden voor ons
huis.

Raymond:

(mat) Dat heb ik toch gedaan.

Max:

Ja. En toen dacht ik ook dat die zaak
afgehandeld was. Maar ge hebt haar
geschreven en verschillende afspraken
gemaakt in de tuin. (pauze) En dat
allemaal achter onze rug.

Raymond:

(cynisch) Had ik u als geheime courier
moeten gebruiken misschien?

Max:

(kwaad op, houdt zich in. Pauze) Ge zijt
niets veranderd. Als het om vrouwen gaat
kent ge geen enkel respekt. Zoals met al
uw andere avontuurtjes, hebt ge Adrienne
verleid als een cynische Don Juan. En nu
ziet ge de gevolgen. Ze is gek geworden.
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Raymond:

(rustig) Ik heb haar niet verleid, Max.
Deze keer was het serieus.

Max:

(grijnslach) Gij, serieus? En ik moet dat
geloven?

Raymond:

Ge gelooft het of niet, Max, maar voor
de eerste keer in mijn leven...

Max:

(cynisch) zijt ge echt verliefd geworden
zeker? God, hoe durft ge zo schijnheilig
zijn tegen mij!
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Raymond:

(scherp) Ik ben niet schijnheilig. Maar de
tantes wel. Zij hebben Adrienne zo ver
gebracht. Ik niet! (Max wendt zich af) En
gij ook! (Max keert zich om) Ja, mijnheer
Max, voor u telt alleen uw politieke
carrière. Ge hebt gekropen voor de tantes
en Adrienne laten vallen. Dat noem ik
pas cynisch!

Max:

(zit in zetel. Lange pauze) Mijn vader
komt dit nooit te boven.

Raymond:

(pauze) Wie wel? (ze kijken voor zich uit.
Langzaam black out). (1992: 43 bis).

Deze dialoog is een schitterende aanvulling op de roman. Op verschillende plaatsen
in de roman wordt beklemtoond hoe zeer bij Max alles in teken van zijn politieke
carrière is komen te staan, hoe berekend hij is geworden, daarbij niets of niemand
ontziet en zelfs zijn boezemvriend Raymond verloochent. Je verwacht als lezer dan
ook een reactie van Max t.o.v. Raymond wanneer hij er wordt bijgehaald om de
krankzinnige Adrienne te kalmeren. Er wordt over Max echter niets persoonlijks
gezegd. Pas in hoofdstuk XVIII wordt er gezegd dat Max niet werd verkozen tot
volksvertegenwoordiger en alle schuld daarvoor op Adrienne steekt. Een confrontatie
met Raymond, een uitbarsting als gevolg van de in de roman opgestapelde spanningen
tussen de twee komt er niet meer. Dat is dan misschien wel een gebrek van de roman,
een leemte die in de toneelversie wel wordt opgevuld met een conflictsituatie.
Psychologisch heel juist en passend bij de figuur van Max is dat hij Raymonds
losbandig verleden i.v.m. vrouwen aangrijpt om Raymond ervan te beschuldigen
Adrienne te hebben verleid en gek gemaakt. Kleinmenselijk is ook zijn reactie
wanneer Raymond zegt dat hij omwille van zijn politieke carrière voor de Tantes
heeft gekropen en Adrienne heeft laten vallen. Max weet plots niet meer wat te
antwoorden, omdat hij diep in zijn hart beseft dat Raymond gelijk heeft. In plaats
van dat toe te geven verandert hij na een lange pauze het onderwerp. Uit de
beschrijvingen voelen we heel duidelijk dat Buysse met Raymond sympathiseert en
in zijn roman komaf maakt met de bourgeoisie. Je zou kunnen stellen dat de stem
van Raymond in deze dialoog Buysses visie vertegenwoordigt.
Ten slotte wil ik nog even de aandacht vestigen op een aantal monologues intérieurs
uit de roman waarin twee verschillende
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gedachten (innerlijke stemmen, ‘Dialogisierung des Monologs’, M. Pfister 1994:
184) worden afgewisseld of tegen elkaar afgewogen, die in de toneelversie zijn
omgezet in de typische dialoogvorm, waarbij het ene personage de ene gedachte of
stem vertegenwoordigt en het andere personage de andere gedachte of stem of waarbij
het ene personage voor het andere een klankbord is. In modern toneel en ook in
amateurtoneel, worden er sporadisch lange monologen gehouden, omdat die vaak
onnatuurlijk overkomen. Daarom zette B. Vander Plaetse die lange monologen om
in dialoog. Zo worden bv. Raymonds gedachten (in de roman opgenomen in
verschillende stukken monologue intérieur) n.a.v. wat de Verstratsjes hem vertelden,
omgezet in een dialoog tussen hem en Manse, waarbij Manse duidelijk als klankbord
dient en tevens voor de nodige reactie zorgt.
In de roman overweegt Raymond eerst of de Verstratsjes wel meenden wat ze
zeiden:
Wel zo... Adrienne Dufour!... Hoe kwamen ze daar toch aan, die
Verstratsjes!... Hoe hadden zij daar iets van gemerkt, of menen te merken,
terwijl hij zelf nog niet in de verste verte iets vermoedde?... Was dat
werkelijk zo, zoals ze zeiden of hadden ze maar wat uit hun duim
gezogen?... Neen, Raymond voelde instinctmatig dat ze wel degelijk iets
gemerkt hadden... dat er werkelijk wel iets van aan was. Het gaf hem een
zonderlinge, vreemde emotie. (1986: 68).
Dit komt overeen met het eerste gedeelte van de dialoog met Manse:
Manse:

Moet ge nog een beetje cognac hebben,
mijnheer Raymond?

Raymond:

Nee, Manse, merci, 'k heb genoeg.

Manse:

Allez, mijnheer Raymond, dat ben ik niet
gewend van u. Zijt ge ziek misschien?

Raymond:

Maar bah neen ik.

Manse:

Ge zijt aan 't piekeren hé, ik zie dat wel.

Raymond:

Misschien wel; ik peins over wat de
Verstratsjes daarjuist verteld hebben.
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Manse:

Wat hebben ze verteld? Het ligt op uw
lever hé?

Raymond:

Het komt hierop neer dat Adrienne
Dufour verliefd zou zijn op mij.

Manse:

(lacht) Ge kent de Verstratsjes toch wel,
hé, mijnheer Raymond. Altijd lollekes
verkopen. Ze hebben weer iets uit hun
duim gezogen. (1992: 22).

In de roman haalt Raymond Adrienne daarna voor de geest. Daarbij bedenkt hij
hoe het zou zijn als er plots een vreemde vrouw bij hem in huis zou komen wonen:
Ja, die middag, aan het feestmaal, toen ze tegenover hem zat, wat had ze
hem voortdurend aangekeken en belang gesteld in alles wat hij zei of deed!
En ook die avond, toen zij met haar zusters in het rijtuig van de Tantes
terugkwam en hem onderweg met de Verstratsjes ontmoette, ja, toen ook
had ze zo vreemd naar hem gekeken, zó vreemd (...)
Zij was lang niet onknap met haar slanke gestalte, haar sierlijk golvende,
blonde haren en haar zachte blauwe ogen. Zij was verreweg de mooiste
van de drie zusters en zij leek hem ook de liefste, de aardigste, de meest
beminnelijke. Zij was wel een vrouw om verliefd op te worden en om
gelukkig mee te zijn. Was hij verliefd op haar of zou hij 't kunnen worden?
(...)
O, het scheen alles toch zo vreemd en gek, zo onverwacht, zo helemaal
onvoorbereid!... Een vrouw, zijn vrouw op de ‘Carvin’, hij kon het zich
niet voorstellen! Hoe zou dat dan moeten gaan met Manse, en met
Tieldeken, en zelfs met Oeoe en Impikoko? Zouden Manse en Tieldeken
direct hun dienst opzeggen, en jammeren en schreien als bij een
onverwachte en onverdiende ramp; of zouden zij het goedvinden, en blij
zijn, en hem gelukwensen en hem gaarne beloven dat zij met liefde bij
hem blijven zouden? Hij wist het niet, hij had er geen idee van, hij kon
het zich niet voorstellen. (1986: 69).
Dit komt duidelijk overeen met het middenstuk van de dialoog tussen Raymond en
Manse:
Raymond:

(ernstig) Misschien wel, maar toch! 't Is
waar, op het trouwfeest heeft ze heel den
tijd naar mij gekeken. En als ze van de
tantes kwam, was er iets in haar ogen...
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Manse:

(lacht) Adrienne Dufour... Allez, dat
gelooft ge toch zelf niet...

Raymond:

(mijmerend) Ze is wel de schoonste van
de drie... en waarschijnlijk ook de
liefste...
Maar ik verliefd worden op haar? En een
vreemde vrouw hier in huis...

Manse:

Zet dat uit uw hoofd, mijnheer Raymond.
De Verstratsjes doen u gaan en gij loopt
erin. (pauze) Kom, drink nog een
cognakske!

Raymond:

Nee, Manse, ik heb geen goesting.

Manse:

(onwennig) Awel, als 't zo is, dan ga ik
maar gaan slapen. (1992: 22 v.).

Daarna ziet hij in hoe kinderachtig dat hele gedoe eigenlijk is en bedenkt hij dat
hij maar beter tevreden zou zijn met al die vriendelijke mensen om hem heen:
Wat had hij goede mensen om zich heen en wat mocht hij dankbaar zijn
in vergelijking met zoveel anderen! Die oude Manse, ze deed wel familiaar
en bedillerig, maar hoe goed zorgde ze voor hem, met de trouwe
gehechtheid van een hond!
(...)
Neen, neen; er moest geen verandering in zijn leven komen. Het leven
was goed voor hen allen zoals het thans was en zo moest het ook maar
blijven, nog lang, nog heel lang. (1986: 71).
Dit stuk van de monologue intérieur loopt dan weer parallel met het laatste deel van
de dialoog met Manse:
Raymond:

Maar Manse toch, ge moet dat nu ook
niet zo oppakken. Ik ben niet kwaad op
u, maar op mijn eigen.

Manse:

Ik weet dat wel, mijnheer Raymond, maar
ik ben dat niet gewoon van u. Ik heb niet
graag dat ge zit te piekeren.
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Raymond:

En ik heb niet graag dat gij ongelukkig
zijt (neemt dienblad uit haar handen en
zet het op tafel. Bij Manse) Ge zult wel
gelijk hebben dat de Verstratsjes mij
hebben doen gaan. (pauze) Het is toch
niet mogelijk dat ik verliefd geworden
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ben op Adrienne Dufour alleen door die
zottepraat van de Verstratsjes. Want
daarvoor had ik geen moment op haar
gedacht.
Manse:

Maar nu kunt ge haar uit uw hoofd niet
meer zetten?

Raymond:

(de sfeer klaart op) Ik ben te oud
geworden om nog het zot in de kop te
krijgen (glimlach) of elders hé Manse (zij
lacht nu ook). Nee, Manse, we hebben
het hier goed, gij en ik. En als er hier een
vreemde in huis komt, gaat alles weer
veranderen (neemt haar schouders vast).
Zoals het nu is, is het goed, Manse en zo
moet het blijven. Nog lang, nog heel lang.
(stilte) Allez en peinst daar nu ook niet
meer op, gij. Beloofd?

Manse:

Ja, mijnheer Raymond (vriendelijk) Maar
nu ga ik toch gaan slapen, (ze schenkt
hem een glas cognac in) Slaapwel,
mijnheer Raymond.

Raymond:

(vriendelijk) Slaapwel, Manse (ze gaat
weg met dienblad). En, Manse (ze stopt
coté cour) ge moogt er ook niet over
dromen hé (ze lachen allebei. Manse af.
Raymond gaat zitten, neemt zijn glas
cognac. Zet het aan zijn lippen, maar
drinkt niet. Zijn vriendelijkheid gaat over
in gepieker. Black out). (1992: 23 v.).

De wijzigingen en toevoegingen, die niet echt in de roman voorkomen, zijn
natuurlijk noodzakelijk bij een omzetting van monoloog naar dialoog. Een gesprek
heeft bv. altijd een soort aanloop en uitloop en typische zinnetjes die niet zoveel
inhoud hebben maar dienen om met de anderen in interactie te treden. Het effect van
deze dialoog is echter hetzelfde als het effect van de monologues intérieurs in de
roman: we merken dat wat de Verstratsjes gezegd hebben Raymond niet loslaat en
hem tot nadenken stemt. Manse krijgt daarenboven een belangrijkere functie in het
toneelstuk dan in de roman, waar ze helemaal niets van Adriennes verliefdheid te
weten komt. Door de twee dialogen die Raymond met haar voert - na Max' bezoek
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aan Raymond wordt deze techniek namelijk nog eens toegepast - wordt ze een
belangrijke pendant: met haar gezond boerenverstand ziet ze in dat Raymond zich
het hoofd op hol laat brengen. Oorspronkelijk was het de bedoeling datgene wat in
het tweede deel van de dialoog aan bod komt door Raymond tegen zijn
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hond te laten zeggen (in de eerste en de tweede versie). Dit komt dus neer op een
soort monoloog maar dan tot zijn hond gericht en niet tot het publiek. Na een repetitie
is dit echter onmogelijk gebleken, omdat een dier niet kan spelen en onvoorspelbaar
is. Daarom liet B. Vander Plaetse in de definitieve versie de dialoog met Manse
gewoon doorlopen.
Een ander voorbeeld waar de twee stemmen of gedachten in Raymonds monologue
intérieur uit de roman in het toneelstuk in een dialoog zijn opgesplitst, is het gesprek
tussen Raymond en de Verstratsjes na het diner. De Verstratsjes formuleren hier
duidelijk de voordelen van het vrijgezellenleven en Raymond de voordelen van het
getrouwd leven, die in de monologue intérieur door een en dezelfde persoon worden
afgewogen.
Trouwen!... zou hij wel ooit trouwen? Zijn schone vrijheid prijsgeven!
Zijn meesterschap delen? Hij had er nog niets geen zin in. Hij voelde zich
nog steeds zo vrij en blij gelijk een vogel in de lucht. Alleen kon je leven
naar verlangen, zonder dat iemand aan je doen en laten iets aan te merken
of af te keuren had. Je stond op wanneer je wilde, je liep de ganse dag in
je sportkleren rond, je at en je dronk wat je wenste, je rookte in alle kamers,
tot in je bed als je daar lust in had. Met een vrouw moest dat alles
veranderen. Je had dan wel een vrouw wanneer je die verlangde; je hoefde
er niet voor naar de stad te lopen en ze met anderen te delen; je had je
eigen vrouw en dat was zeker heerlijk, maar er stond ook zoveel tegenover.
En toch,... de meesten eindigden met te trouwen en misschien zou hij het
ook wel eens doen. Max had het gedaan en scheen er geen berouw van te
hebben. De Verstratsjes echter deden het niet en schenen wel vast van plan
te zijn er zich nooit aan te wagen. Men wist niet wat het beste was. Oud
worden in eenzaamheid moest ook wel akelig zijn. Maar dit lag voor hem
nog in een ver verschiet; hij hoefde zich niet te haasten; hij kon vooreerst
nog wachten en van 't leven genieten.(1986: 62).
In de toneelversie:
Raymond:

(geeft hen een sigaar) 't Doet mij plezier
dat het goed was. Maar ge amuseert u nog
om iets anders ook, hé? Ik zie het aan uw
ogen, ze blinken.

Edmond:

(grinnikt) Een beetje, ik zat te denken aan
Max die nu getrouwd is.
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Raymond:

(ernst) En goed getrouwd ook. Hij had
het slechter kunnen treffen, hé!

Edmond:

Ja, dat wel, maar toch getrouwd hé!

Evarist:

Wat heeft hij nu nog aan zijn schoon jong
leven? Geen tijd meer om paard te rijden
en het is niet zeker dat we hem nog op de
jacht zullen zien. Hij heeft zich lelijk
laten vangen.

Edmond:

Allez, Raymond, kijk naar uzelf. Gij zijt
zo vrij als een vogel. Gij staat op als ge
wilt, ge eet en drinkt wat ge wilt. Met een
vrouw verandert dat allemaal.

Evarist:

We moeten ons niet haasten. Nog wat
wachten en van het leven genieten.
(Manse op met cognac) Zoals gij altijd
zegt, Raymond: we leven maar één keer!

Raymond:

En toch, soms, lijk vannacht, droomde ik
dat ik ging trouwen.

Manse:

Oh, gij dwaze loeder. Waarvoor zoude
gij moeten trouwen? Zijde uw schoon
jong leven al beu? (algemeen gelach.
Manse af cour).

Edmond:

Manse heeft gelijk, Raymond. Kijk
rondom u: ge trouwt en ge zijt op slag
niet meer baas in uw eigen huis. Akkoord,
ge hebt dan - lijk Max - iedere nacht een
vrouw in uw bed.

Evarist:

(lacht) maar 't is altijd dezelfde! Wij
kunnen nog kiezen, hé. (geveinsd
klagend) We moeten daarvoor wel iedere
keer naar de stad.
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Edmond:

Ernaar toe rijden is zo erg niet, hé Evarist.

Evarist:

Ge zegt wel, maar weerkeren, dat is wat
anders. Vooral als ge u daar bij het mooie
vrouwvolk helemaal uitgesloofd hebt.

Raymond:

Ja, op dat gebied zijt ge geen luierik, hé
Evarist.

Evarist:

Nee, bij zover dat ik nog op mijn paard
in slaap ben gevallen.

Edmond:

(even ernstig) Als ge oud wordt zonder
vrouw, wordt ge mis-
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schien eenzaam. (lacht) Maar dat zijn
zorgen voor morgen.
Raymond:

(na een stilte) En toch geloof ik dat Max
gelukkig is.
(...) (1992: 19 vv.).

De zotte vrijgezellenpraat die er is ingelast, maakt de dialoog nog levendiger.
Daarnaast dient ook opgemerkt te worden dat de dialogen tussen Raymond en de
Verstratsjes en tussen Raymond en Manse tijdens de voorstelling in het dialect worden
gevoerd. Dit maakt deze scènes dan ook tot de aantrekkelijkste, natuurlijkste en dus
ook meest geslaagde scènes van het stuk.
Wat werd veranderd?
Naast de weglatingen en toevoegingen, die zojuist werden besproken, veranderde
B. Vander Plaetse heel weinig. De belangrijkste wijzigingen vinden we in het tweede,
vijfde en het zesde tafereel.
In het vijfde tafereel brengt Max Raymond een bezoek i.p.v. Raymond Max. B.
Vander Plaetse was verplicht dit te veranderen in functie van zijn beperkt aantal
locaties. Wou hij Raymond Max laten bezoeken, dan was er na het vierde tafereel
een bijkomende decorwisseling nodig op het praktikabel: van de kamer van Raymond
naar de kamer van Max. Dit achtte hij niet noodzakelijk omdat het uiteindelijk niet
veel uitmaakt wie wie bezoekt. Volgens mij heeft het wel een lichte implicatie voor
de psychologie van de twee personages. Max uit het toneelstuk, die op eigen houtje
Raymond gaat opzoeken, is een iets grotere durver dan Max in de roman, die wacht
tot Raymond hem zelf komt opzoeken, om te zeggen wat hij kwijt wil. Door de
veranderde situatie kan Raymond in het toneelstuk Max a.h.w. buitensteken, wat
hem ook sterker maakt dan Raymond in de roman, die na zijn bezoek aan Max meer
afdruipt.
In het zesde tafereel veranderde B. Vander Plaetse het gesprek over de naamgeving
in een discussie tussen Max en Clara.
Max:

Marie zou hem absoluut Sylvain willen
noemen.

Dufour:

Waarom Sylvain?

Max:

Gewoon omdat ze die naam mooi vindt.
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Edmée:

Ik vind het ook een mooie naam...

Max:

(onderbreekt) Dat kan wel zijn, maar we
moeten ook aan de tantes denken.

Clara:

Wat hebben de tantes daarmee te maken?
Een moeder heeft toch het eerste recht...

Max:

(onderbreekt) In oktober maak ik veel
kans om provinciaal raadslid te worden.
Ik kan de steun van de tantes best
gebruiken. Ge weet toch wat de tantes
voor mijn toekomst betekenen.

Clara:

Maar voor de moeder is de toekomst haar
kind!

Max:

(scherp) Ik ben de vader! Dus zal hij
Clement heten, naar tante Clemence.

Clara:

Max...

Max:

Nee, Clara, het is beslist! Als tweede
naam krijgt hij Louis, zoals papa. En om
Marie tevreden te stellen wordt zijn derde
naam Sylvain! (...) (1992: 37).

Daardoor wordt de opstandigheid van Clara meer benadrukt dan in de roman, waar
ze met de naam Clement instemt. Meteen worden ook Max' en Clara's botsende
karakters geïllustreerd.
B. Vander Plaetse wou die opstandigheid ook in het tweede tafereel duidelijker
in de verf zetten. Niet Clara, zoals in de roman, maar Adrienne doet het voorstel aan
Marie om voor het bezoek aan de Tantes het hoedje thuis te laten. Anders dan in de
roman dus, is het Clara en niet Adrienne die aan Maries kant staat en vindt dat ze
het hoedje mag ophouden. Volgens B. Vander Plaetse is Adrienne zeker niet de rebel
onder de drie nichtjes en is ze misschien zelfs de meeste geremde. Daarom veranderde
hij heel bewust de dialoog uit de roman. Toch vind ik dat hierdoor een nuance van
Clara verloren gaat. Haar lichte jaloezie t.o.v. Marie, die het geluk heeft op reis te
mogen gaan en mondaine kleren te mogen kopen, komt hier niet meer tot uiting.
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1.2. Onwikkelingslijn en spanningsopbouw
De expositie
Opdat het publiek goed zou kunnen meevolgen en aandachtig blijft moet het stuk we hebben hier te maken met realistisch toneel, van absurditeit of doelloosheid is
hier dus geen sprake - een duidelijke lijn of doelgerichtheid vertonen en daarbij een
spanning opbouwen. Van essentieel belang in een realistisch toneelstuk is de expositie,
waarin de belangrijkste gegevens, nodig om de rest te kunnen volgen, aan het publiek
worden voorgesteld: de belangrijkste thematiek, de belangrijkste personages met de
belangrijkste gegevens over hun achtergrond en karakter, en hun verhouding t.o.v.
elkaar. Net zoals in de roman, krijgen we in het toneelstuk een uitstekende expositie.
B. Vander Plaetse heeft dan ook d.m.v bijkomende dialogen (zie vorig hoofdstukje)
met enkele aanwijzingen in de neventekst, datgene wat we in de expositie van de
roman te weten komen zoveel mogelijk in zijn eerste tafereel trachten om te zetten.
In een geslaagde begindialoog worden Max en Raymond van meet af aan
contrasterend gekarakteriseerd. Door hun houding en datgene wat ze zeggen wordt
het meteen duidelijk dat Max veel belang hecht aan het geld en vanaf nu van plan is
een serieus burgerleven te leiden, terwijl Raymond de joviale levensgenieter en
vrijgezel is, die er maar moeilijk kan inkomen dat zijn boezemvriend Max zijn leven
zo aan banden wil leggen. In de dialoog komen we ook nog andere noodzakelijke
informatie te weten: dat Raymond met de Tantes lacht; dat Raymond heel goed
bevriend is (was zal later blijken) met Max, die dezelfde passie voor paarden met
hem deelt; dat Max rechten heeft gestudeerd, nu een advocatenpraktijk heeft - dit
wordt nog niet in het eerste hoofdstuk van de roman vermeld - en dus niet zoveel
tijd meer zal hebben om uit paard te rijden met Raymond en dat Max niet meer van
plan is ooit, zoals vroeger, andere vrouwen te gaan bezoeken. In de drie korte dialogen
die B. Vander Plaetse met Adrienne laat voeren, wordt Adrienne getypeerd: ze mag
hem graag, is gecharmeerd, maar verlegen en gereserveerd. Hij maakt daar gebruik
van.
De Tantes worden duidelijk getypeerd in de uit de roman overgenomen dialoog
met Max en Marie bij het afscheid. Dat ze niet erg van Raymonds gezelschap houden
blijkt uit de kritische blik in zijn
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richting en hun flauw groetje bij het afscheid. Maar ook omgekeerd wordt in
Raymonds dialoog met Max en met Adrienne door kleine opmerkingen duidelijk
gemaakt hoe hij over de Tantes denkt: ‘Die ouwe vrijsters (zij kijken naar de Tantes).
Als ge ze daar alle drie ziet zitten kunt ge niet zeggen dat ze al veel plezier in hun
leven hebben gehad. Maar ze hebben geld, dus macht!’ (1992: 1). Meteen wordt ook
de thematiek van het geld hier aangestipt.
Van meet af aan wordt ook duidelijk dat de Verstratsjes leutemakers en schertsers
zijn.
Van Marie komen we te weten dat haar ouders gestorven zijn.
In het tweede gedeelte krijgen we een beter beeld van de nichtjes en hun vader
Louis Dufour. Clara, Adrienne en Edmée dromen er blijkbaar ook van zo gelukkig
te zijn als Marie, maar de kans dat ze nog aan een partner geraken is klein. Ook in
de schertsende opmerkingen van Raymond en de Verstratsjes werd dit al gesuggereerd.
Louis werd in het eerste deel al meteen voorgesteld als een zwakkeling, een
karakterloze figuur, die door zijn zoon gedomineerd wordt. In het tweede gedeelte
wordt zijn gesus, wanneer zijn dochters dreigen in opstand te komen, geïllustreerd.
Dit zal trouwens door het toneelstuk heen, zoals ook in de roman, dikwijls terugkeren.
Dat Louis vooral blij is dat Max met een rijke erfdochter is getrouwd, stelt verder
meteen duidelijk dat geld ook voor hem op de eerste plaats staat. In de derde versie
koos B. Vander Plaetse er uiteindelijk niet voor Louis te laten dronken worden. Hij
wou vooral de eenzaamheid en leegheid van zijn bestaan duidelijk maken. Daarom
ook dat doelloos voor zich uit staren na het huwelijksfeest, a.h.w. uitgeblust en
levenloos. Indien Louis dronken over het podium zou waggelen, zou dit de sombere
bedrukte en triestige sfeer volgens hem bederven.
Naast het belang van het geld is de eenzaamheid, het levensonvermogen van de
stijve bourgeoisfamilie Dufour, het isolement van de jonge nichtjes in contrast met
het vitalisme van levensgenieter en vrijgezel Raymond, een thema dat van meet af
aan in de expositie wordt beklemtoond. Zelfs in de stemmingsinleiding, die aan de
expositie voorafgaat, kunnen we al iets vermoeden: meteen zie je aan de ene kant
van de tafel de stijve familie Dufour met in het midden de drie tirannen, die aan het
gebeuren blijkbaar geen plezier beleven en aan de andere kant van de tafel de
Verstratsjes en Raymond die er wel de sfeer in houden en veel plezier hebben.
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De gekozen deelhandelingen komen in dezelfde chronologie als in de roman - met
uitzondering van Tante Victoires dood die eerder wordt vermeld - in de
daaropvolgende negen taferelen aan bod.

Verdere ontwikkeling en spanningsopbouw
De spanning die de toeschouwers geboeid houdt wordt vooral opgebouwd door
anticiperende of prospectieve en soms ook retrospectieve actiemomenten, partiële
geïnformeerdheid en contrasten en conflicten tussen de personages.
In de expositie zijn al een aantal prospectieve actiemomenten te vinden. Zo bv. in
het volgende dialoogje tussen Adrienne en Raymond:
Raymond:

(charmeur-lacht) Wel, juffrouw
Adrienne, ik heb daarjuist de vrijgezel
Max vaarwel gezegd. Ik vraag mij af welk
gevoel dat geeft als ge getrouwd zijt. Gij
ook?

Adrienne:

(hartelijk, maar gereserveerd) Daar heb
ik eigenlijk nog niet aan gedacht,
mijnheer Raymond.

Raymond:

Nee... Hebben de tantes hun zegen nog
niet gegeven over zulke gedachten?

Adrienne:

(gegeneerd) Ik denk niet dat het dat is...

Raymond:

(charmeur) Ah, Misschien is de ware
Jakob nog niet gekomen? (Adrienne kijkt
de andere kant uit....). (1992: 2).

Wanneer we als toeschouwer Raymonds vraag aan Adrienne horen, zijn we
eigenlijk wel nieuwsgierig naar haar antwoord. Ze antwoordt echter niet en kijkt de
andere kant uit. Dit wijst op een zekere gêne van haar kant. We kunnen iets
vermoeden. Later zal blijken dat het vermoeden dat zij iets voor hem voelt ook juist
is. Raymond weet op dat moment van niets, hij is er zich niet van bewust welke
gevoelige snaar hij raakt bij Adrienne. Pas later in het derde tafereel zal hij dit
beseffen. Dezelfde spanning wordt ook opgewekt wanneer Raymond bij zijn afscheid
van Dufour dit zegt:
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Raymond:

Wel, mijnheer Dufour, welbedankt voor
de uitnodiging en voor de mooie dag.
(kijkt naar de nichtjes) En er staan u nog
enkele mooie trouwfeesten te wachten...
(pijnlijke stilte). (1992: 5).

In de voorstelling wordt de tekst in de brochure nog aangevuld met de volgende
replieken:
Dufour:

Laten we het hopen.

Raymond:

Wij durven met u meehopen.

Ten slotte zou je ook Adriennes dromerigheid bij het namijmeren over het
trouwfeest kunnen beschouwen als een lichte anticipatie op haar verliefdheid die
later zal blijken.
In de expositie wordt er ook spanning opgebouwd d.m.v. contrasten tussen bepaalde
personages, die duidelijk voelbaar zijn. In de begindialoog tussen Raymond en Max
bespeuren we, alhoewel de twee nog dikke vrienden zijn, toch al een zekere spanning,
omdat Max, nu hij getrouwd is, duidelijk besloten heeft een heel andere koers te
varen dan zijn boezemvriend Raymond. Verder is er natuurlijk ook de spanning met
de Tantes die iedereen tiranniseren. In het tweede gedeelte wordt er ook eventjes
spanning opgebouwd wanneer het opvliegende en opstandige karakter van Clara,
die zich niet met haar situatie kan verzoenen, naar boven komt. Hierin kunnen we
misschien ook wel een anticipatie zien op haar uitbarsting in het laatste tafereel.
In het tweede tafereel wordt het vooral bijzonder duidelijk hoe zeer de Tantes met
hun erfenis, waarvan we tijdens de expositie al op de hoogte werden gebracht, de
familie Dufour domineren. Heel belangrijk daarbij is dat ze zich duidelijk uitspreken
tegen Raymond en de Verstratsjes. Ze vragen, net zoals in de roman, twee keer
uitdrukkelijk dat Max - en uiteraard ook de hele familie Dufour - zich nu niet meer
zal bezighouden met die losbol. Dit zorgt twee keer voor een prospectief actiemoment.
Adrienne reageert telkens zichtbaar. Zij en ook de toeschouwer weet dat, áls Raymond
iets voor haar zou voelen, die liefde nooit door de Tantes zou worden aanvaard. We
voelen als toeschouwer dus ook duidelijk de dramatiek aan. Later zal ook blijken dat
dit prospectief actiemoment verwijst naar een noodlottig einde. Op het einde van het
tweede tafereel volgt er nog een
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prospectief actiemoment: door het gegrinnik van de Verstratsjes bij de dialoog tussen
Raymond en Adrienne die van bij de Tantes komt, weten we dat zij, goede vrienden
van Raymond, het in de gaten hebben. We kunnen dus al vermoeden dat ze er wel
eens tegen Raymond zullen over beginnen. Te.m. het tweede tafereel wordt dus al
een hoop spanning opgebouwd. Het publiek heeft door Adriennes gedrag sterk het
vermoeden dat ze op Raymond verliefd is en weet dat de Verstratsjes dat ook denken.
Daarnaast is het al even duidelijk dat de Tantes er niet mee ingenomen zullen zijn.
De ‘Was’-spanning is dus groot: wat zal er verder gebeuren?
Zeer belangrijk is het moment waarop de Verstratsjes in het derde tafereel vertellen
aan Raymond dat Adrienne op hem verliefd is. Ze zeggen dat ze hun ‘ogen niet in
hun zak hebben’, wat de toeschouwer op het einde van het tweede tafereel ook
duidelijk gemerkt heeft. Het vermoeden van de toeschouwer dat de Verstratsjes er
iets mee van plan waren komt dus uit (retrospectief actiemoment). Tegelijkertijd
wordt er echter een nieuwe spanningsboog opgebouwd die tot in het achtste tafereel
zal worden aangehouden. Het publiek vraagt zich namelijk af hoe Raymond hierop
zal reageren. Na de dialoog met Manse weten we ook dat het hem niet loslaat en
kunnen we al vermoeden dat hij iets zal ondernemen (‘Was’-en ‘Wie’-Spannung).
In het vierde tafereel wordt onze verwachting ingelost: Raymond komt iedere dag
voorbij het raam van de Dufours rijden om zo Adrienne te zien. Dit brengt echter
een nieuwe spanning tussen de personages mee, namelijk tussen Adrienne en haar
jaloerse zussen, die merken dat Raymond alleen voor haar voorbijkomt. Die wordt
echter niet verder uitgewerkt, in tegenstelling tot in de roman. B. Vander Plaetse liet,
zoals al vermeld, de scène waar Clara uit jaloezie haar beklag doet tegen haar broer
Max vallen en daarmee ook de mogelijkheid om de twee dominante personen met
elk hun eigen drijfveren t.o.v. elkaar te plaatsen.
Een nieuwe spanningsboog wordt opgebouwd wanneer de Tantes het te weten zijn
gekomen en dreigen met onterving, indien Raymond in de familie zou worden
opgenomen. De nichtjes staan bijgevolg niet meer aan het raam. Als toeschouwer
vermoeden we dat Raymond dus iets anders zal moeten ondernemen om Adrienne
te benaderen. De ‘Was’-en ‘Wie’-Spannung stijgt weer.
De spanning die in de expositie tussen Max en Raymond al lichtjes aanwezig was,
wordt nog verder uitgebouwd en ten top gevoerd
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wanneer in het vijfde tafereel blijkt dat ook Max zich inzet om de liefde tussen
Raymond en Adrienne tegen te gaan. Max' houding t.o.v. zijn vroegere boezemvriend
is al zo veranderd, hij is al zo'n ‘bezadigd man’ geworden dat hij hem eigenlijk alleen
nog komt opzoeken om zijn eigen politieke carrière veilig te stellen. Zijn bezoek is
ook een retrospectief actiemoment en verwijst naar de expositie, waar we al konden
vermoeden dat beiden een totaal andere weg zouden opgaan en geen boezemvrienden
zouden blijven. Daarnaast is het ook een prospectief actiemoment: het bereidt Max'
reactie op wat er later zal gebeuren al voor. Raymond zal voor hem een vijand worden.
Onze verwachtingen worden weer ingelost wanneer Raymond op het einde van
het vijfde tafereel een brief aan Adrienne schrijft en een rendez-vous wil maken.
Automatisch zijn we als toeschouwer heel benieuwd naar haar antwoord en we kijken
al uit naar een eerste ontmoeting. Adrienne antwoordt echter dat ze hem lief heeft
maar nog wat wil wachten met een rendez-vous. Daardoor wordt onze verwachting
nog niet direct ingelost en tijdens de pauze blijven we dus met de open vraag hoe
het verder zal aflopen. De betrokkenheid bij het verdere verloop wordt door dit uitstel
nog versterkt, terwijl de spanning oploopt.
Na de pauze, in het zesde tafereel, zien we dat Raymond, die een hele tijd heeft
gewacht - dit blijkt uit wat hij schrijft - weer een brief heeft geschreven om een
afspraak te maken. De grote vraag bij het publiek is nu of Adrienne op de afspraak
zal opduiken. Ons geduld wordt, in de eerste en de definitieve versie althans, nog
wat op de proef gesteld doordat de scène waarin Max de geboorte van zijn zoon komt
aanmelden er wordt tussengelast. In deze scène komt echter een andere spanning
naar boven: een klein conflict tussen Max en Clara naar aanleiding van de
naamgeving. We voelen hier duidelijk dat Clara's opstandig karakter botst met Max'
bazigheid. Dit zal pas echt tot een uitbarsting leiden in het laatste tafereel. Bovendien
wordt er ook nog naar de thematiek van de noodlotscirkel verwezen: Max zegt als
begroeting: ‘Dag Tantes!’ Dit heeft naast zijn letterlijke betekenis ook een
symbolische betekenis: Clara, Adrienne en Edmée zullen ook erftantes worden zoals
hun eigen Tantes. In de cruciale scène zal Clara Max hier ook op wijzen (prospectief
aspect).
Tot nu toe kunnen we constateren dat B. Vander Plaetse met zijn keuze van
deelhandelingen en activiteiten en de opdeling in verschillende taferelen erin geslaagd
is de spanning er elk moment in te
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houden. Je zou verwachten dat de drie geheime ontmoetingen tussen Raymond en
Adrienne die in het zevende tafereel elkaar zullen opvolgen, deze opgebouwde
spanning alleen nog maar naar een climax kunnen leiden. Niets is echter minder
waar. B. Vander Plaetse is er hier jammer genoeg niet in geslaagd de spanning te
behouden. Er is in de definitieve versie heel wat in de dialogen geschrapt. B. Vander
Plaetse deed dit om het vooral niet pathetisch - en dus lachwekkend - te laten
overkomen en de dialogen zo sober mogelijk te houden. Met de versobering heeft
hij er echter een al te koele bedoening van gemaakt, waarbij je geen enkele spanning
meer voelt en er - alhoewel er in de neventekst staat: ‘haar frustraties slaan om in
wilde passie’ (1992: 40) - van hartstocht of seksueel verlangen geen sprake meer is.
Daarbij komt dat de verandering die Adrienne heeft doorgemaakt nauwelijks te
merken valt. Ze zegt wel tijdens de derde ontmoeting dat ze veranderd is, maar we
zien en voelen het niet. Er dient natuurlijk wel opgemerkt te worden dat Adriennes
innerlijke strijd tussen haar geweten en haar hartstocht die in de roman d.m.v.
beschrijvingen van de bemiddelende vertelinstantie wordt duidelijk gemaakt, op
toneel heel moeilijk te suggereren is. Tussen de eerste en de tweede ontmoeting horen
we wel dat ze is gaan biechten en kunnen we dus wel vermoeden dat ze
gewetensproblemen heeft. Mooi is ook het contrast daarbij tussen Adriennes
onvermogen van het leven te genieten en Raymonds vitalisme en zorgeloosheid:
wanneer Adrienne zegt dat ze gaan biechten is, vloekt Raymond met een intonatie
van ‘hoe is het toch mogelijk!’.
Dat het moeilijk is Adriennes innerlijke strijd weer te geven, neemt echter niet
weg dat je in de drie opeenvolgende ontmoetingen tussen Adrienne en Raymond een
zekere evolutie, een zeker reliëf kan steken. Volgens mij kon het probleem dan ook
worden opgelost door meer variatie in het speltempo te steken. Nu lijkt alles heel
traag en stroef te verlopen. Verder vind ik het ook niet plausibel dat twee geliefden
geen kus geven bij het afscheid nemen. Mijn kritiek op deze scènes hebben dus bij
nader inzien meer betrekking op de regie en het acteren, dan op de tekst zelf.
Doordat er in de opeenvolgende ontmoetingen te weinig spanning zit en er bij
Adrienne te weinig evolutie merkbaar is, en er anderzijds - door het volledig wegvallen
van hoofdstuk XVIII - geen echte mogelijkheden meer zijn om het innerlijke van
Adrienne aan het publiek duidelijk te maken, is Adriennes krankzinnigheid in het
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achtste tafereel, in tegenstelling tot in de roman, dan ook totaal onvoorbereid,
onverwacht, en ook niet erg overtuigend. Ze geeft daarom bij de toeschouwer geen
aanleiding tot identificatie, die er bij een goed voorbereide ontlading of uitbarsting
wel is. Een voordeel is dat B. Vander Plaetse ook hier voor een sobere enscenering
koos, waarbij er weinig emotie aan te pas komt, zodat de overgang tussen de
ontmoetingen en Adriennes waanzin niet al te bruusk is.
Heel geslaagd is dan wel de ontlading tussen Raymond en Max, die eerder al werd
besproken.
Tijdens het bezoek aan Adrienne in het negende tafereel wordt er geen echte
spanning meer opgebouwd. Deze scène dient meer om aan te tonen hoe erg het met
Adrienne gesteld is, hoe uitzichtloos de situatie is.
Dé cruciale scène is evenwel het tiende tafereel, waarin alle spanningen tussen de
personages, die in de loop van het stuk al aan bod kwamen, in een uitbarsting
uitmonden. B. Vander Plaetse nam hier het verloop en de dialogen uit het
overeenkomstige hoofdstuk (XX) van de roman vrij letterlijk over, zoals hij ook voor
het tweede, vierde en vijfde tafereel deed, wat een bewijs is dat Buysse zelf vaak
heel dramaturgisch schrijft. De van nature al opstandige Clara, die na alles wat er is
gebeurd tot inzicht komt, waagt het in deze scène openlijk tegen haar Tante Clemence
in opstand te komen en haar en Tante Victoire in de eerste plaats, maar ook de andere
leden van de familie, die altijd uit berekening voor de Tantes hebben gekropen, de
schuld te geven voor de ongelukkige afloop met Adrienne. Dit ontketent natuurlijk
een ware familieramp. Tante Clemence, die nog nooit werd tegengesproken, is
woedend en wil geen voet meer in hun huis binnenzetten, met alle gevolgen van dien
voor de erfenis. Louis Dufour is verslagen; hij ziet datgene waarvoor hij zijn hele
leven heeft geleefd of beter gezegd zichzelf aan banden heeft gelegd, ineenstorten
en ook Max is woedend op zijn zus en gaat met haar in de clinch. Het dramatisch
hoogtepunt van dit conflict tussen Max en Clara is het moment waarop ze hem erop
wijst dat hij zich maar beter koest zou houden, want dat ook zij, Clara, Adrienne en
Edmée, die hun kansen op een huwelijk nu voorgoed hebben verkeken, rijke erftantes
zullen worden.
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De spanning wordt in het toneelstuk vooral opgebouwd a.h.v. actiemomenten, partiële
geïnformeerdheid en contrasten. Daarnaast heeft B. Vander Plaetse op een knappe
en subtiele manier ook gebruik gemaakt van een motief dat in de roman misschien
niet zo duidelijk naar voren komt: het motief van het ‘wachten’, het ‘later’ als symbool
voor het levensonvermogen van de bourgeois die het genieten van het leven steeds
uitstelt tot ‘later’, tot het uiteindelijk té laat is. Dit motief duikt in het toneelstuk
herhaaldelijk op:

I.2:
Adrienne:

(...) Later misschien... (weg cour,
Raymond kijkt haar na. Kijkt dan naar
de Verstratsjes die grinniken. Gaat naar
hen toe).

Raymond:

Later, zegt Max (tussen de twee), later
zegt Adrienne. (lacht) Voor ons telt alleen
nu (armen op hun schouder) Wij leven
maar één keer! (samen af jardin. Terwijl
ze weggaan licht uitfaden tot black-out)
(1992: 16 v.)

I.5:
Raymond:

Ik zal wachten, Adrienne.

Adrienne:

(kijkt voor zich uit) We moeten wachten,
Raymond. (1992: 34).

II.7:
bij de eerste ontmoeting:
Adrienne:

We moeten wachten. (1992: 38).

bij de tweede ontmoeting:
Raymond:

Ik durf u niet meer vragen om nog terug
te komen... Ik zal weer wachten... (kust
haar lief). (1992: 39).
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Dokter:

Niemand weet... (hand op schouder van
Dufour) We moeten hopen, Louis, hopen
en wachten...

Raymond:

(keert zich naar de dokter) Wachten...
(1992: 43).
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II.9:
Clara:

(...) wie weet komt ze hier nooit meer uit.

Edmée:

We moeten hopen, Clara, en wachten.
(dat laatste zegt ze iets luider. Eventjes
reactie van Adrienne). (1992: 45).

1.3. Ruimte
Gezien de beperkte speelruimte moest B. Vander Plaetse zijn locaties beperken tot
de allernoodzakelijkste. Onder andere in functie daarvan heeft hij ook zijn
deelhandelingen en activiteiten moeten kiezen. De volgende ruimtes hield B. Vander
Plaetse over:
- de zaal of kamer waar het huwelijksfeest plaatsvindt
- de woonkamer van de nichtjes en Louis Dufour
- de woonkamer van de Tantes
- de woonkamer van Raymond
- de tuin van de Dufours
- Adriennes kamer in het krankzinnigengesticht
- een stuk van de weg van de Tantes tot bij de Dufours
Van de achtendertig verschillende locaties in de roman zijn er in de toneelbewerking
maar zeven meer overgebleven. Toch slaagt B. Vander Plaetse erin het belangrijkste
uit de roman op deze zeven plaatsen te concentreren. Eén enkele keer heeft hij de
locatie moeten veranderen. Zoals al vermeld, bezoekt Max Raymond i.p.v. omgekeerd
om zo onnodige decorwisselingen te vermijden. Welke decorwisselingen er moeten
uitgevoerd worden en hoe de scène wordt opgedeeld om deze zeven locaties te
realiseren zal aan bod komen bij de bespreking van het vormgevingsconcept.
Het spreekt vanzelf dat de vele natuurbeschrijvingen parallel aan het gemoed van
de personages of in contrast met de levensstijl van de bekrompen burgerfamilie in
het toneelstuk wegvallen. De oppositie tussen het vitalisme en het bekrompen
burgerbestaan wordt hiernaast a.h.v de dialogen op een andere manier, met
theaterspecifieke middelen, gethematiseerd (zie bespreking vormgevings-, muziek-,
en acteer-en regieconcept).
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1.4. Personages
Analoog aan de selectie van deelhandelingen en activiteiten reduceerde B. Vander
Plaetse het aantal personages ook tot de essentieelste voor het verhaal. Dat zijn in
de eerste plaats de hoofdfiguren: de drie Tantes, de drie nichtjes, Louis Dufour, Max
Dufour, Marie, Raymond, Manse en de Verstratsjes. In de roman treden daarnaast
nog een aantal randfiguren op. Daaruit selecteerde B. Vander Plaetse er maar twee:
de ober, die na het huwelijksfeest de tafel afruimt en de dokter, die noodzakelijk is
voor het achtste tafereel, waarin Adrienne krankzinnig is, en in het kader van de
modernisering ook het nonnetje van het krankzinnigengesticht vervangt in het negende
tafereel. Omdat de koetsritten wegvallen zijn Floorke en Vreesken niet nodig. Floorke
wordt wel terloops eens vermeld, omdat hij de geheime koerier van Adrienne en
Raymond is. Verder zijn ook Eemlie, Tieldeken en jan niet nodig binnen de plot van
het toneelstuk. Ook Raymonds twee honden en zijn twee rijpaarden zijn niet nodig.
In het theoretische gedeelte heb ik er al op gewezen dat het onmogelijk is de
personages in een theaterbewerking even uitgebreid als in de roman voor te stellen.
Onvermijdelijk heb je te kampen met een vervlakking en fragmentarisatie van je
romanpersonages, zeker als je dan nog eens schrijft voor een amateurgezelschap
waar de acteermogelijkheden beperkter zijn.
De meeste personages zijn, behalve Raymond en Adrienne, door Buysse
psychologisch niet erg uitgediept. Het zijn types, die vooral gekarakteriseerd worden
a.h.v. een aantal constante en ad-hoc-epitheta. Een aantal van deze laatste vallen
echter in het toneelstuk door de selectie van deelhandelingen en activiteiten
automatisch weg. Ik denk bv. aan de typering van Clara en Max door de tuinscène
in het zesde hoofdstuk. Clara wordt in het toneelstuk minder genuanceerd voorgesteld
dan in de roman. In de roman merken we dat ze de opstandigste van de drie nichtjes
is, maar zichzelf door haar jaloezie ook afremt. Wanneer ze merkt dat Raymond
verliefd is op Adrienne, kan ze dat niet verdragen. Dit merken we ook wel in de
eerste scène van het vierde tafereel, maar haar sluwe list om Max van de parades op
de hoogte te brengen valt weg. Ze wijst Max er zelfs op dat, als het om zijn politieke
carrière gaat, Raymond ook welgesteld is en aanzien heeft in het dorp. Zoals al
gezegd, veranderde B. Vander Plaetse daarnaast ook het gesprek over de naamgeving
bijna in een
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conflict, waardoor Clara weer rebels uit de hoek komt. We hebben als toeschouwer
geen zicht op het andere deel van haar persoonlijkheid. De dubbelzinnige psychologie
werd meer omgezet in een vrij éénzijdige rebellie. Toch blijven een paar door Buysse
raak getypeerde mannelijke flat-characters, zoals Louis Dufour en Max Dufour ook
in het toneelstuk intact, dankzij de goede acteerprestaties. Van Louis Dufour
bijvoorbeeld wordt, alhoewel hij relatief weinig tekst heeft en we expliciet niet zoveel
over hem te weten komen, door de houding, de mimiek en de barse toon in de stem
een heel duidelijk beeld gegeven. Aangezien de vrouwelijke acteerprestaties merkelijk
zwakker waren, vielen dan ook een aantal vrouwelijke types vlakker uit dan dat ze
in de roman beschreven worden, zoals bv. de Tantes. Daarbij is ook het wat tragische
van de figuur van Tante Estelle weggevallen, omdat we niet te weten komen dat zij
een ongelukkige liefde heeft gekend. Opvallend i.v.m. Max is wel, dat hij in het
toneelstuk zijn politieke carrière en het belang van de erfenis meer expliciteert dan
in de roman. Je zou je kunnen afvragen of dat wel plausibel is in de psychologie van
een schijnheiligaard als hij. Zeker zijn eerste repliek in het begin van het stuk komt
wel érg direct over:
Raymond:

Ja, Max het vogeltje is gevangen. Wie
had dat van u gedacht? Wij die samen
zoveel plezier hebben gehad. En nu zit
gij in een gouden kooitje. (gespeeld)
Eerlijk gezegd ge hebt mij teleurgesteld.
Waarom nu persé trouwen?

Max:

De tantes, hé Raymond... Hun erfenis...
(1992:1).

B. Vander Plaetse merkte in een gesprek echter op dat hier ook weer het eeuwige
probleem van theater de kop op steekt: Max' drijfveren móeten aan het publiek
duidelijk gemaakt worden. Aangezien je niets kan omschrijven, moet je het de
personages dan maar zélf laten uitspreken, wat vaak ten koste gaat van de
psychologische geloofwaardigheid (‘explizit-figurale’ karakteriseringstechnieken).
Zoals in de bespreking van de plot al werd vermeld, kunnen we na vergelijking
tussen de roman en het toneelstuk vaststellen dat Manse een grotere rol heeft gekregen.
Niet alleen wordt ze het klankbord van Raymond, maar ook haar eigen kwaliteiten,
haar gezond boerenverstand, worden hier meer dan in de roman beklemtoond. In het
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geval van Manse kunnen we dus stellen dat het personage a.h.v een paar bijkomende
ad-hoc-epitheta hier iets duidelijker en vollediger wordt gekarakteriseerd dan in de
roman.
De door Buysse meer uitgediepte personages, Adrienne en Raymond, zijn in het
toneelstuk noodzakelijkerwijze al vervlakt. De uitgebreide beschrijvingen van het
innerlijke, die de bemiddelende vertelinstantie zich in de roman kan permitteren, zijn
onmogelijk allemaal om te zetten in een toneelbewerking. Je kan natuurlijk gebruik
maken van het talent van de acteurs en hen door mimiek, bewegingen, stemtimbre...
een en ander laten suggeren. In ons geval zijn echter ook hier de mogelijkheden
beperkt, daar het stuk door een amateurgezelschap wordt opgevoerd. In het toneelstuk
is het meest gedifferentieerde personage zonder twijfel Raymond. We zien bij hem
duidelijk een evolutie: eerst is hij de losbol, de onbezorgde vrijgezel die helemaal
nog niet aan trouwen denkt. Doordat hij te weten komt dat Adrienne op hem verliefd
wordt, verandert hij plots en wordt hij langzamerhand op haar verliefd. Dit gevoel
wordt nog aangewakkerd wanneer hij van de familie Dufour tegenkanting ondervindt.
We zien hem duidelijk evolueren van een vrolijke charmeur naar een ernstige geliefde.
De evolutie bij Adrienne van verliefdheid naar waanzin is in het toneelstuk
daarentegen miniem, zoals al eerder werd geconstateerd. Een groot verschil tussen
Raymond en Adrienne is dat Raymond in het toneelstuk altijd iemand heeft waar hij
met zijn gevoelens en gedachten bij terecht kan. Dat zijn in de eerste plaats Manse,
maar verder ook nog de Verstratsjes. Zijn gevoelens en gedachten kan hij uitspreken;
ze worden m.a.w. nog intern gefocaliseerd. Dat is misschien ook de reden waarom
we van hem meer expliciete informatie krijgen en niet alles uit zijn gedragingen en
mimiek moeten afleiden. Adrienne daarentegen kan in haar eenzaamheid en isolement
bij niemand terecht, behalve bij Raymond, met wie ze echter tijdens de ontmoetingen
weinig spreekt. Alles moet dus uit het ongefocaliseerde worden afgeleid: haar mimiek,
haar bewegingen, enz....

1.5. Tijd
De vertelde tijd bestrijkt in de roman een kleine twee jaar: indien we veronderstellen
dat het verhaal zou beginnen in het jaar '20, dan
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loopt de vertelde tijd van november '20 tot ergens in de herfst van '22. Aangezien op
het toneel de gespeelde tijd en de speeltijd parallel lopen en de speeltijd beperkt is,
is B. Vander Plaetse genoodzaakt buitenscenisch samen te vatten. Niet alleen tussen
de verschillende taferelen, maar ook binnen de taferelen maakte hij d.m.v. black-outs
en spots (zie vormgevingsconcept) tijdssprongen. Waar hij de grootste tijdssprong
maakte, tussen de eerste brief van Raymond (begin van de lente) en de tweede (het
einde van de zomer), laste hij ook de pauze in.
Aan de chronologie veranderde hij heel weinig. Alleen de geboorte van Clement
vernemen we als toeschouwer (in de eerste en de derde versie) pas na de tweede brief
van Raymond, terwijl die gebeurtenis in de roman tussen de eerste en de tweede brief
ligt. Het voordeel hiervan is, dat de drie geheime ontmoetingen dan niet vlak na de
tweede brief komen, maar dat ons geduld nog wat op de proef wordt gesteld. Dit
verhoogt de spanning, zoals in de bespreking van de spanningsopbouw al werd
vermeld. Verder wordt de dood van Tante Victoire veel vroeger geplaatst. Al in de
tweede brief, nog vóór de geboorte van Clement dus, wordt er gezegd dat Tante
Victoire gestorven is:
Raymond:

...Maanden hebben wij van mekaar niets
meer gehoord. Alleen 's zondags in de
mis kunnen we mekaar vanop afstand
zien. Uw blik, lieve Adrienne, zegt me
dan genoeg. Waarom zouden we nog
langer wachten? Moeten we nog op de
herfst wachten en dan op de winter en
dan op de lente... en zo voort... Hoelang
nog? Ik zie geen uitkomst meer, het
maakt me zenuwachtig en geprikkeld.
Waarom nog langer wachten? Uw tante
Victoire is gestorven, maar Clemence en
Estelle kunnen nog lang leven. Moeten
wij wachten tot ook zij dood zijn? (...).
(1992: 35).

Uit de context is duidelijk waarom de dood van tante Victoire nu al wordt vermeld
en aangezien de begrafenisscène toch wordt weggelaten heeft het weinig belang
wannéér ze nu precies sterft.
Als er tijdsaanduidingen worden gegeven, dan is het door de personages zélf of
(twee keer) door de slagen van een kerkklok. Omdat de speeltijd en de gespeelde
tijd parallel lopen, waren in het eerste en het tweede tafereel een paar aanpassingen
in de tijdsaanduidingen noodzakelijk.
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In het tweede gedeelte van het eerste tafereel, wordt er gezegd dat Marie en Max nu
op weg zijn naar het station. In de roman zitten ze op dat moment al in de trein. Dit
zou echter niet kloppen, als we nagaan hoelang ze nog maar van het toneel verdwenen
zijn.
In het tweede tafereel wordt er in de brieven, die worden voorgelezen, gezegd dat
ze al binnen enkele dagen i.p.v. binnen enkele weken naar huis zullen komen. B.
Vander Plaetse veranderde dit omdat Max en Marie in datzelfde tafereel naar huis
komen en de tijdsprong binnen het tafereel te groot zou zijn. Voor het vlot
aaneensluiten van de verschillende scènes laat hij de Dufours nog op dezelfde dag
van Max en Marie's bezoek naar de Tantes gaan.
In het vijfde tafereel is er echter een tijdsaanduiding die niet erg logisch is. Wanneer
Raymond aan Max vraagt hoe het met Marie gaat, zegt Max dat de bevalling voor
binnenkort is. Aangezien in de roman wordt vermeld dat Raymond Max op een
vroege lentedag bezoekt en het kind op het einde van de zomer wordt geboren, kan
de bevalling op dat moment nog niet voor ‘binnenkort’ zijn, tenzij er een grotere
tijdsprong is tussen het derde tafereel (bezoek van de Verstratsjes) en het vierde
tafereel (Raymond zoekt toenadering tot Adrienne), dan tussen het vijfde en het zesde
hoofdstuk. Dit is echter weinig waarschijnlijk. B. Vander Plaetse heeft hier
waarschijnlijk de implicaties van Max' repliek over het hoofd gezien.
Waar ik me tot nu toe vooral heb toegespitst op de tekst, de manier waarop B. Vander
Plaetse de roman tekstueel heeft omgezet, en ik, behalve in het stuk over de
spanningsopbouw, maar sporadisch ben ingegaan op wat we dan tijdens de
voorstelling ervaren, zal de bespreking die volgt vooral op de eigenlijke voorstelling
toegespitst zijn.

2. Vormgevingsconcept
2.1. Decor
Opdeling van de scène
De scène is verdeeld in verschillende plans: het voortoneel, het middenstuk en het
achterste stuk. In het middenstuk jardin is de woon-
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kamer van de Tantes gesitueerd en cour de woonkamer van de nichtjes. Op het
achterste stuk is een praktikabel geplaatst: een verhoogde stellage. Door deze vondst
kan je wanneer het stuk zich in één van de kamers van het middenstuk afspeelt, toch
nog zien wat er zich op de andere locatie (op het praktikabel) afspeelt en omgekeerd.
B. Vander Plaetse heeft op deze manier m.a.w. handig gebruik gemaakt van de
simultaneïteit die in het theater mogelijk is. Op het praktikabel zijn de bruiloftscène,
de scènes in de kamer van Raymond, de ontmoetingsscènes tussen Raymond en
Adrienne en de ziekenhuisscène gesitueerd. Vóór het praktikabel hangt een wit
gaasdoek dat kan worden open- en dichtgeschoven. Wanneer het dichtgeschoven is,
terwijl het praktikabel wel belicht wordt, verkrijg je een wazig effect. Wordt het
praktikabel niet belicht, dan krijg je een witte achtergrond voor de sènes die ervóór
op het middenstuk plaatsvinden.
Op het voortoneel zijn maar twee scènes gesitueerd: de ontmoeting tussen Raymond
met de Verstratsjes en de familie Dufour, die juist van bij de Tantes komt en de scène
waar Dufour Raymond uit de tuin komt halen om de krankzinnige Adrienne te
kalmeren.

Decor per locatie
Het decor is zeer sober gehouden. B. Vander Plaetse beperkte zich bij de meubilering
van de locaties tot het allernoodzakelijkste en doet vooral een beroep op suggestie.
Voor het bruiloftsfeest staat er op het praktikabel een lange smalle tafel met twaalf
stoelen. Over de tafel hangt een lang tafellaken tot op de grond. Na het eerste tafereel
wordt het decor op het praktikabel gewisseld en omgevormd tot de woonkamer van
Raymond: een kleinere tafel met drie stoelen. Tijdens de pauze wordt het decor op
het praktikabel dan nog eens gewisseld. Er staat nu alleen nog een witte tuinbank in
het midden, die de tuin suggereert, waar de geheime ontmoetingen tussen Raymond
en Adrienne plaatsvinden. Voor het negende tafereel is er dan nog een laatste
decorwisseling voor Adriennes kamer in het ziekenhuis. B. Vander Plaetse koos hier
voor een uiterst suggestieve vormgeving en maakt gebruik van de theatermetonymie:
met een felle witte spot wordt het kamertje afgebakend. In dat licht staat enkel een
stoel, waarop de krankzinnige Adrienne zit, helemaal in het wit gekleed.
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De woonkamers van de Tantes en de nichtjes worden afgebakend door een tapijt. In
elke kamer staan er telkens drie fauteuils en een salontafeltje, in burgerlijke stijl. De
twee kamers zijn identiek. Op de overgang tussen de kamer van de Tantes en de
kamer van de nichtjes (tussen jardin en cour) staat er een drie-zit (canapé) met aan
beide zijden een stoel.
Het voortoneel blijft leeg.
Naast de decoropdeling en de bemeubeling maakt B. Vander Plaetse ook enkele
keren gebruik van een dia die dan op het gaasdoek wordt geprojecteerd: de vergeelde
huwelijksfoto die in het begin en op het einde wordt geprojecteerd, en de vier dia's
van het gedoopte kind die op het einde van het zesde tafereel worden geprojecteerd.
Hier wordt gebruik gemaakt van de indexaliteit van het teken: de dia's verwijzen
naar een doopplechtigheid die er moet geweest zijn. Een handig middel om een
gebeurtenis die op scène maar een saaie bedoening zou zijn toch te vermelden.

Semantisering
We hebben in deze toneelbewerking duidelijk te maken met een semantiseringvan
de ruimte, d.w.z. dat de thematiek duidelijk in het decor wordt weerspiegeld. Alles
wat B. Vander Plaetse niet genoeg duidelijk kon maken a.h.v. de dialogen wordt in
ieder geval d.m.v. de spitsvondige vormgeving heel duidelijk scherp gesteld.
Zo wordt bv. de volledige parallellie tussen de Tantes en de nichtjes, die in het
kader van het onoverkomelijk noodlot gedoemd zijn drie nieuwe erftantes te worden,
ook weergegeven in de identieke kamers. Het is alsof er in het midden tussen jardin
en cour een spiegel staat. Zoals de nichtjes een pure afspiegeling van hun Tantes
zijn, is ook hun kamer een afspiegeling van de kamer van de Tantes. Die spiegeling
gaat zelfs verder tot in de requisieten: wanneer de handeling niet in hun kamers
plaatsvindt, ziet het publiek, dankzij de opdeling van de scène en de schitterende
lichtregie (zie verder) de drie Tantes en de drie nichtjes toch nog zitten, elk met een
handwerkje. De canapé die op de overgang van de twee kamers staat is een handige
oplossing voor een praktisch probleem: als de Tantes op bezoek zouden zijn bij de
Dufours of omgekeerd, zou er zonder die canapé geen plaats genoeg zijn om de
genodigden te laten zitten.
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Daarnaast kan de canapé ook een symbool zijn voor de rechtstreekse verbinding
tussen de Tantes en de nichtjes en, zoals ik al zei, staat de canapé op de plaats waar
anders een spiegel zou kunnen staan...
Ook het contrast tussen de burgerwereld bij de Tantes en de nichtjes en het
vrolijkere en lossere leven bij Raymond vind je weerspiegeld in de burgerlijk
gestoffeerde meubels bij de Tantes en de nichtjes en de meer gewone, rustieke stijl
in de woonkamer van Raymond.
Een ander voorbeeld van thematisering vinden we in de projectie van een vergeelde
huwelijksfoto bij het begin en helemaal op het einde van het stuk. De huwelijksfoto
van bij het begin is op het einde echter doorkrabd. Dit heeft duidelijk een
retrospectieve en symbolische functie: de droom van de nichtjes op het einde van
het eerste tafereel om zoals Marie ooit ook iemand te vinden die hen gelukkig maakt,
is definitief verloren. Het noodlot is onontkoombaar: er is voor hen geen huwelijk
weggelegd, ze zullen worden zoals de Tantes...

2.2. Licht
Tijdens de voorstelling zorgt het knappe lichtspel voor heel wat betoverend mooie
sfeerbeelden, die haast filmisch aandoen.
In de lichtregie wordt gebruik gemaakt van vol licht, tegenlicht, zijlicht en spots.
In de eerste plaats dient het licht natuurlijk om de aandacht van het publiek te vestigen
op de plaats waar de handeling zich voltrekt. Black-outs of verspringende spots (in
het tweede tafereel bij het voorlezen van de brieven) duiden op tijdssprongen.
Belangrijk is echter ook de thematisering m.b.v. de belichting. Knap is by
tegelijkertijd gebruik maken van tegenlicht en vol licht. Terwijl de plaats waar de
actie plaatsvindt vol licht krijgt worden ook de andere plaatsen summier verlicht met
tegenlicht. Zo zorgt B. Vander Plaetse er bewust voor dat de Tantes altijd op de scène
zichtbaar blijven. Wanneer de actie bv. op de kamer van Raymond geconcentreerd
is, zien we toch door het tegenlicht de Tantes en de nichtjes in een summiere
verlichting in hun kamers zitten. Deze summiere verlichting zorgt tevens voor een
sombere sfeer, die perfect past bij het levensonvermogen, het totale gebrek aan
vitalisme en levensvreugde die de Tantes en nichtjes kenmerken. Een ander voor-
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beeld van deze simultaneïteit met behulp van belichting: wanneer er in de kamer van
de nichtjes zich op het einde een ware familieramp ontketent, ziet het publiek
tegelijkertijd door belichting met tegenlicht ook Adrienne in haar ellendige situatie
zitten.
Voor een speciale sfeer zorgt ook het overwegende zijlicht bij de ontmoetingen
tussen Raymond en Adrienne. Het verband tussen Raymond en Adrienne wordt
ervóór al onderstreept d.m.v. spots. Terwijl Raymond na het bezoek van de
Verstratsjes aan Adrienne zit te denken wordt er bv. een spot gericht op Adrienne,
die in haar summier verlichte kamer (zie hierboven) aan het raam staat. Deze spot
komt nog eens terug als Raymond tegen Manse in het vijfde tafereel bekent dat hij
toch zijn zinnen op Adrienne heeft gezet.
In de scènes met Raymond wordt er ook telkens groen licht op het fonddoek
gericht. Dit verwijst naar Raymonds vitalisme, zijn één zijn met de natuur in contrast
met de donkere sfeer bij de nichtjes en de Tantes.
We kunnen duidelijk besluiten dat er voor de vormgeving van het stuk heel wat
gebruik is gemaakt van technische vernuftigheden. Met heel andere theaterspecifieke
middelen werd wat in de roman allemaal via beschrijvingen aan bod komt, in het
toneelstuk toch heel suggestief weergegeven.
Er duiken dan ook in de loop van het stuk heel wat sterke beelden op, die het
resultaat zijn van een mooi samenspel tussen decor en licht. Ik denk bv. aan het sterke
openingsbeeld, dat heel mooi de wazige ietwat bedrukte sfeer van het huwelijksfeest
weergeeft. Het gaasdoek zorgt voor een soort sluier van mist die suggereert dat het
huwelijk altijd net als een sluier in het geheugen van de nichtjes zal blijven hangen.

3. Muziekconcept
Het muziekconcept dient net als het vormgevingsconcept ook ter verduidelijking van
de thema's. De belangrijkste muzikale omlijsting is de bruidsmars van Mendelssohn
(gespeeld door orgel). Die wordt in zijn originele versie gespeeld als inleiding op
het huwelijksfeest en fungeert als symbool voor het geluk van Max en Marie. Op
het einde van het eerste tafereel, wanneer we geconfronteerd worden met het
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isolement van de nichtjes, wordt de bruidsmars opnieuw gespeeld, maar nu in de
vervormde versie. Dit duidt op het ongeluk van de nichtjes, die zo graag ook zouden
kunnen trouwen maar geen kansen krijgen om iemand te leren kennen. De originele
versie horen we maar één keer terug: in het begin van het tweede tafereel, wanneer
de Dufours brieven ontvangen van Max en Marie, die op huwelijksreis zijn. Daarna
keert de bruidsmars uitsluitend nog terug in de vervormde versie, wat wijst op de
noodlottige afloop van Adriennes liefde voor Raymond.
De statische, vervormde bruidsmars als symbool van ongeluk en levensonvermogen,
contrasteert met het vrolijke Raymond-thema (Edith Piaf) dat we te horen krijgen
als inleiding op het derde tafereel, wanneer de Verstratsjes bij hem komen dineren.
Het onderstreept de levensvreugde en het relativeringsvermogen.
Naast muziek wordt er ook een paar keer gebruik gemaakt van offstemmen die
verwijzen (indexaliteit van het verbale teken) naar activiteiten die zich off-sène
afspelen. Zo is er het diner van de Verstratsjes en Raymond, dat op die manier kan
worden samengevat, de stem van de pastoor, gesuggereerd door een zware fluisterende
stem, die in het zevende tafereel wijst op de biecht maar hem tegelijkertijd ook inkort
en de stem van de pastoor die met een Latijnse formule (‘Clement, Louis, Sylvain
Dufour, ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus sancti’, 1992: 37) op het
einde van het zesde tafereel de dia's begeleidt en zo de doopplechtigheid suggereert.
In het tweede deel van het eerste tafereel laat B. Vander Plaetse een deel van de
tekst ook off horen, maar hier met een andere bedoeling. De tekst verwoordt hier
eigenlijk wat de nichtjes bij zichzelf denken (mijmeringen na het huwelijksfeest).
Met de off-stemmen suggereert hij dus hun gedachten. Oorspronkelijk (eerste en
tweede versie) was het de bedoeling het hele stuk dat overeenkomt met de
mijmeringen van de nichtjes in de roman off te laten horen. Off-stemmen blijken
echter gauw te vervelen en na de eerste repetities werd besloten alleen een deel van
hun gedachten off te laten horen en de rest luidop te laten zeggen.
Verder gebruikte B. Vander Plaetse ook nog het geluid van paardengetrappel om
te suggereren dat Raymond en de Verstratsjes buiten (off-scène) op hun paarden
voorbijrijden, en het geluid van
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een kerkklok die zeven keer luidt om aan te duiden dat het zeven uur is (afspraak
van Raymond en Adrienne). Ook hier weer zien we het gebruik van de indexaliteit
van tekens (in dit geval van niet-verbale tekens).

4. Acteer-en regieconcept
Ook binnen het acteer-en regieconcept heeft B. Vander Plaetse de thematiek van
contrasten tussen de personages willen onderstrepen. Aan de ene kant heb je Raymond,
die er zeer nonchalant bijloopt, aan de andere kant de familie Dufour in zeer stijve,
burgerlijke kledij (uit die periode: jaren '20-'30). De nichtjes zijn net als hun Tantes
uiterst preuts gekleed. Ook hun houding is navenant: altijd zitten ze roerloos, als
standbeelden in hun fauteuils, maar ook als ze staan of rondlopen kan je moeilijk
zeggen dat het jeugdige springers zijn die barsten van levensenergie. Heel hun houding
wijst erop dat ze zich hun leven lang al ingehouden hebben. Deze stijve, starre houding
levert gedurende het toneelstuk vaak mooie, tekenende beelden op. Als de handeling
zich in de kamer van Raymond afspeelt zie je bv. tegelijkertijd ook het contrast met
de zes roerloze beelden in de schemering (door het tegenlicht) daaronder.
Niettegenstaande de bovengenoemde positieve aspecten heb ik op het acteer-en
regieconcept van de voorstelling toch ook nog enige kritiek. Hoe knap ook de
ontwikkelingslijn en de spanningsconstructie van het stuk in elkaar zit, toch voel je
bij het bekijken van de voorstelling dat er iets ontbreekt.
Zoals ik al zei i.v.m. het zesde tafereel, dat ondanks het spannende gegeven een
dieptepunt in de voorstelling is, heeft het te maken met gebrek aan tempovariatie.
B. Vander Plaetse kiest duidelijk voor een traag tempo en verbant alle pathetiek. Op
zich ben ik daarmee akkoord, zeker als het gaat om de scènes in de kamers van de
Tantes en de nichtjes. Het trage tempo beklemtoont de saaiheid en de bekrompenheid
van het burgerleven bij de Dufours in contrast met de veel levendigere en vlottere
scènes in het West-Vlaams dialect tussen Raymond, Manse en de Verstratsjes. Een
traag tempo mag echter niet synoniem zijn met onbezield en ritmeloos. Het
spanningspotentieel van een trage scène vergaat in het niets als men er niet in
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slaagt reliëf in het spelritme te steken. Elk personage heeft zijn eigen ritme, ook al
verloopt het geheel misschien traag en gebeurt er niet veel. Die vele verschillende
ritmes die naargelang van de gebeurtenissen ook nog kunnen veranderen, werken op
elkaar in en zorgen mede voor de boeiende werking op het publiek. Op dat punt heeft
de voorstelling gefaald. In het theoretisch gedeelte haalde ik R. Twijnstra aan die
onder de zgn. ‘stapelende’ (spanningopbouwende) tekens o.a. het tempo en het ritme
vernoemt. Ontbreken die stapelende tekens dan zal het ook moeilijker zijn om op
het einde te ‘scoren’. Dit is wellicht de reden waarom de recensies van deze
voorstelling niet al te gunstig waren. L. Demiddele schrijft in de Krant van
West-Vlaanderen (12-2-1992) dat het stuk ‘rustig, heel rustig zelfs, naar zijn einde
kabbelt’ en ik kan hem daarin niet geheel ongelijk geven.
Toch wil ik niet alle scènes over één kam scheren. Heel geslaagde scènes, waar
helemaal geen sprake is van een gebrek aan reliëf, vind ik die tussen Raymond en
de Verstratsjes en Raymond en Manse. Ze zijn levendig en plezierig om naar te
kijken, maar vooral ook zeer natuurlijk. Dat heeft wellicht iets te maken met het feit
dat ze in het dialect zijn gespeeld en de spelers zich dan niet in een keurslijf
gewrongen voelen, maar meer zichzelf kunnen zijn. B. Vander Plaetse merkte
trouwens op dat aan deze scènes het minst hoefde gerepeteerd te worden! Naast deze
dialectscènes vind ik echter ook de twee grotere dialogen tussen Raymond en Max
qua regie en acteerprestatie heel geslaagd (in het vijfde tafereel en op het einde van
het achtste). Een detail, maar voor de verhouding tussen de twee zo belangrijk, is
bv. Max' en Raymonds opstelling t.o.v. elkaar tijdens Max' bezoek aan Raymond.
In het begin mag Max gaan zitten. Van enthousiasme dat Max hem eindelijk toch
eens komt opzoeken loopt Raymond wat heen en weer en gaat niet zitten. Algauw
voelt hij dat Max niet gekomen is voor een gezellig babbeltje. Op het moment dat
Max uitspreekt waarvoor hij eigenlijk komt en het probeert zo goed mogelijk uit te
leggen staat Raymond achter hem, terwijl Max laf als een hond ineengedoken op
zijn stoel zit. Dit beeld vind ik heel sterk: Raymond heeft het op dat moment door,
wat hij nog aan Max heeft en is vast van plan hem zo vlug mogelijk buiten te werken.
Zijn cynische houding, maar ook zijn macht over Max omdat hij diens drijfveren
doorgrondt en daarom van nu af aan neerkijkt op deze zwakkeling die
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voor zijn Tantes kruipt, wordt duidelijk door deze houding onderstreept.
Voor mij zijn het dus vooral de scènes tussen Raymond en Adrienne die om
bovengenoemde reden te kort schieten en soms ook de scènes tussen de nichtjes of
met de Tantes. De potentiële spanning die er in de tekst zit gaat dan vaak verloren
door een te constant ritme en een verkeerde timing of intonatie.

Evaluatie
Mijn wat negatieve kritiek op bepaalde aspecten van het acteer- en regieconcept in
het voorgaande hoofdstuk doet niets af van mijn zeer positieve waardering van de
overige concepten. We hebben denk ik uit de hele bespreking kunnen constateren
dat binnen het dramaturgisch concept, het vormgevingsconcept en het muziekconcept
voortreffelijk werk werd geleverd. Met de nodige aanpassingen werd het toneelstuk
Tantes een vrij getrouwe versie van Buysses roman. Ondanks de noodzakelijke
selectie behoudt B. Vander Plaetse de verhaallijn en, behalve de godsvrucht, ook de
belangrijkste thema's uit de roman. Hij bewijst met zijn bewerking dat themata als
geldzucht, eenzaamheid en het onvermogen van het leven te genieten, nog steeds
actueel zijn.
Toch voegt B. Vander Plaetse er, door het benutten van de specifieke troeven van
het theater, nog een extra dimensie aan toe.
Hij maakt gebruik van een aantal spanningopbouwende technieken. Niet alleen
door het kiezen en toevoegen van de juiste deelhandelingen en activiteiten, waarbij
het publiek beetje bij beetje wordt geïnformeerd, maar ook door het inlassen van een
aantal retrospectieve en prospectieve actiemomenten m.b.v de dialogen, de muziek
en de belichting, bouwt hij zorgvuldig de spanning op. Eén tafereel, het zesde (de
geheime ontmoetingen tussen Adrienne en Raymond) is op dat vlak minder geslaagd,
maar dat is ook te wijten aan het gebrek aan spelritme in deze scènes.
Het meest opvallend is evenwel B. Vander Plaetses spel met de mogelijkheden en
de mobiliteit van de theaterspecifieke tekens, dat vooral aan bod kwam in de
bespreking van het vormgevings-, muziek-, acteer- en regieconcept. Het sober en
functioneel, maar tevens zeer symbolisch en suggestief decor, de houding en plaatsing
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van de personages binnen dit decor, de zeer subtiele lichtregie en de muzikale
omkadering kunnen, sterker en ook veel suggestiever dan in een roman misschien
ooit mogelijk, de belangrijkste themata en structurele aspecten van het verhaal - de
typische structuur van parallellen en contrasten, die misschien als wat doorzichtig
kan worden bestempeld, bleek voor de vormgeving dankbaar gegeven-weergeven.
De prachtige sfeerbeelden die hieruit resulteren kunnen Buysses roman alleen maar
verrijken.
We mogen besluiten dat B. Vander Plaetse en zijn ‘Zwevegems Theater’ met het
toneelstuk Tantes erin geslaagd zijn de zeventig jaar oude roman van één van
Vlaanderens groten in een sobere, suggestieve en eigentijdse stijl op de planken weer
te actualiseren. Als we daarbij bedenken dat tijdens de speeldagen maar liefst 3457
mensen kwamen kijken, kunnen we op zijn minst zeggen dat C. Buysse hier alle eer
werd aangedaan.
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Buysse in de fout?
door Pieter Goetgebuer
In de tweede kandidatuur Germaanse talen aan de RUG is het de bedoeling dat de
studenten Nederlands een aantal boeken lezen, aanvullend bij de colleges over
Nederlandse Letterkunde II. Daarvan wordt dan telkens een bespreking gemaakt.
Voor het (literaire) tijdvak 18de-20ste eeuw kon onder andere gekozen worden voor
het naturalistische toneelstuk Het gezin Van Paemel van Cyriel Buysse. Ik had de
verfilming van het stuk door Paul Cammermans al een aantal keren op de VRT gezien
en het sprak me wel aan dit in Vlaanderen beroemde toneelstuk ook eens in zijn
originele vorm te lezen. Cammermans baseerde zich namelijk op het scenario van
Hugo Claus, die aan het oorspronkelijke toneelstuk een aantal zaken veranderde en
toevoegde.
Bij de lectuur van dit naturalistisch gekleurde dramatische stuk viel mij vooral de
dramatische kracht en de gedetailleerde maar toch vlotte, ongedwongen schrijfstijl
van Buysse op. De auteur schetst op een meesterlijke wijze het milieu en de
levensomstandigheden van de volkse mens in het Vlaanderen van het einde van de
19de eeuw. Daarbij schrok hij niet voor de waarheid terug, zoals hij zelf schreef in
een brief aan Willem Kloos als reactie op kritiek die hij op zijn ‘vuilschrijverij’
kreeg.(1)
Bij een eerste lectuur werd mijn aandacht getrokken door een fout die Buysse maakte.
Wanneer baron de Villermont de Wilde met zijn familie boer Van Paemel komt
bezoeken om hem van een verhoging van de pacht op de hoogte te brengen en hij
Van Paemels dochter Romanie gebiedt op het kasteel te komen werken (tweede
bedrijf, eerste toneel) vertelt Van Paemel de baron hoe het hem in zijn leven

(1) A.M. Musschoot, Overzicht van de Nederlandse Letterkunde, deel 2, Academia Press Gent
(1997), p. 89.
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allemaal vergaan is: 'k Hoa d'r moed op, Menier den Bron, den dag da 'k hier veur
mijn eigen rekenijnge begon. 'k Dacht in mijn eigen: de tijen zillen beter worden, 't
zal were worden lijk in de goen tijd van gruetvoader. Moar 't hee wat anders geweest!
'k Hè drij kiers de koeploag in mijn stallen g'had; 'k hè twie peirden dued g'had van
de balgpijne, 'k hè acht kinders g'had, Menier den Bron en Mevreiwe. Mijnen eiwste
zeune es gestorven van 'n verhitheid in den heuitijd; mijnen derden es verongelukt
deur 't sturmen van zijn peirden; mijn twiede dochter es gestorven van de teirijnge.(2)
Het gaat hierbij om het aantal kinderen van boer Van Paemel. Buysse heeft al
eerder laten doorschemeren dat Van Paemel op het moment van het gesprek met de
baron zes kinderen heeft: Kamiel, Eduard, Desiré (die weliswaar later, in het derde
toneel van het derde bedrijf, sterft aan een niet nader bepaalde zware ziekte), Romanie,
Cordule en Celestine. Een eenvoudig rekensommetje maakt dus duidelijk dat Van
Paemels vrouw hem geen acht maar wel negen kinderen geschonken heeft. Dit zou
louter een verstrooidheidsfout kunnen geweest zijn, ware het niet dat Buysse een
tweede maal dezelfde fout maakt in het derde toneel van het vierde en laatste bedrijf.
Daar laat hij Van Paemel namelijk verklaren dat deze, eenmaal hij dood zal zijn,
naast zijn twee ouders wil liggen, naast Desiré - die dan inderdaad al gestorven is en naast Frans en Leonie. De laatste twee namen worden hier voor het eerst genoemd.
Ze slaan wellicht op zijn reeds gestorven kinderen. In die zin laat Buysse opnieuw
blijken dat Van Paemel acht kinderen had, want hij noemt geen vierde naam van zijn
verloren kinderen.
Omdat deze fout mij enorm intrigeerde, ben ik naar enkele mogelijke verklaringen
gaan zoeken.
Een eerste verklaring voor de fout ligt schijnbaar voor de hand: een zetfout. Buysse
schreef ‘'k hè acht kinders g'had’ maar bedoelde ‘negen kinders’. Ook de drukker
en de uitgever zouden de fout over het hoofd hebben gezien. Wetenschappelijk
medewerker Nederlandse Letterkunde aan de RUG, Yves van der Fraenen, vergeleek
de verschillende bestaande uitgaven waarin het toneelstuk gepubliceerd

(2) Cyriel Buysse, Het gezin Van Paemel, Manteau Antwerpen (1984), p. 28.
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werd.(3) In geen van de uitgaven is de fout gecorrigeerd. Dit ligt eigenlijk voor de
hand, want het is nauwelijks mogelijk dat het om een zetfout gaat (Buysse heeft het
aan het einde van het toneelstuk opnieuw slechts over acht kinderen). De eerste
verklaring dient dus eigenlijk van de hand gewezen te worden.
De eerste bracht me wel tot een tweede - naar ik meen betere - verklaring. Die zou
eventueel een interessant licht kunnen werpen op de werkwijze bij het schrijfproces
van een auteur in het algemeen en van Buysse in het bijzonder. Zo zou men uit de
fout kunnen besluiten dat Buysse zich aanvankelijk had voorgenomen het over acht
kinderen te hebben (er is slechts eenmaal sprake van negen kinderen, terwijl er
tweemaal sprake is van acht kinderen) maar zich dan bij de opsomming (zie daarvoor
bovenvermeld citaat) van de reeds gestorven kinderen vergist heeft en er een te veel
heeft opgenoemd. Dit wijst erop dat Buysse al van bij het begin van het schrijven
van Het Gezin Van Paemel een zeker scenario en verhaal in zijn gedachten moet
hebben gehad, maar daar dan toch even - in een moment van onoplettendheid - moet
van zijn afgestapt.
Een derde en laatste verklaring sluit daar nauw bij aan. Buysse zal al op voorhand
bepaald hebben dat Desiré (uitgerekend de lievelingszoon van Van Paemel, geen
onbelangrijk detail) aan het einde van het stuk zou sterven aan een ziekte. Misschien
lette Buysse even niet op een anachronistisch detail wanneer hij Van Paemel aan het
woord laat tegen de baron en wordt met de ‘eiwste zeune’ die ‘es gestorven van 'n
verhitheid in den heuitijd’ Desiré bedoeld. Een tweede lectuur sloot echter ook de
laatste verklaring uit. Desiré sterft namelijk niet in de hooitijd (de maanden juni-juli)
maar wel in of na de maand oktober. Dit leid ik af uit het feit dat de brief van Kamiel
die naar Amerika emigreerde dateert van twee oktober. Die brief leest de pastoor bij
zijn bezoek aan de familie Van Paemel voor (derde bedrijf, eerste toneel) en in
hetzelfde bedrijf, derde toneel dan, sterft Desiré.

(3) Het ging respectievelijk om het literaire tijdschrift De XXe eeuw jg. 8, nrs. 1 en 2, januari en
februari 1902, p. 64-91 en p. 179-202), een afzonderlijke uitgave van 1902 van de
Volksdrukkerij uit Gent (s.d.) en ten slotte om een uitgave die in 1930 te Gent verscheen,
bij Van Rysselberghe en Rombaut. In diezelfde uitgave verschenen ook Buysses toneelstukken
Driekoningenavond, Sususususut en De plaatsvervangende vrederechter.
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Uit het voorafgaande (meer bepaald en vooral uit de tweede verklaring) kunnen we
besluiten dat het hoogstwaarschijnlijk om een verstrooidheidsfout van Buysse gaat.
De auteur kan in zekere zin onnauwkeurig geweest zijn maar bewijst tegelijkertijd
en eens te meer dat literatuur blijft boeien en - relatief - onbegrensde ruimtes voor
interpretaties openlaat.(4)

(4) Mijn oprechte dank gaat uit naar Prof. dr. A.M. Musschoot die me de mogelijkheid bood,
dieper op de gevonden fout in te gaan.
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Het gezin Van Paemel: een eigentijdse visie
Gesprek met regisseur Lucas de Bruycker(*)
door Anne Marie Musschoot
Eind april, begin mei 1998 bracht het Gentse Theater de WAANzin, cultureel
ambassadeur van Vlaanderen 1998, een reeks van zeven voorstellingen van Het gezin
Van Paemel (zaterdagen 18, 25 april en 2 mei, donderdagen 23 en 30 april, vrijdagen
24 april en 1 mei). Dit theater brengt al enkele jaren zeer eigenzinnige, originele
producties. Wij gingen, met hooggespannen verwachtingen, kijken op Nieuwe Vaart
118 en werden niet teleurgesteld. Integendeel. De visie van Lucas de Bruycker op
Buysses klassieker bleek zo geladen met ironiserende, eigentijdse symboliek en
betekenis dat we nóg eens gingen kijken om alle details te kunnen opnemen, waarna
we ook een gesprek met de regisseur aangevraagd hebben. Een schriftelijke weergave
daarvan volgt hieronder.
Eerst nog de rolverdeling meegeven: we zagen Dirk Crommelinck, indrukwekkend
ingehouden en wezenloos voor zich uitkijkend in zichzelf verzonken, als Vader Van
Paemel, Brigitte De-

(*) Lucas de Bruycker studeerde Theaterwetenschappen aan de KULeuven (1980-82) en was
tot dusver all-round medewerker in verscheidene theaters, waaronder Arca en Verticaal (als
vertaler, dramaturg, acteur, productieleider en regie-assistent).
Hij was stichter van theater Controverse, Gent (1982-1986). In die periode voerde hij
verscheidene regies: De dood van Dr. Faust van de Ghelderode, Lanceloet van Denemerken,
Medea van Euripides, Hotello (bewerking van Shakespeares Othello); bezorgde hij vertalingen
van Faust van de Ghelderode, Ter bestemming van Thomas Bernhard en van Medeamateriaal
van Heiner Müller; en regisseerde hij eigen werk: Het mondaine leven (Aanmoedigingsprijs
Pol de Mont 1986).
Sinds 1992 is hij bestuurslid van Theater de WAANzin, waarvoor hij de volgende regies
verzorgde: De beer & Het aanzoek van Tsjechov, Een avond vol verlangen (teksten van
Maximilian Dauthendey, Moniek Kramer, Frederick Bailey), Misty Rooms van Martin
Desloovere en Het gezin Van Paemel van Cyriel Buysse.
Verder schreef hij voor het theater: Heden Paradiso, Blue Tango (trilogie) en Mort subite,
werken die hij ook zelf regisseerde.
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muynck als Moeder Van Paemel, Marnix van Hamme in de ironiserende dubbelrol
van zoon Eduard en de pastoor, Els van Keymeulen als dochter Cordule, Dirk de
Corte, speels en veelzijdig in drie rollen: Baron de Villermont de Wilde, veldwachter
Schiettekatte en de postbode, Frederik Vanderveken als zoon Desiré, Isabel Janssens
als zoon Kamiel, Benedikt Boone als Masco én als Mijnheer Maurice, Barbara
Lescrauwaet als dochter Celestine én als Germaine de Saint-Siffrides, Sandra
Keymeulen als dochter Romanie en Jet Vergaert als Barones de Villermont de Wilde.
A.M.M.: Deze opvoeringen van Het gezin Van Paemel zijn heel bijzonder omdat ze
getuigen van een eigen visie. U doet iets met het stuk dat niet zo gebruikelijk is,
vanuit uw eigen opvatting over de dramatiek bij Buysse, voor wie u, als ik het goed
begrepen heb, een grote bewondering heeft.
L.d.B.: Ja, ik kom uit de streek van Buysse, en ik heb ook zowat alles gelezen van
hem. Ik ben vroeger ooit zinnens geweest om Driekoningenavond te doen, maar dat
is helaas niet doorgegaan. Toen ik Het gezin Van Paemel voorstelde aan de WAANzin,
sloeg dat eerst in als een bom, niemand geloofde dat dat kon. Het stuk wordt meestal
door klassieke amateurgezelschappen gespeeld...
A.M.M.: ja, duidelijk en heel opvallend: meer door amateurgezelschappen dan
door professioneel theater...
L.d.B.: in een dramatisch zeer respectvolle benadering. Maar ik wou het toch
proberen. Het is een grote bezetting en dat is interessant voor de manier van spelen
van de WAANzin. Dat is niet de gebruikelijke manier van die van de doorsnee
amateurgroep. Ze komen uit het GUT [Gents Universitair Toneel] en je hebt eigenlijk
een verzameling universitairen daar.
A.M.M.: Ja, en ze kennen natuurlijk de tekst: het is een van hun klassiekers.
L.d.B.: Dat is juist. Ze moesten dus ook even wennen aan de idee. En iedereen
vroeg zich af wat ik daarmee zou doen.
A.M.M.: Ja, dat is nu juist het punt, probeer even uit te leggen.
L.d.B.: Zeggen dat ik een haat-liefde verhouding heb met Buysse of met die teksten,
is als regisseur misschien wel zo. Omdat er, zoals ik aan de spelers gezegd heb, de
valkuil is van het naturalisme. Ik zeg opzettelijk de valkuil, want als je dat
naturalistisch speelt, dan doe je er niets mee, dan bevestig je alle vooroordelen...
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A.M.M.: dan blijft de tekst onveranderd en leeft hij niet meer... L.d.B.: Inderdaad,
hij leeft, als hij in een eigentijdse versie gebracht wordt...
A.M.M.: als hij geactualiseerd wordt.
L.d.B.: Maar het eerste wat mij opviel was..., hij raakte mij wel diep, die tekst, ik
had hem ook al tien keer gelezen zeker, en ik vind hem dus, zoals ik daarnet zei,
enorm metaforisch voor het leven.
A.M.M.: Het gezin Van Paemel, de vader, als metafoor, of het hele gebeuren?
L.d.B.: Het gezin Van Paemel specifiek, de situatie, alles wat erin gebeurt, die
natuurlijk zeer compacte, niet realistische maar wel naturalistische opeenhoping van
ellende en ongeval en miserie, die extremen van diepste ellende en dat cynisme zullen
we maar zeggen, of het je men foutisme van die rijkeren, die werelden die totaal van
elkaar verschillen.
A.M.M.: Die baronsfamilie?
L.d.B.: Die baronsfamilie, ja. Dus dat contrast.
A.M.M.: Dat contrast dat in wezen een element van parodie inhoudt, is het dat
wat u daarin aantrok? Of is het puur de tegenstelling uitbuiters/uitgebuiten?
L.d.B.: Nee, nee, de tegenstelling. Buysse voert de baron en de barones zelf wel
wat parodiërend op; hij laat drie keer na mekaar iets gebeuren dat bijna grand guignol
is.
A.M.M.: Dit zit in de tekst, hé.
L.d.B.: Ja, dat zit in de tekst. Dus daar parodieert Buysse zijn eigen soortgenoten
in feite.
A.M.M.: Hij was toen natuurlijk nog geen baron...
L.d.B.: hij was toen nog geen baron, hij is het maar twee dagen voor zijn dood
geworden, o, ironie van het lot. Maar hij kende ze toch zeer goed.
A.M.M: Hij kénde ze.
L.d.B.: Hij ging ermee om en hij werd hier in deze toch ook geleid door zijn
rechtvaardigheidsgevoel. Niet dat hij zo tegen de adel was, wel, dat denk ik niet...
A.M.M.: niet echt; hij heeft een paar romans geschreven over de adel; dus hij
kende die kringen. Hij kende eigenlijk alle kringen. Maar hier kiest hij partij voor
de arme man.
L.d.B. Dat klopt, maar ik vind, wat mij daarin zo aantrok was de metafoor voor
de condition humaine, wat ik in dat stuk teruggevon-
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den heb, wat ik in elk stuk wil vinden en wat ik in elke regie wil tonen: de beperking
van de mens, het menselijk tekort, de tragiek die op een bepaald ogenblik komisch
wordt, en het komische dat van moment tot moment kan omslaan in iets tragisch.
Waarbij wij ons onderhuids altijd de vraag moeten stellen: waarvoor zijn we hier,
wat doen we hier, waar gaan we naartoe? Eén van de sleutelzinnen van Buysse of
van boer Van Paemel vind ik eigenlijk ‘woarom, wie weet da, woarom’. Dat is nu
wel op een concrete situatie bedoeld, maar toch vind ik, ‘wie weet da, woarom’...
A.M.M.: Legt u het accent op die vraagstelling? Ik zou evengoed kunnen zeggen
dat één van de, of misschien dé sleutelzin - even aftasten wat u daarvan denkt - om
Van Paemel te karakteriseren zou kunnen zijn: (als zijn vrouw vraagt: ‘wa gaan we
nu doen’): ‘An 't wirk, nondedzu, tot da'k er bij cravere’. Dat is zijn levensfilosofie.
Is dat geen sleutelzin?
L.d.B.: Ja, ook, maar net daarvoor heeft hij gezegd: ‘'k weinschte, nondedzu, da'k
dued woare’. En dat vind ik misschien een veel grotere sleutelzin, maar, hij bedenkt
zich, hij weet dat hij niet dood kan, hij leeft, tenzij hij er zelf een einde zou aan
maken, maar dat doet hij niet...
A.M.M: nee, nee, dat ligt niet in zijn logica,
L.d.B.: dat ligt niet in zijn lijn. Dus het enige wat hij kan doen, is ‘ziere vuert
doen’, ‘totdat er hij bij craveert’. Waarom doet hij dat? Omdat hij daarbij ook
gecompliceerd is, en wat geconditioneerd. Hij zou ook kunnen zeggen: ‘foert, ik
hang mijn spa aan de wilgen’, maar dat doet hij niet.
A.M.M.: Ja, maar dat zie je dan in die lange tirade - dat is de enige passage waar
je een beetje gecoupeerd hebt - dat is de traditie. Hij heeft die traditie voort te zetten.
Dat begint met zijn grootvader en met zijn vader en ze zijn alsmaar armer geworden
met de jaren. Dus dat is zijn lijn en hij zal daar niet van afwijken. En als die jonge
gasten, zijn kinderen, hem bedreigen, dan stoot hij ze van zich af. Dus hij zit met die
idée fixe. Hij wil ook niet anders, hij wil ook niet weg.
L.d.B.: Dat is zijn privé-condition humaine. Men draagt zijn lot in eigen boezem.
Dit komt niet van mij, dat weet ge wel.
A.M.M.: Ik wil even terugkomen op het bijzondere, ‘afwijkende’, van uw visie.
Dat is het vermengen met die komische elementen. Dat zijn, wat ik dan zou noemen,
die interessante toevoegingen, omdat ze eigentijds zijn, omdat ze actualiseren, om
het nog op een
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andere manier metaforisch te zeggen, ze vertegenwoordigen de ‘ondraaglijke lichtheid
van het bestaan’. Dus: de tragiek een beetje lichter maken door er op die manier mee
om te springen. Is dat wat er achter zit?
L.d.B.: Ja, maar elk personage heeft zijn eigen tragiek, zoals elke mens zijn eigen
tragiek heeft, zijn eigen lot in zekere zin, zijn eigen tragisch lot. Maar ook wel zijn
komische, of zijn relativerende momenten of inzichten. Niet iedereen loopt een
tragisch lot tegemoet, maar laten we zeggen dat zolang de grote vragen niet opgelost
zijn...
A.M.M.:ja, je wordt ook voor een stuk geleefd...
L.D.B.: je wordt voor een stuk geleefd en je gaat naar een doel waar je misschien
niet eens wil naartoe gaan maar het kan niet anders, je kan maar één weg volgen, er
is geen andere weg...
A.M.M: zonder dat je kiest of de kans krijgt om te kiezen...
L.d.B.: ook wel, ja, maar er is maar één mogelijkheid, een tweede keuze bestaat
eigenlijk niet. Dat vind ik dus essentieel in de condition humaine, dat je misschien
denkt of die illusie hebt te kiezen, maar dat je eigenlijk niet kiest. Die tragiek wil ik
in elk personage terugvinden. Maar ook het komische, het hilarische, of het...
A.M.M: het hilarische: wat ook in de naam van het gezelschap zit, het is waanzin?
L.d.B.: Ja, het waanzinnige, de waan, de illusie waarin elk personage leeft. Elk
leeft in zijn eigen illusie, hoogst persoonlijke waan.
A.M.M: Maar die is daarom nog niet komisch?
L.d.B.: Nee, maar die kan je nog het beste tonen op een komische manier. Omdat
het komische, net als het tragische, inzichten kan verschaffen. Je moet er maar van
uitgaan dat er bepaalde nevenpersonages zijn hier in de tekst die te weinig aplomb
of te weinig impact hebben om echt door te wegen.
A.M.M.: Het eigene van uw visie zit dus in de toevoeging van het komische in de
nevenpersonages.
L.d.B.: Ja, zeer belangrijk is dus mijn opvatting dat ik Buysses tekst, Het gezin
Van Paemel, als een grote metafoor van de condition humaine zie.
A.M.M.: En, heel belangrijk, die tekst blijft onaangetast, daar komt u niet aan?
L.d.B.: Die tekst, daar kom ik niet aan. Bij boer Van Paemel is het de tragiek die
doorweegt. De tragiek is zo sterk, en daar wil ik ook
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niet van afwijken, ik wil die ook op geen moment relativeren. Ik heb hem - dat heeft
niets met respect te maken - ik heb de tekst voor zich laten werken en het personage
aan die tekst aangepast met een consequente regie. Maar daarnaast, als centrale figuur,
wordt hij, in zijn leven, omringd door een aantal voor hem nevenfiguren, want...
A.M.M.: ja, het zijn zijn satellieten...
L.d.B.: Zo kan u het stellen. Ik ben mij in zijn plaats gaan stellen en ik heb iedereen
die rond Van Paemel was, beschouwd als nevenpersonages.
A.M.M: Vanuit een eigentijdse ervaringswereld?
L.d.B.: Ja, zoals ik ze nu ervaar, en zoals ik Van Paemel nu ervaar. En ik vind dat
die tekst aan eigentijdsheid eigenlijk niets ingeboet heeft. Gezien als metafoor heeft
hij niets aan actualiteit ingeboet. Maar hij is zo sterk, die boer Van Paemel, dat de
nevenpersonages niets anders kunnen zijn dan acolieten of satellieten.
A.M.M.: Het is natuurlijk ook zo; het stuk draagt ook zijn naam.
L.d.B.: Maar om dat aanvaardbaar te maken moest ik er toch van uitgaan dat ik
ze geloofwaardig moest krijgen. En dat is dan theatertechniek of ervaring die
meespeelt, hoe krijgt ge ze geloofwaardig op scène, hoe krijgt ge een hoop personages
die niet onbetekenend maar weinig betekenend zijn, hoe krijgt ge daar leven in: door
ze boeiend te maken.
A.M.M.: En daarom doe je ze spelen. De hele tijd, op elke plek, op die grote scène,
wordt er gespeeld, dat is heel duidelijk. Het stuk zelf, in zijn oorspronkelijke vorm,
is vrij statisch vanuit een dramatisch oogpunt, en bij u niet, het wordt allemaal
gespeeld.
L.d.B.: Ja, van a tot z, overal, over de hele breedte. Dat statische is waarschijnlijk
eigen aan Buysses tijd, omdat toen nog met avant scène gespeeld werd, met ‘het
grote gebaar’. Maar dat is nu niet meer zo. Iedereen, in feite zijn alle personages
even belangrijk. Ik zeg niet in de tekst, maar geregisseerd, op scène, leven ze allemaal
hun eigen leven, en ze hebben allemaal hun eigen privé-condition humaine en ze
vinden zichzelf allemaal de belangrijkste en ze zijn allemaal aan het spelen. Iedereen
speelt zijn rol en elk krijgt zijn deel enz. Ze dragen allemáál hun lot in eigen boezem.
Maar dat moet je tonen op scène.
A.M.M.: Waarom die keuze toch? Mijn hoofdindruk, en daarover waren we het
eens, is dat er een komisch element wordt toegevoegd
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aan het tragische. Als we dan even kijken, waar zitten die komische elementen? Die
zitten in de rol van Masco...
L.d.B.: ja, maar die zit ook in de tekst...
A.M.M.: die zit ongetwijfeld in de tekst, zoals ook bij de baronsfamilie. Maar u
hebt de komiek dan uitvergroot.
L.d.B.: Ja, vooral bij Celestine en Romanie; ook in Desiré en Kamiel en vooral
de pastoor.
A.M.M.: De grote ‘afwijking’ voor mij is de metafoor van de kerk. Maar dit is
niet helemaal komisch.
L.d.B.: Het is niet de kerk. Er is een beetje ritueel, in het begin een beetje liturgie...
A.M.M: tegen die socialist?
L.d.B.: Een ander soort ritueel dan het socialistische.
A.M.M: Dat zit ook in Buysses tekst, maar dat is heel sterk uitvergroot bij u.
L.d.B.: Ja, typisch: het is ook dezelfde acteur die de socialist en de pastoor speelt,
dát is belangrijk, of Masco en Mijnheer Maurice
A.M.M.: Leg dat even uit?
L.d.B.: Dat is belangrijk, dat ik van in het begin de bedoeling gehad heb om
dubbelrollen te creëren. En daarbij dus de contrasten van Buysse samen te brengen
in één en dezelfde persoon, die dus een soort dr. Jekyll en Mr. Hyde-figuur wordt
daardoor. Wat voor die acteurs ook een opgave was... Iedereen heeft een joyful of
een light side in zijn soul maar ook zijn dark side of soul en ze moeten dan zelf maar
uitmaken wat dark en wat light is. Om dus te komen tot een opsplitsing, een bijna
schizofrene opsplitsing...
A.M.M.: van uitvergroting gesproken...
L.d.B.: ja inderdaad, ze mogen een tegenstelling spelen in hetzelfde stuk, waardoor
- het was toch mijn bedoeling dat het publiek dat zeker zou zien -, men zou zien dat
één en dezelfde persoon verschillende identiteiten kan hebben en extremen
vertegenwoordigen. Dat kan in dezelfde persoon, dat kan in dezelfde mens. Het gaat
mij niet zozeer om het socialisme tegenover de kerk, ik humaniseer alles.
A.M.M.: U hebt het wel heel sterk aangebracht, veel sterker dan in het stuk zelf.
Bijvoorbeeld doordat het grote kruis zo dominant is op de scène, zo centraal staat.
Vooral bij het begin, waar enorm veel lawaai is. Na de eerste scène, wordt er dus
geruzied, als Eduard zijn begingesprek heeft met zijn moeder. De achtergrond hiervan
is dat
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obsederende gebed van Romanie. Dat staat niet als zodanig in de tekst.
L.d.B.: Wat voor mij daarin belangrijk is, is tweeduizend jaar verpletterende
judeo-christelijke beschaving waar we uitgekomen zijn.
A.M.M.: Toch nog zo obsessioneel?
L.d.B.: Jamaar, het is niet weg te denken. Alles, heel onze westerse cultuur is
judeo-christelijk beïnvloed, zelfs de vrijmetselarij, waar Buysse lid van was.
A.M.M.: Laten we daar even op doorgaan. Eén van de vele details die me opvielen
in die scène met dat lawaaierige bidden, is dat ook moeder Van Paemel meedoet,
met dat mes in haar hand.
L.d.B.: Met dat mes. Leuk dat u dat allemaal opmerkt. Dat mes heeft iets van een
bedreiging ook. Het gebed volstaat misschien niet om het op te lossen. Er zal
misschien naar andere middelen moeten gegrepen worden. Je hebt het aspect geweld.
We kunnen het ook onschuldig opvatten: dat ze zich er niet van bewust is.
A.M.M.: Ja, maar er gebeurt van alles met dat mes en er is niet alleen dat mes.
L.d.B.: Het eerste wat ermee gebeurt is dat ze, alsof ze een kruisbeeld in haar
handen heeft, dat mes gebruikt en tegelijk wijst ze ermee naar Eduard: ‘Jongen toch,
ge goat een ongeluk over ons huis roepen’.
A.M.M.: Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar mij viel het op omdat in
Driekoningenavond dat mes ook zelf in de tekst een belangrijke rol speelt. Dat mes
ligt daar, en dat wordt ook gezegd in het begin; en, het is ook het mes waarmee zal
gedood worden in dat andere stuk. Wat speelde een rol bij u om dat mes ook in het
gebed te integreren?
L.d.B.: Niet de verwijzing naar Driekoningenavond, maar wel de bedreiging:
religie en oorlog zijn ook altijd samen gegaan. Geweld en beschouwing zijn
onlosmakelijk. Maar het zijn kleine symbolen. U moet er ook niet meer belang aan
hechten dan nodig. Maar het is natuurlijk schitterend dat iemand met zo'n enorm
broodmes zit te bidden en naar dat christusbeeld wijst. Ik ben ook een regisseur, en
theatrale gebeurtenissen of effecten interesseren mij ook natuurlijk.
A.M.M.: Maar ook allemaal een beetje uitvergroot toch als een onderdeel van uw
visie?
L.d.B.: Ja, tweehonderd procent, niet honderd procent.
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A.M.M.: Omdat theater metafoor is en symboliek...
L.d.B.: en omdat anders, als je honderd procent doet, dan komt het maar vijftig
procent over.
A.M.M.: Dus weg van het naturalisme, weg van de werkelijkheid, maar aanzetten
en symboolwaarde geven om de werkelijkheid te verduidelijken...
L.d.B.: ja, en beelden creëren, beelden die verrassen of niet onmiddellijk voor de
hand liggen maar waarmee je verschillende lagen, verschillende betekenislagen
aanbrengt. Zoals op het einde, daar zie je eigenlijk de stoet, als de acteurs komen
groeten.
A.M.M.: Je zag het wel aan hun manier van kijken. Het is een stomme scène,
zonder woorden, waar je ze liet kijken naar wat buiten gebeurt.
L.d.B.: Ja.
A.M.M.: Een tweede figuur die helemaal afwijkt, en dan zeg ik wel duidelijk
‘afwijkt’ in concept, en dan niet komisch afwijkt, is Desiré, die een spastische jongen
is.
L.d.B.: Ja, een debiel.
A.M.M.: In de tekst is het een verstandelijk normale jongen, die zijn been sleept
omdat Mijnheer Maurice er heeft op geschoten in een jachtongeluk, waarna hij hem
een louis d'or heeft gegeven om hem ‘content’ te stellen (‘c'est le tarif’). Dat is even
het verhaal. Bij u is het een jongen met spastische gebaren. Bij mijn eerste confrontatie
met deze visie had ik de vraag: waarom?
L.d.B.: Om te beginnen liep er in die tijd toch wel in elk gezin een achterkomertje
rond wat gehandicapt was, of een mongooltje of iets anders. Die werden nog niet
weggestoken toen. Alles leefde samen. Oud en jong en normaal en valide en niet
valide. Dus, mijn eerste idee was: een stijf been, O.K., maar dat is zo weinig.
A.M.M.: Dus ook uitvergroot?
L.d B.: Dus uitvergroot, ja. En dan spelen sommige details wel een rol. Ik woon
in Landegem in de straat van het MPI [Medisch Pedagogisch Instituut] en de jongen
die dat speelt is mijn stiefzoon. En wij zitten samen dikwijls te kijken naar die
motorisch gestoorde jongens die in een rolwagentje voorbijkomen. Er zijn ook licht
mentaal gestoorden bij.
A.M.M.: Hij speelt het perfect, hij heeft het heel goed geobserveerd.
L.d.B.: Wij hebben een beetje het geluk aan onze kant gehad door
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ze zo vaak te zien en te weten wat daar gebeurt ook, want wij volgen dat wel. Dan
heb ik gezegd, kijk, ik ga iets doen wat misschien mensen gaat choqueren, maar...
A.M.M.: het choqueert niet, maar het stelt vragen over: hoe is het geïntegreerd in
uw visie...
L.d.B.: ja, in dezelfde lijn van de uitvergroting van iemand die eigenlijk geen tekst
heeft.
A.M.M.: Maar het is niet komisch.
L.d.B. Neen, maar de uitvergroting hoeft niet per se komisch te zijn. Het is wel
komisch in het begin of in het tweede bedrijf. Dan is er nog niets aan de hand. Het
wordt tragisch in het derde bedrijf, omdat het dan uitgerekend hij is die sterft. Maar
dat zit in de tekst van Buysse.
A.M.M.: Maar dan, die sterfscène, die in de tekst buiten gebeurt, gebeurt bij u op
de scène, ook met een duidelijke bedoeling.
L.d.B.: Daar heb ik een zeer duidelijke bedoeling mee gehad omdat, wat zo tragisch
is, is dat iedereen op dat moment met andere dingen bezig is. Daarom toch die
uitvergroting naar die debiliteit, want dat maakt het des te tragischer. Iedereen is met
andere dingen bezig. Iedereen is met zichzelf bezig. De enige die af en toe met Desiré
bezig is, is nog uitgerekend boer Van Paemel...
A.M.M.: de enige trouwens, dat moet ook even gezegd worden, de enige met wie
hij contact heeft...
L.d.B.:... en met wie hij wil contact hebben. Alle anderen zijn zodanig met zichzelf
bezig. De moeder die vastzit, die zich niet meer kan bewegen, Cordule die hem op
een totaal verkeerde manier aanpakt of verzorgt, op haar eigen kordate, krachtige,
maar weinig efficiënte of empathische manier, Masco die dan binnenkomt en meer
met zijn afrekening en zijn vlucht naar Amerika bezig is en met het feit dat hij met
Cordule moet trouwen. En dat die jongen, midden in al dat geweld en die chaos en
dat egoïsme van iedereen aan het sterven is, dus...
A.M.M.: dat laat je dan nog eens extra zien. Dus het op scène laten sterven van
die jongen heeft dan als bedoeling om nog eens aan te tonen hoe eenzaam hij is.
L.d.B.: Ja, zo is het, zeker. En, alweer metaforisch, hoe het er in het werkelijke
leven ook aan toegaat.
A.M.M.: Natuurlijk, in de visie van Buysse, lag hij alleen op een kamer.
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L.d.B.: Ja, maar dat maakt niet veel verschil. Ik vind daar alleen liggen op die kamer,
of tussen een gezelschap zitten dat niet of nauwelijks naar jou omkijkt, komt eigenlijk
op hetzelfde neer. Spelmatig was dit interessanter natuurlijk, om dat op scène te
hebben. Hij speelt eigenlijk mee tot op het laatste moment. Sterven op scène: hij
wordt er dus bij betrokken, maar het ging mij om fundamentele eenzaamheid. Alle
personages zijn fundamenteel eenzaam.
A.M.M.: Laten we het ook even over de pastoor hebben. Die ook bij u, zoals bij
Buysse aanwezig, een flinke portie kritiek en spot meekrijgt. Bij u nog aangezet. Hij
is een niet-eenzame figuur?
L.d.B.: Neen, hij is niet eenzaam, en de baronsfamilie eigenlijk ook niet.
Fundamenteel eenzaam zijn de leden van het gezin, behalve de kleine toenadering
op het einde tussen man en vrouw. Maar in de loop van het stuk zijn ze eigenlijk
allemaal eenzaam. Bijvoorbeeld ook Kamiel, die een vrouw is in plaats van een man.
A.A.M.: Ja, waarom is Kamiel een vrouw?
L.d.B.: Omdat ik hem zag als een... in de tekst wordt over een lafaard gesproken.
Natuurlijk in de tijd van Buysse bestond gewetensbezwaardheid nog niet. Waarom
loopt die Kamlel weg in het leger, waarom weigert hij te schieten? Ik dacht aan onze
eigen studententijd, toen er grote affiches overal hingen: what if they gave a war and
nobody came? Dit is een poëtische dromer. Die jongen spreekt trouwens ook geen
dialect, opzettelijk niet. Hij is naar school geweest en hij spreekt ‘Vlaams’, hij schrijft
gedichtjes op zijn kamer en zo. Het zou te gemakkelijk geweest zijn van er een
verwijfde jongeling van te maken.
A.M.M.: Het kan ook uit angst zijn voor Eduard, die zei: schiet niet op uw broer.
Die invloed is toch heel duidelijk aanwezig van grote broer tegenover kleine broer?
L.d.B.: Ja, maar mij lijkt het iemand anders. Kamiel is naar school gegaan, de
andere niet. Hij heeft iets anders. Hij spreekt ook ‘schoon’. Ik vond het mooi dat
door een vrouw te laten spelen. Dat vrouwelijke element moet er ingezeten hebben
maar toentertijd verdrongen geweest zijn. Dat weigeren te schieten heeft iets
vrouwelijks. Hij is ook een rebel avant la lettre. Waarom? Hij zegt: het is zo wreed,
ze hebben erop geschoten. Een echte macho vindt dat niet zo, vindt dat niet. Toen
toch niet. Dat heb ik willen actualiseren door er een vrouw van te maken.
De pastoor dan?
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A.M.M.: De aanzet tot kritiek op de pastoorsfiguur zit hier al bij Buysse. Maar bij u
komt er nog een aantal elementen bij.
L.d.B.: Ja, het pedofiele element komt erbij, en het misschien wat hypocriete. Ik
wil zelf geen moraalridder spelen natuurlijk.
A.M.M.: Ja, maar u laat hem bijvoorbeeld ook het publiek besprenkelen. Dat is
een licht komisch accent...
L.d.B.: theatraal effectje..., dat is geestig natuurlijk. Hij dient ook het heilig oliesel
toe aan Desiré, dus dat is al een hint dat hij gaat sterven, nog voor iemand weet wat
er aan de hand is. Dus die pastoor komt daar niet zomaar, hij heeft daar een taak te
verrichten.
A.M.M.: En hij krijgt zijn fleske ook, maar ja, dat was waarschijnlijk
geïmproviseerd en die pastoor steekt dat fleske dan weer in zijn jeansbroek.
L.d.B.: Ja, zoals pastoors hun soutane soms boven hun kleren dragen. Maar dat
heeft niet allemaal zoveel belang. Als ik zie wat mensen nu, deze tijden, deze dagen,
doen voor een eerste of een plechtige communie van hun kinderen, die
semi-trouwfeesten aan het worden zijn, bij mensen die verder geen greintje katholiek
zijn en die niet geloven, maar toch dat ritueel niet kunen loslaten, dan denk ik dat
het toch nog heel actueel is...
A.M.M.: ja, het is bijzonder actueel, maar daar wijkt het juist in zijn uitvergroting
sterk af, de actualisering is daar het grootst, in die uiterlijke dingen dus.
L.d.B.: Ja, plus dat Celestine platonisch verliefd is op de pastoor en hem op alle
mogelijke manieren aanraakt en hem probeert naar zich toe te halen, terwijl hij, de
pastoor, altijd zegt dat ze moet in haar heiligenleven lezen. Het is een authentiek
heiligenleven, wat ze vast-heeft.
A.M.M.: Dat kon ik niet zien.
L.d.B.: Dus de pastoor drukt daarop, maar hij heeft een oogje op Romanie, die
veel knapper is, natuurlijk. En nu ze zwanger is kan 't geen kwaad meer.
A.M.M.: Ze zitten ook, heel symbolisch dan, allemaal naast elkaar aan die lange
tafel.
L.d.B.: Dat vind ik heel belangrijk, zowel theatraal als bijvoorbeeld in de
beginscène...
A.M.M.: die lijn dus... Misschien daar iets meer over? Want dat wijkt ook af als
concept, als totaalconcept.
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L.d.B.: Ja, de beginscène is heel belangrijk, omdat je daar het Laatste Avondmaal
hebt.
A.M.M.: Een scène die niet bij Buysse staat, die voorafgaat aan het stuk.
L.d.B.: Dat is een scène waar alle acteurs van de WAANzin een tijdje samenzitten
- ook de baronsfamilie. Ze zijn dan nog geen personages, het zijn acteurs. Ze eten
een stuk brood en ze drinken een slok koffie voor ze aan het werk moeten. Dat is
een soort introductie, maar daarmee is de toon gezet, aan die lange tafel. En we
hebben wel lang moeten zoeken naar zo'n lange tafel, maar dat was wat ik van in het
begin wou en daar ben ik nooit van afgeweken. En dan, met die bank, waar je de
figuren kon zetten, in feite in een soort hiërarchie: het gezin in het midden (moeder
en vader) en daarnaast de pastoor, geflankeerd door de twee dochters, en Kamiel,
moederskindje, bij zijn moeder, en Celestine. Cordule loopt over en weer, zij hoort
nergens bij. Zij is iemand die inderdaad een mannenmens is eigenlijk. Die actrice
heb ik voluit laten gaan; zij is zeer goed; zij staat wijdbeens met de handen in de
heupen.
A.M.M.: Zij is een manwijf, zoals Kamiel een verwijfde man is?
L.d.B.: Ja, alsof ik alle afwijkingen van het menselijk gedrag had willen tonen...
Maar eigenlijk wél. Daarom had ik Masco ook graag als de verwijfde dorpscoiffeur
willen opvoeren: de man met eau de cologne of met bryll-crème in het haar, die
achter het mannenmens Cordule zit. Het is uiteindelijk een gladde aal van een
middenstander geworden. In het niet-professioneel theater maak je ook keuzes in
functie van je acteurs. Maar dat die figuren zich eigenlijk losweken uit de tekst van
Buysse en een eigen theaterleven beginnen leiden, dat vind ik toch altijd belangrijk
als ik regisseer. Dat de personages aan de ene kant trouw moeten blijven aan de tekst
en inhoud van tekst van een schrijver, maar het recht hebben om op scène een eigen
leven te leiden.
A.M.M.: Dat is dan de sterkte van een eigen visie op een klassiek stuk, waardoor
dat klassieke stuk toch weer overeind blijft en actueel blijft...
L.d.B.: en zich vernieuwt. En het is ook theatraal het interessantst, natuurlijk:
personages een eigen leven geven.
A.M.M.: Misschien nog iets. We hebben het al even aangeraakt, maar nog niet
uitgewerkt: hoe boer Van Paemel en zijn vrouw op het einde naar elkaar toegroeien
en boer Van Paemel plots, voor het
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eerst, toegankelijk wordt. Hij geeft toe, hij stuurt een groet mee voor Kamiel, daar
eindigt eigenlijk het stuk...
L.d.B.: daar draait het hele stuk...
A.M.M: Bij Buysse heb je dan die slotscène met het houthakken. Hij klieft hout,
bij u is dat het aansteken van lucifertjes, ook zeer dramatisch geladen. Tijdens deze
dramatisch geladen scène heb je een ommekeer in de gevoelens van Van Paemel.
Misschien dat nog even toelichten: uw interpretatie daarvan. Het zit natuurlijk in de
tekst, maar toch uw visie daarop even verduidelijken?
L.d.B.: Het is natuurlijk zo, dat het hakken van die houtblokken zo een klassiek
gegeven is, ook weer uit de tijd. Ik heb het mijn eigen ‘peetje lap’ zoals het heet in
Landegem nog weten doen. Dat diende voor stoofhout, om de kachel aan te steken.
Maar het is ook een symbool. Na het hoofd van Jef Demedts op de kapblok en na de
regie van Dirk Tanghe heb je zowat het einde bereikt in het hakken van stoofhout.
A.M.M.: Het is een zo andere voorstelling dat er iets anders, een ander symbool
moest komen?
L.d.B.: Ja. Ik wou geen ‘met het hakmes stoofhout klieven’. Dat wou ik absoluut
niet. Het heeft lang geduurd eer ik het gevonden heb. Maar het moest iets met hout
te maken hebben, hout heeft met vuur te maken, dus bedreigend. Dat hakmes is ook
bedreigend. Daar kan hij iemand mee vermoorden. Daar zou hij zichzelf kunnen mee
doden, daar kan hij zich mee afreageren. Dus plots, en dat is dan de muze zeker, of
een ingeving, een inzicht, dan heb ik gezegd, ja, we doen dit. En het werkte van de
eerste keer. Je hebt dus dezelfde spanningen. Want, de dreiging zit erin: hij kan elk
moment het huis in de fik steken of het theater in de fik steken, maar hij heeft wel
de mogelijkheid om zich af te reageren.
A.M.M.: Hij doet het met zeer verbeten trekken...
L.d.B.: hij doet het zeer verbeten; als dat vuur er is, dat vuur is telkens een
ontlading; en dat doet hij dan zelf uit om te kunnen herbeginnen. Dat is zo'n beeld
dat klopt, dat sluit, dat voel je. Maar is het daardoor dat hij tot inzicht komt, dat weten
we niet. Het is misschien ook toch het feit dat Eduard op hem inspreekt, dat de moeder
op hem inspreekt, dat hij zich afreageert...
A.M.M.: en de kroon natuurlijk, die hem geweldig gepakt heeft...
L.d.B.: plus de kroon die een zeer grote rol speelt, die hem geweldig gepakt heeft,
ja, maar dat laat hij eerst niet zien. En dan
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toch: er is eigenlijk geen andere weg dan toe te geven. Hij kon niets anders.
A.M.M.: En dat is heel mooi duidelijk gemaakt, dat toegeven, door dat accentueren
van vrouw Van Paemel, die voortdurend probeert om even haar hand op zijn arm te
leggen...
L.d.B.: die het hele stuk afgewezen wordt doordat hij zich terugtrekt lijk voor een
vlieg die op zijn arm zit. Dan, op het einde, mag ze het doen. En dan weet je ook,
uiteindelijk, die twee berusten in hun lot en misschien zullen ze ook nog samen
gelukkig zijn.
A.A.M.: Zij zal blijven, in elk geval, ze heeft een andere toekomst, maar ze kiest
voor hem.
L.d.B.: Ja, en dat is ook door het publiek zeer duidelijk begrepen, dat zij kiest voor
hem, en dat hij kiest voor, uiteindelijk ook voor haar, of voor de berusting of voor
de aanvaarding van het lot van de kinderen en van hemzelf. Want uiteindelijk verzet
hij zich tegen zijn lot het hele stuk. Dat vind ik ook wel sterk metaforisch: dat hij
zich bewust is van zijn lot, en er zich tegen verzet.
A.M.M.: Vandaar het belang van die tirade aan het slot: het is een achteruitgang,
het is een verlies, heel zijn leven is een verlies geweest.
L.d.B.: En op het einde ziet hij het in, en op dat moment wint hij eigenlijk. Hij
blijft overeind door het zwijgen te overwinnen.
A.M.M.: Mooi. Ik ben het met u eens.
Nog iets dat we niet aangeraakt hebben en dat eigenlijk naar voren moet in het
gesprek, is de oppervlakkige komiek, de situatiekomiek rond de postbode. Is dat zo'n
beetje voor het publiek zo?
L.d.B.: Dit is grand guignol. Het heeft geen andere functie dan de dramatiek
voorbereiden die erop volgt. Het contrast groter maken dus.
A.M.M.: Puur de tegenstelling?
L.d.B.: Het is de laatste keer dat het publiek kan lachen. Daarna komen de
zakdoeken boven.
A.M.M.: Maar het was bijna tragisch, zoals hij het deed, toch? Op het einde kon
ik ook niet meer lachen. De manier waarop hij zich bezat aan die dreupelkes en dan
niet meer op kan staan.
L.d.B.: Maar daar heb je mij weer: als het komisch wordt, dan slaat het om in
tragiek en het is uiteindelijk een zielig figuur.
A.M.M.: Ja, heel dubbel; je denkt, het een heel oppervlakkigkomische rol. Wat
dan bij Buysse situatiekomiek is, en wat hij ook
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al heel soap-achtig wist te doen. Maar daar is dat niet soap; het is dubbel.
L.d.B.: Ja, dat overstijgt de soap natuurlijk daardoor, dat elk personage zijn eigen
privé-geschiedenis heeft en zijn zielige achtergronden.
A.M.M.: Die acteurs hebben toch wel op een merkwaardige manier uw visie weten
aan te voelen.
LA B.: Het zijn goede acteurs, maar het is natuurlijk nu al zes jaar dat ik met hen
werk en dat scheelt een slok op de borrel om in facteurstermen te spreken. Ge kent
mekaar op den duur en ze weten waar ik naartoe wil.
A.M.M.: Ik vind het een ijzersterke regie en we hebben nu ook duidelijk gemaakt
waarom. Misschien nog iets over het decor. Wil u daarover nog iets zeggen?
L.d.B.: Er zitten drie zeer belangrijke dingen in het decor. Je hebt die rommelzolder
boven, waar dat licht op staat; je hebt dat enorme kruis dat uitgelicht is op de balk
en je hebt het desolate venster, dat deel uitmaakt van het gebouw eigenlijk. Dan
hebben we nog die reproducties van Claus en Millet die daar maar lukraak aan de
muur hangen en die vuil zijn trouwens, waar ze hun handen aan vegen en waar een
vod tegen gesmeten wordt. Het belangrijkste element was de tafel, de lange tafel en
de lange bank ook, wat kloosterachtig, wat ascetisch ook. De tafel is voor mij het
symbool van samenzijn, maar op de tafel kan je ook slaan; onder tafel kan vanalles
gebeuren; je kan er ook op liggen; boer Van Paemel slaapt erop, op een bepaald
ogenblik. Dan is er een duidelijke scheiding van die ruimte in drie compartimenten.
Links het baronstafeltje met de stoelen, dan heb je een stukje neutraal terrein met de
aarde, bruin van kleur...
A.M.M.: waar zij ook wisselen, als ze rekwisieten nodig hebben...
L.d.B.: ja, waar ze wisselen, waar ze mekaar ontmoeten. En dan heb je duidelijk
de ruimte van het gezin, die trouwens twee keer zo breed is als de andere.
De muziek vond ik ook heel belangrijk.
A.M.M.: Ja, prachtig. Maar er is niet alleen muziek, er is ook lawaai?
L.d.B.: Er is geen lawaai op band, wel in het stuk; er is geen
bruitage.
A.M.M.: Maar je gebruikt lawaai als middel om iets uit te drukken?
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L.d.B.: Ik gebruik de chaos, ik gebruik het tegen-, door elkaar spreken, het mekaar
overroepen. Dat gebeurt twee keer heel hard, en ook in het begin: er is de harde
bidscène en ook de vrijscène van Cordule en Masco, dus alles wat voorbereidt tot
boer Van Paemel.
A.M.M.: Ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, die vrijscène is ook
zo'n actualisering, hé?
L.d.B.: Ja, dat gaat tamelijk hard, maar dat is allemaal om de komst van Van
Paemel voor te bereiden. Als hij zegt: ‘t'es hier congres’, valt iedereen stil en kijken
ze vol angst. Dus, als er chaos is, - dat is de eerste keer dat er chaos is op scène, en
dat iedereen zijn eigen belang aan het verdedigen is, tegen dat van de anderen - dan
valt dat stil als de leidersfiguur, waar iedereen bang voor is, in dit geval Van Paemel,
opkomt. De tweede keer is het op het einde van diezelfde scène, met Van Paemel
erbij, als Eduard terug naar Gent gaat, en op een bepaald ogenblik roept: ‘Kamiel’,
dan valt ook alles stil, waarna: ‘Schiet boven d'huefden, Kamiel’. En dan gebeurt
het nog eens, in de scène met de pastoor, als er een geweldige stijging van de
temperatuur is. Maar het is telkens om een ander moment voor te bereiden.
A.M.M.: Het geluid ‘monteert’ om dan plots de stilte te laten uitkomen. En de
muziek?
L.d.B.: Ook in de muziek heb ik gebruik gemaakt van contrasten: serene,
contemplatieve liederen als de Zen-kiss van Sheila Chandra naast harde, chaotische
orkestmuziek van Gorecki.
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Kanttekening bij ‘Het land van Buysse, volgens Cyriel Buysse’ van
Wouter Verkerken (Gent 1994)
door Luc Vandaele
In Het Land van Buysse, volgens Cyriel Buysse besluit Wouter Verkerken over de
plaatsnaam Akspoele: ‘Het hoeft nauwelijks gezegd dat Buysse hier eens te meer
zijn fantasie op zijn welbekende en boeiende manier op hol liet slaan. Deze studie
van de vermeldingen van de wijknaam Akspoele toont aan dat het ietwat lichtzinnig
zou zijn Buysses Akspoele en het werkelijke Akspoele zomaar aan elkaar gelijk te
stellen.’(1) In het betreffende hoofdstukje ‘Akspoele en varianten’ (blz. 28-29) geeft
Verkerken enkele voorbeelden van de plaatsnaam: het echte Akspoele te Ruiselede,
het Goed te Axpoele in Drongen, een Akspoele dat wel eens de Floncke, een gehucht
ook al in Drongen, zou kunnen zijn (of op z'n minst Buysse geïnspireerd heeft).
Buysses Akspoele moet een groot dorp zijn, stelt Verkerken, en ik citeer: ‘Het
enige grote dorp, want groot moet het dus zijn, dat daarvoor in aanmerking komt is
Aalter, dat drie parochies telt: Aalter zelf, Sint-Maria-Aalter en een derde parochie
met als heilige St. Godelieve, Aalter-Brug.’
Verkerken zou wel eens gelijk kunnen hebben, sterker nog: ik ben er 100% van
overtuigd dat het Sint-Maria-Akspoele - althans het St.-Maria-Akspoele in de roman
Op 't Blauwhuis - in werkelijkheid Sint-Maria-Aalter is.
Zelf afkomstig van Sint-Maria-Aalter, overviel mij bij het doorlezen van het eerste
hoofdstuk van de roman (meer speciaal daar waar de auteur de rit van mejuffrouw
de Stoumont en haar nichtje Nina naar het kasteel beschrijft) een gevoel van
herkenning - sterker nog, ik kon raden wat er komen zou.

(1) Het Land... (L), blz. 29.
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Voor mij is het dan ook duidelijk: Buysse heeft dit alles niet zomaar uit zijn duim
gezogen, doch hij moet de streek verkend hebben. Hij heeft de reis mejuffrouw de
Stoumont voorgedaan. Het verslag van die reis is geen fictie, maar documentaire!
Sint-Maria-Akspoele is niets meer dan een dorpje (‘Zij waren het kleine dorpje van
Sint-Maria-Akspoele voorbij,...’)(2) en het heeft een stationnetje; men mag aannemen
dat het langs de spoorlijn Oostende-Brussel ligt.
Het Aalters Hoekje (synoniem voor Sint-Maria-Aalter, men zegt aldaar kortweg
‘'t Hoekske’ is inderdaad maar een zakdoek groot en heeft een station, eigenlijk niets
meer dan een halte. Ook de omgeving klopt. ‘... dwars over een wijd uitgestrekte
hoogvlakte van heide en dennenwouden.’(3)
De streek van Maria-Aalter was en is bebost met vooral naaldbomen. Ze was een
belangrijke leverancier van mijnhout.
Maria-Aalter station had zelfs een zijspoor waarop de wagons stonden te wachten
tot ze volgestouwd met het begeerde mijnhout hun weg naar de mijnstreek zouden
vinden. Het was lang een woeste, arme streek, eigenlijk een uitloper van het
Bulskampveld. Plaatselijke toponiemen liegen er niet om: Miserie en Vagevuur
(Beernem), Woestijneveld, Egypteveld... Een anekdote gaat over een treinconducteur
die de halte aankondigde als ‘Aalter-Sint-Marie in de krakke-pays’ (krakke = heide).
Buysse schrijft: ‘... was er niets dan uren en nog uren heide en bossen.’(4)
Het doel van mejuffrouw de Stoumont en haar nichtje is 't Blauwhuis, een kasteel.
Wouter Verkerken geeft in Het Land... enige toelichting over die naam. Blauwhuis
is een vrij goed verspreide naam. Verkerken schrijft: ‘De streek van Beernem en
buurgemeente Ruddervoorde blijken speciaal in aanmerking te komen. Niet alleen
is de streek bosrijk, we vinden er ook toponiemen als Wildenburg en het
Blauwkasteel.’(5) Hij besluit evenwel: ‘Het Blauwkasteel hoeft dus

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

Verzameld Werk, deel I (VW) blz. 579.
ibid.
VW, blz. 582.
L, blz. 81.
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niet het bewuste kasteel uit Buysses Op 't Blauwhuis te zijn, het zou één van die
stereotiepe kasteelnamen zijn.’(6)
Nochtans, wie in Maria-Aalter, Beernem, Ruiselede of Wingene naar 't Blauwhuis
vraagt wordt doorverwezen naar de wijk Wildenburg op grondgebied van Wingene
waar inderdaad een kasteel Blauwhuis (Verkerken heeft het over een ‘Blauwkasteel’)
staat. Met 't Blauwhuis wordt in de streek niet alleen het bewuste kasteel bedoeld,
maar ook de omgeving ervan, Wildenburg dus. Wat dat Wildenburg betreft: Buysse
laat de naam, zij het verbasterd, ook vallen: ‘... die te Wildburg woonde, ginds ver,
over de bossen.’(7) Dit lijkt me toch geen toeval...
Buysse modelleerde zijn Blauwhuis naar het kasteel van Vosselare, gemeenzaam
Ter Mere of Hof Ter Mere.(8) Dit wil op zich natuurlijk niets zeggen. Het is nu eenmaal
gemakkelijker - ook voor een ervaren schrijver - een bestaand gebouw te beschrijven
dan een beschrijving uit de duim te zuigen.
Ongetwijfeld heeft Buyssse het ‘echte’ Blauwhuis te Wildenburg een andere
gedaante gegeven om zichzelf te beschermen, om conflict met de bewoners van het
kasteel te vermijden. En al bij al gaat het toch om een roman, niet om een gedetailleerd
reisverslag.
Nina en haar tante reizen via een ‘steenweg’ naar 't Blauwhuis. ‘... de regelrechte,
langzaam klimmende steenweg.’(9) Dit is tegenwoordig ook de meest aangewezen
weg om Wildenburg (het Blauwhuis dus) te bereiken. De Wingense Steenweg (nu
Wingenestraat) verbond en verbindt de dorpskommen van Maria-Aalter en Wingene.
Halverwege gaat het rechtsaf richting Beernem (doorheen het Sint-Pietersveld te
Ruiselede) en dan nog eens linksaf naar... 't Blauwhuis.
Een heel sterk argument voor mijn stelling is wel het gebruik van het toponiem
Blekkenvijver. In Maria-Aalter bevindt zich inderdaad een Blekkervijver, gesitueerd
tussen station en dorpskom. De straat van

(6)
(7)
(8)
(9)

ibid.
VW, blz. 624.
L, blz. 80.
VW, b1z. 579.
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station tot dorpscentrum heet overigens Blekkervijverstraat en wordt vanaf de kerk
Wingenestraat. De Blekkervijver, gelegen in het Blekkerbos, een parkbos, werd in
1948 gekocht door de congregatie van de Broeders van Liefde die in het bestaande
kasteel een noviciaat vestigden. Buysse heeft wel een loopje met de situering
genomen. In zijn roman ligt de Blekkervijver in de directe omgeving van het
verbeteringsgesticht.
Ook dit gesticht is geen fictie. Op grondgebied Ruiselede (op het zogenaamde
Sint-Pietersveld) strekken zich langs de bewuste steenweg de landerijen en gebouwen
van het Rijksopvoedingsgesticht uit. Aan het ROG is een hoeve verbonden waar de
jeugdige delinquenten onder de supervisie van surveillanten arbeid verrichten.
Buysse schrijft: ‘... en de omstreken zouden om zo te zeggen totaal onbewoond
geschenen hebben, zonder het kolossaal Verbeteringsgesticht, een reusachtige hoop
gebouwen met ontelbare, geelgerande, rechthoekige vensters en deuren, die majestueus
oprezen in het midden van een naakte hoogvlakte, langs de steenweg van
Sint-Maria-Akspoele naar Vannelaar, een halfuur voor men aan het Blauwhuis
kwam.’(10) En: ‘Het bewuste gesticht namelijk, was ingericht als een grote
samenwerkende maatschappij, die met haar eigen opbrengsten, in het volkomen
onderhoud van de aldaar opgenomen vijftienhonderd kinderen en geëmployeerden
voorzag.’(11)

Conclusie
Sint-Maria-Akspoele en situering, het Blauwhuis, een verbetekringsgesticht, en het
gebruik van de toponiemen Wildburg en Blekkenvijver... - ik maak me sterk dat
Buysse - zoals hij zoveel heeft gedaan - van bestaande ingrediënten een omelet heeft
gemaakt. Een overigens heel lekkere, warm aanbevolen omelet...

(10) VW, blz. 582.
(11) VW, blz. 584.
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Kroniek
Cyriel Buysse oktober 1997 - september 1998
Wie sinds jaren op de meest trouwe en eminente manier materiaal aanbracht voor
deze ‘Kroniek’ is zonder enige twijfel Jo Decaluwe, directeur van het Gentse
Arca-theater. Hij was ook dit jaar weer prominent aanwezig met zijn Buysse-productie
Och Hiere God Toch, gecreëerd in d'Ouwe Hoeve te Deurle maar ook als
reisvoorstelling beschikbaar. De leden van het Cyriel Buysse Genootschap konden
met dit programma, dat in première ging in 1995, al kennismaken. Twee verhalen,
‘Guust de Profane’ en ‘De pereboom van Misere’ (door Buysse bewerkt naar Charles
Deulin) werden gebracht in de Academie te Gent op 3 december 1997, de twee
overige, ‘Philemon de goochelaar’ (eveneens naar Deulin) en ‘Het bezoek van Engel
Gabriël op aarde’ in d'Ouwe Hoeve te Deurle op 26 september 1998. De productie
bleef op de affiche van Arca in de maanden november-december 1997 en januari
1998 en werd nog hernomen in september. Ze was ook elders te zien, zo onder meer
op een ‘unieke Buysse-avond’ aangeboden door het Willemsfonds op vrijdag 27
maart 1998 in het Gentse Lakenmetershuis (bericht A. Metdepenninghen).
Nog een andere bonte Cyriel Buysse-avond werd op zaterdag 31 januari 1998
aangeboden door het Davidsfonds Lotenhulle-Poeke aan zijn leden. Op het
programma, gebracht in de gemeentelijke feestzaal op het Gulden Sporenplein in het
centrum van Lotenhulle, stond ‘een bonte mengeling van voordracht, animatie en
informatie voor het ganse gezin’. Jan Luyssaert sprak over ‘Leven en werk van Cyriel
Buysse’, William van Hove over ‘Het gezin Van Paemel’ (bericht Arnold Strobbe).
Dezelfde Jan Luyssaert hernam zijn lezing over ‘Cyriel Buysses Recht van de sterkste:
verzinsel en waarheid’ ook voor de leden van ‘zijn’ Heemkundige Kring ‘Het land
van Nevele’ op zondag 8 februari 1998, om 14u30, in de Gemeenteschool van Nevele.
Veel toneelopvoeringen vallen voor het afgelopen jaar niet te vermelden. Maar wel
één die kan tellen. Zonder commentaar (want
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niet gezien en niets over gelezen) registreren we een productie van Het gezin Van
Paemel, gebracht op 24 en 25 april door B.O.K.-Jeugd te Bunsbeek, in het
parochiecentrum aldaar. De regie was in handen van Roel Vanderstukken (informatie
uit Rekwisiet, Tweemaandelijks vormings- en informatieblad van het KNTV, 68e
jg., nr. 2, maart-april 1998). Op 1, 5, 6 en 7 juni bracht Hand in Hand te Berlare
voorstellingen van Het gezin Van Paemel in open lucht op de hoeve Overheet 24.
De regie was in handen van Arthur Merkx (Rekwisiet nr. 3, mei-juni 1998).
De productie waarvoor we hier extra aandacht willen vragen is Het gezin Van
Paemel door het Gentse theater de WAANzin, dat zich dit jaar Cultureel Ambassadeur
van Vlaanderen mag noemen. De voorstellingen hadden plaats in een kleine locatie
aan de Nieuwe Vaart, langs het weggetje naast nr. 127, te Gent en dit op zaterdagen
18 en 25 april, 2 mei, op donderdagen 23 en 30 april en op vrijdagen 24 april en 1
mei. Dat de productie uw kroniekschrijfster kon bekoren mag blijken uit een gesprek
dat ze had met regisseur Lucas de Bruycker (zie elders in deze Mededelingen). In
De Gentenaar van 20 april 1998 werd het spel gekarakteriseerd als ‘een mengeling
van ernst en ironische overdrijving’. De auteur van deze recensie, ‘W.S.’, stelt dat
‘Buysses donkere boerenportret tegen de achtergrond van het opkomend socialisme
[...] nog niets van zijn directheid [heeft] ingeboet’ en prijst ook de veelzijdigheid van
de groep de WAANzin. Ook ‘A.D.T’ liet zich in Het Volk van 23 april positief uit
over deze ‘waanzinnige productie’, waarin het uitgangspunt van de regisseur wordt
omschreven als ‘de vraag of het bijna honderd jaar oude monument van het Vlaamse
drama misschien de eerste soap was’. Het flinke tempo, de hilarische elementen en
de anachronismen (een ‘lichtjes verschoven’ accent) noemt De Tyger verder ‘de
ironische kruimels die dit “Van Paemeldrama in jeans” als een opgefrist, maar nog
altijd sociaal bewogen document zo genietbaar maken als een flegmatieke Britse
comedy’. Aan Buysse mag wel degelijk geraakt worden, luidt het eindoordeel. En
nog ter informatie: het respect voor de originele tekst werd in deze tragikomische
versie wél behouden. Het goede nieuws hierbij is nog dat de WAANzin-productie
van Het gezin Van Paemel wordt hernomen op 6, 12, 13, 19 en 20 maart 1999. Warm
aanbevolen als belevenis.
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Tussendoor signaleren we ook graag dat jan De Vriendt in De Gentenaar van 19
maart 1998 een interview publiceerde met Joris van Parys, die ‘in alle stilte aan een
biografie van schrijver Cyriel Buysse’ werkt. Van Parys noemt Buysse iemand die
‘onderschat’ is; hij was een wereldburger die verder keek dan Vlaanderen. Buysses
toekomstige biograaf schat ‘zijn’ auteur ook hoog in als verhalen- en
novellenschrijver. Van Parys is nog steeds gegevens aan het verzamelen in
bibliotheken, archieven en privé-verzamelingen in binnen- en buitenland; hij denkt
zijn boek in 2000 of 2001 te kunnen publiceren.
Waren er weinig opvoeringen, wel zijn enkele vermeldenswaardige artikelen over
Buysse verschenen. Romain John van de Maele, die eerder ook al aan deze
Mededelingen heeft meegewerkt, publiceerde in Kreatief, jg. 31, nr. 5 (december
1997), p. 33-42 een studie over ‘Beweging en stilstand in “Tantes” van Cyriel Buysse’.
Hij wijst erop dat Buysse nogal wat werken heeft geschreven waarin vrouwen de
hoofdrol spelen, ‘ten dele misschien onbewust of onder invloed van zijn schrijvende
tantes’ - en dat hij zich hierdoor ‘als een der eersten in Vlaanderen bezig [hield] met
wat men later genderstudies is gaan noemen’. ‘[O]ndanks zijn vaste plaats in de
mainstream van zijn tijd’, zo stelt Van de Maele expliciet, was Buysse ‘een bijzondere
en bovendien vernieuwende auteur’. Hij toont verder aan dat in de rol-lenpatronen
van de drie tantes en de drie nichtjes, beweging en stilstand tegenover elkaar komen
te staan en ‘meestal een verrassende lading dekken’.
In Het Land van Nevele. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring,
jg. XXIX, afl. 1 (maart 1998), p. 79-88, publiceerde Stefaan de Groote een kort
vergelijkend portret van Cyriel Buysse en Stijn Streuvels. De informatie die hierin
wordt verwerkt is aanvullend bij, maar kan ook zelf worden aangevuld door, de korte
bijdrage van ondergetekende over de verhouding Buysse-Streuvels in Nederlandse
literatuur, een geschiedenis.
Wellicht niet meteen in het directe bereik van de lezers van de Mededelingen,
maar wel zeer de moeite waard om te ontdekken, is de in het Engels geschreven
bijdrage over ‘Cyriel Buysse, an early anti-colonialist’ door Luc Renders, docent
aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek. Het stuk verscheen in het
Engelstalige blad voor neerlandici, Dutch Crossing, volume 21 nr. 1 (Summer 1997),
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p. 87-101. Renders herinnert eraan dat het ‘verwerven’ van Congo in Buysses
officieuze debuut, de Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele (1885-1886) ter
sprake komt. Het bleek in de gemeente publiek te worden gebruikt om er eigen
politiek voordeel uit te halen (recuperatie heet dat nu). Verder gaat Renders uitvoerig
in op de novelle De zwarte kost (1898), waarin een lokale onbenul wordt beschreven
die naar Congo gaat, daar sterk onder de indruk komt van de manier waarop
Europeanen de Afrikanen leren drinken en vloeken, en uiteindelijk zelf ten onder
gaat aan de verleiding die in de titel wordt genoemd: hij gaat samen wonen met een
zwarte vrouw. De beeldvorming bij Buysse is sterk kritisch en antikolonialistisch,
maar hij haalt ook de lokale machtsgeile politici onderuit. Renders noemt hem ‘the
first anti-colonialist writer in Flemish literature.’
Nog twee korte signalementen (met dank aan Yves T'Sjoen): in zijn veelgeprezen
studie over de Franstalige Belgische auteur André Baillon, De gigolo van Irma Ideaal.
André Baillon, of een geschreven leven, verschenen bij Prometheus, Amsterdam, in
1998, vermeldt Frans Denissen dat Baillon in Parijs terechtkwam bij de jonge uitgever
F. Rieder. Deze uitgeverij die - zoals bekend uit de studie van Joris van Parys in
Mededelingen XIII - werd geadviseerd door Buysses vriend Léon Bazalgette, werd
opgericht onder impuls van de humanistische en antimilitaristische romancier Romain
Rolland en wilde een forum bieden aan Franstalige en buitenlandse sociaal
geëngageerde auteurs. Zij had in haar fonds onder meer vertalingen van Buysse en
Streuvels en - zo signaleert Denissen hier: ‘opvallend - Lode Baekelmans en Felix
Timmermans’. De collectie vertaalde literatuur waarover Bazalgette de leiding had,
heette ‘Prosateurs Etrangers Modernes’ (cf. Mededelingen XIII, p. 28-30). Te
vermelden is ook nog de bundel De ijzertoren. Onze trots en onze schande,
samengesteld door Johan Anthierens (Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1997). Het
boek opent met een fragment van Cyriel Buysse, getiteld ‘Waar ligt toch Diksmuide?’.
Het gaat om een drietal bladzijden uit het hoofdstuk ‘Veurne’ in de
dagboek-reisbeschrijving Van een verloren zomer uit 1917 (overgenomen uit
Verzameld werk deel 6).
We sluiten deze Kroniek af met de vermelding van twee belangrijke boekpublicaties.
In de bundel Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten
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van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog, samengesteld
door Karel Wauters (Antwerpen, Uitgeverij Pelckmans, 1997) zijn vijftien lezingen
bijeengebracht die in de loop van 1996 en 1997 zijn gehouden aan de UFSIA
(Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen). Een van de lezingen ging over
Cyriel Buysse en werd verzorgd door Gezelle-specialist maar ook Buysse-kenner
Piet Couttenier. Onder de titel ‘Naturalisme à la carte: Cyriel Buysse’ betoogt
Couttenier dat Buysse in de literatuurgeschiedenis geklasseerd staat als naturalist,
maar dat hier wel degelijk sprake is van een eenzijdige beeldvorming. Couttenier
pleit ervoor Buysses werk niet uitsluitend tegen een naturalistisch programma af te
wegen en ook binnen het naturalistische werk schakeringen aan te brengen. Hij gaat
verder in op enkele van Buysses externe poëticale uitspraken, zo onder meer in een
stuk over Conscience. Buysse bleef een synthese nastreven met een
gemeenschapskunst en zag de noodzaak in, te breken met een eng provincialisme.
Tot slot geeft Couttenier een gedetailleerde bespreking van de novelle ‘De wraak
van Permentier’ uit de bundel Te Lande (1900; in VW d.4).
Ook in de lezing van Ludo Simons over Stijn Streuvels, afgedrukt in dezelfde
bundel, komt Buysse ter sprake. Simons ergert zich aan de ‘slechte’ lectuur van
Streuvels en levert ook kritiek op Streuvels' biograaf Hedwig Speliers, die geen
gebruik heeft gemaakt van de bibliofiele uitgave Nulla dies sine linea, een kleine
selectie uit Streuvels' dagboek, verschenen in 1989 bij De Diamant Pers te Zandhoven.
Het dagboek - dat in de Streuvels-studie inderdaad onbekend is gebleven - bevat
onthullende uitspraken, met onder meer een zeer positieve beoordeling van Buysse.
Naar aanleiding van het verschijnen van een bloemlezing uit stukken van de Nieuwe
Gidsers, ‘de mannen zogezegd van Tachtig’, noteert hij dat de lectuur niet is
meegevallen. Streuvels vindt het allemaal wanhopig langdradig, ijdel en onbenullig
- mozaïekwerk - kleine streepjes en stippeltjes, die niets te betekenen hebben.
Gelukkig, meent hij, dat ‘wij Vlamingen daaraan ontkomen zijn - na er een tijdlang
onder de indruk van geleefd te hebben’. En dan volgt de zin: Hoeveel gezonder,
levendiger is een novelle van Cyr. Buysse naast dit peuterwerk (geciteerd naar L.
Simons in Wauters p. 165). Even verder komt Buysse nog eens ter sprake, zij het
dan in iets minder vleiende bewoordingen: Ik neem gewoonlijk Buysse meê naar bed.
[...] En waarom Buysse?
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Om de klare duidelijke lettertype waarmede zijn boeken gedrukt zijn en 't zicht niet
vermoeien, en omdat het gemakkelijke lectuur is (cit. p. 170).
De tweede belangwekkende publicatie die hier zeker nog onze aandacht verdient
is de monografie Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling (Tielt,
Lannoo, 1997), van de hand van Ludo Stynen. Het gaat om een prettig leesbare, vlot
geschreven studie waarin alle beschikbare informatie is bijeengebracht maar waarin
ook nieuwe elementen worden aangedragen en onbekend gebleven aspecten worden
belicht. Stynen wijst, zoals anderen voor hem al deden, op de uitzonderlijke positie
van die twee schrijvende zussen met hun uitgebreide talenkennis en internationale
contacten. Hij legt hier echter voor het eerst ook de nadruk op het belang van het
nog nauwelijks bestudeerde reisproza van Virginie. Het is een rijkelijk
gedocumenteerd boek dat niet alleen synthetiseert maar ook uitnodigt tot verdere
studie. Met dit boek, en de herdruk van Virginies roman Het revolverschot in de
nieuwe reeks Klassieken van de Nederlandse uitgeverij Atlas, is Virginie Loveling
in de afgelopen eeuw nog nooit zo dicht bij een comeback geweest als nu, zoals Mark
Schaevers stelt in zijn waarderende bespreking van Stynens werk (Standaard der
Letteren, 5 februari 1998).
We kunnen er nog aan toevoegen dat A. van Elslander, een vaste waarde in de
recente herwaardering van de Lovelings, in ‘De tekst van de gedichten van de
gezusters Loveling’ een overzicht heeft gegeven van het tot stand komen van de
publicatie van de bundel Gedichten (in: 125 jaar Zuidnederlandsche Maatschappij
van Taalkunde’. Een bundel opstellen uitgegeven door de Koninklijke
Zuid-Nederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis en
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1997, p. 201-238).
Vermeldenswaard is ook nog dat journaliste Diane de Keyzer haar studie over
eetgewoonten, De keuken van meesters & meiden. Klassenverschillen aan tafel
1900-1960 (uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1997), heeft gelardeerd met citaten
van verschillende literatoren, onder meer Cyriel Buysse en Virginie Loveling. Nog
een ander, niet onbelangrijk, weetje is dat de speurtocht van enkele
AMSAB-medewerkers (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging)
naar verdwenen (lees: door de Duitse bezetter gestolen en gedeporteerde) archieven
uit de oorlogsjaren, verscheidene indrukwekkende vondsten heeft opgeleverd. In
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het rijkelijk van buitenlandse archieven voorziene Osoby-archief te Moskou vonden
ze onder meer talrijke Belgische archieffondsen, waaronder de inventarissen van het
archieffonds ‘Grootoosten van België’ en zijn diverse werkplaatsen. ‘Ook de
inlichtingsformulieren tot opname in de loge van beroemde Vlamingen, zoals de
auteur Cyriel Buysse en de botanist en Vlaamse voorvechter MacLeod, zijn in dit
archief bewaard gebleven’, kunnen we hierover lezen in het hoofdstuk ‘AMSAB in
Moskou’ in J. Lust, E. Maréchal, W Steenhaut, Michel Vermote, Een zoektocht naar
archieven. Van NISG naar AMSAB, Gent, AMSAB, 1997, p. 129.
Het slotakkoord van deze ‘Kroniek’ mag zéér positief zijn: Mevrouw Maddy Buysse,
voorzitter van het Cyriel Buysse Genootschap, is dit jaar negentig geworden. We
bieden haar onze oprechte gelukwensen aan.
A.M.M.
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