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Inleiding
Deze twintigste aflevering is samengesteld door Joris van Parys. Voor deze
‘feestelijke’ jaargang werd gezocht naar een heel bijzondere inhoud. Vorig jaar, bij
het twintigjarige bestaan van het Cyriel Buysse Genootschap, werd reeds een
exclusieve editie van 't Bolleken onder de leden verspreid. Dit jaar krijgen de
Mededelingen zelf een exclusief karakter: ze bevatten vrijwel uitsluitend originele
brieven en documenten, waarbij een editie, in twee versies - een archiefeditie en een
leeseditie - van een nooit eerder gepubliceerd verhaal van Cyriel Buysse: Klein
scheel Broosken. Het gaat om een heel vroeg ongedateerd verhaal, waarvan het
handschrift bewaard wordt in het Museum Rietgaverstede in Nevele.
Met de brievenedities wordt een traditie verder gezet: de ‘Brieven van en aan
familieleden’ brengen nu echter ook stukken aan het licht die tot dusver volkomen
ontoegankelijk waren omdat ze zich in privé-archieven bevinden. We danken hier
dan ook heel in het bijzonder Mevrouw Livine Verschoore-Sevens en de heer Marc
Galle, die bereid waren ‘hun’ archief te laten ontsluiten door Joris van Parys,
uiteraard met het oog op zijn Buysse-biografie. Wij willen hier al de aandacht vestigen
op de unieke, op een heel eigen manier aangrijpende brief van Cyriel Buysses broer
Arthur aan diens echtgenote (12 oktober 1916): een opmerkelijke afscheidsbrief die
er (gelukkig) niet nodig was.
Verder wordt ook de correspondentie van en aan de gezusters Loveling aangevuld
met brieven aan Frans de Cort, redacteur van het pedagogische tijdschrift De
toekomst. Deze brieven laten zien hoe ongewoon het was voor vrouwen in de 19e
eeuw om als schrijfsters op het publieke forum te treden. De brieven van en aan P.
Wijnants en W. Rombaut vervolledigen een beeld: zij waren al bekend in de
Buyssestudie maar worden hier voor het eerst integraal gepubliceerd.
Sommige brieven zijn echte documenten. In ‘Een hoogst onaangenaam geschenk’
wordt een uitvoerig schrijven gepubliceerd van Freiherr von Bissing, waarin deze
Hendrik Logeman, Nederlands hoogleraar aan de Gentse universiteit, probeert te
overhalen om in 1916 zijn onderwijs aan de vernederlandste universiteit verder te
zetten. Ook het antwoord, een weigering, van Logeman, is bewaard en wordt hier
afgedrukt. Daarna volgt nog een becommentarieerde editie van enkele documenten
rond het
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neutralisme van het tijdschrift Neerlandia tijdens de Eerste Wereldoorlog: een
polemiek waarin Buysse een fel standpunt (‘Lafheid’) heeft ingenomen.
Deze aflevering wordt afgesloten met een ‘echt’ sluitstuk: Prosper de Smet rondt
zijn her-lezing van het Verzameld werk af met zijn bevindingen bij het zevende en
laatste deel. En tot slot is er natuurlijk nog de jaarlijkse ‘Kroniek’, die vanaf dit jaar
ook te lezen is op onze webstek: http://cyrielbuysse.tk.
DE REDACTIE
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Brieven van en aan familieleden III
Louis, Cyriel en Nelly, Arthur en Alice Buysse, Pauline en Virginie
Loveling
uitgegeven door Anne Marie Musschoot en Joris van Parys
Inleiding
In aansluiting bij de eerder in deze Mededelingen gepubliceerde brieven aan
familieleden (Cyriel Buysse aan Virginie Loveling in aflevering I, 1985 en Cyriel
Buysse aan Auguste en Albert Buysse in II, 1986) worden hieronder nog een veertigtal
brieven afgedrukt, gewisseld tussen leden van de familie Buysse-Loveling 1889-1932.
Het gaat enerzijds om brieven die reeds voor onderzoek beschikbaar waren gesteld
door mevr. Maddy Buysse (in Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse literatuur)
of die aanwezig zijn in het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen, anderzijds om brieven
die in het kader van het onderzoek voor de biografie van Buysse ter beschikking
werden gesteld door de heer Marc Galle (die de brieven kreeg van Buysses zoon
René) en door Mevrouw Livine Verschoore-Sevens (die het archief Arthur Buysse
beheert). Wij wensen deze beide laatsten uitdrukkelijk te danken voor hun bereidheid
om hun archief voor onderzoek te ontsluiten.

Overzicht en chronologie
CB = Cyriel Buysse; AB= Arthur Buysse; AuB = Augusta Buysse; AlB = Alice
Buysse; LB = Louis Buysse; NB/NT = Nelly Buysse-Dyserinck (van 1891 tot 1895
weduwe Tromp); PL = Pauline Loveling; RB = René Buysse; VL = Virginie Loveling
(a) = collectie Marc Galle, Aalst; (b) = collectie Livine Verschoore-Sevens, Gent
(archief Arthur Buysse); (c) Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse literatuur (d)
= AMVC-Letterenhuis Antwerpen
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23 februari 1889, Nevele - PL aan AB (b)
24 februari 1892, Jersey-City - CB aan AB (b)
5 oktober 1895, Den Haag - NT aan VL (c)
19 februari 1897, Den Haag - CB aan AB (b)
6 juni 1897, Den Haag - LB aan PL (b)
15 augustus 1897, Haarlem - CB aan AB (c)
15 augustus 1898, Haarlem - CB aan AB en AuB (b)
14 februari 1899, Nevele - LB aan VL (c)
23 februari 1899, Nevele - LB aan VL (c)
29 december 1901, Gent - VL aan NB (c)
2 januari 1903, Nevele - VL aan NB (c)
3 december, Den Haag - CB aan AlB - kopie (d)
30 december 1904, Haarlem - NB aan VL (c)
30 januari 1909, Pontresina - CB aan RB (c)
30 januari 1913, Pontresina - CB aan AB (b)
juni 1916, Londen - CB aan NB (c)
23 juni 1916, St. Lô - CB aan NB (c)
24 juni 1916, St. Lô (kaart) - CB aan NB (c)
24 juni 1916, St. Lô (brief) - CB aan NB (c)
13 juli 1916, St. Lô (kaart) - CB aan AB (b)
10 augustus 1916, Londen - CB aan AB (b)
12 oktober 1916, Buenos Aires - AB aan AuB (b)
20 september 1917, Gent - VL aan CB en NB (a)
9-11 december 1917, Gent - VL aan CB en NB (a)
9 juli 1918, Gent - VL aan CB en NB (a)
2 april 1921, Gent - VL aan CB en NB (a)
20 juni 1921, Gent - VL aan CB en NB (a)
29 december 1921, Gent - VL aan CB en NB (a)
19 augustus 1922, Gent - VL aan AB en AuB (b)
25 december 1922, Gent - VL aan Cb en NB (a)
15 juli 1923, Gent - VL aan AB en AuB (d)
december 1927, Madrid - CB aan NB (c)
14 maart 1928, Madrid - CB aan NB (c)
20 oktober 1929, Afsnee - CB an AuB (b)
16 januari 1930, Den Haag - CB aan AuB (b)
19 februari 1930, Deurle (kaart) - CB aan AuB (b)
[1930] - CB aan RB (c)
[1931] (kaart) - CB aan RB (c)
7 februari 1932, Nice - VB aan AuB (b)
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Gebruikte afkortingen
MCBG: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
Stynen, Rosalie en Virginie: Ludo Stynen, Rosalie en Virginie. Leven en werk
van de gezusters Loveling, Tielt 1997.
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Eerste blad van het enige bewaard gebleven handschrift van Pauline Loveling: brief van 23 februari
1889 aan haar zoon Arthur Buysse, advocaat bij het Gentse Hof van Beroep (archief Arthur Buysse,
Gent).

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

11

1
[Brief van Pauline Loveling aan Arthur Buysse]
Nevele 23 february 1889
Beminde Arthur
Als Papa is te huis gekomen, heeft hij mij verteld dat hij u op het hof van appel(1)
heeft gehoord, dan heb ik hem gevraagd hoe gij het er gemaakt had. zie hier letterlijk
hoe hij het mij heeft verteld.
Arthur heeft hem uiterst best uit den slag getrokken voor al tot bij het einde van
te pleiten.
hoe het zou zijn, indien er kwestie ware eene discussie aantegaan met het openbaar
Ministerie, of met den tegenstrever weet hij niet maar hem denkt voor u slechts eens
gehoord te hebben, dat gij voor van den Bossche niet moet onder doen. Arthur zegt
hij moet wel zorgen eene klaare zuivere uitspraak te behouden dat maakt ongelooflijk
effekt. hij verstaat dat hij moet ferm bedaard doch tevens kalm blijven. ik zou hem
raaden zegt hij gedurende zijn pleiten zoo weinig mogelijk van den eenen kant tot
den anderen van den lessenaar te reizen stil voor de rechters te blijven.
ik heb met genoegen gezien zegt hij dat Arthur verstaat hoe hij spreken moet als
ware hij innig overtuigd dat de zaak recht is die hij te verdedigen heeft. indien hij
wel werkt en met eene langere gewoonte van voor een tribunaal te staan moet hij
binnen korten tijd een onderscheiden Advocaat zijn. ziedaar letterlijk wat Papa van
u zegde.
Alice is nog altijd een weinig ziek - de Doctor zegt dat er toch geen gevaar bij is.
ik verwacht ook eenig nieuws van u vergeet niet mij te schrijven
uw liefhebbende Mama

Eindnoten:
(1) Arthur Buysse (1864-1926) promoveerde in de rechten en werd advocaat bij het Hof van Beroep
in Gent.
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[Brief van Cyriel Buysse aan Arthur en Augusta Buysse-Beaucarne]
Jersey-City 24 fevrier 1892
Mon cher Arthur
Je viens de prendre mon ticket pour le 2 Mars sur le Wester[n]land.(1) Je serai
probablement à Gand le dimanche 13 et je viendrai desuite vs voir pour causer. J'ai
reçu avec plaisir votre cable que le mariage s' était accompli.(2) Veuillez avertir Maman
de la date de mon retour. Je désire beaucoup la voir mais je n'ai pas l'intention de
retourner à Nevele. J'ai pris la ferme résolution de crever de misère plutôt que de
retourner sous la tyrannie du père. Je vous écris à la hâte j'ai bien peu de temps à
perdre. Les affaires vont aussi bien que possible. Ca [ça] s'améliore tous les jours et
je suis certain que d'ici en peu de temps ns gagnerons beaucoup d' argent.
Mes meilleures amitiés à Augusta et tout à vous
Cyriel

Eindnoten:
(1) Cyriel Buysse is op 8 augustus 1891 voor de derde maal vertrokken naar New York, deze keer
met de bedoeling een cichoreifabriek op te richten in Jersey City. De productie startte er op 15
oktober maar de onderneming zou al spoedig een mislukking blijken te zijn. Zie ‘Cyriel Buysse.
Brieven aan familieleden II. Auguste en Albert Buysse’ (ed. A. van Elslander en A.M.
Musschoot), in MCBG II (1986), p. 31-53; zie ook J. van Parys, ‘Sporen van Zola’, in MCBG
XIX (2003), kapittel ‘The World Chicory Company’, p. 89-110.
(2) Arthur Buysse meldde wellicht het huwelijk van hun zus Alice met Edmond de Keyser op 22
februari 1892.
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[Brief van Nelly Tromp-Dyserinck aan Virginie Loveling]
Den Haag 5 oktober 1895(1)
Lieve Juffrouw Loveling,
Hartelijk dank voor Uw zoo welkom schrijven en ik haast mij 't te beantwoorden uit
een egoïstisch oogpunt. Ik mag U dus aan Uw belofte herinneren mij Uw portret te
zenden? Heeft niet in ‘Nederland’ een goed gelijkend portret van U gestaan? Welk
een eer en succes zijn U onlangs te beurt gevallen! Hartelijk wensch ik U geluk met
die onderscheiding. Behoef ik U wel te zeggen dat ik verlangend ben ‘een dure eed’
te lezen? Een mijner intiemste vriendinnen is bizonder ingenomen met ‘Mr.
Connehaye’(2)
Vertelde Dientje Logeman(3) U dat het mij zoo-veel genoegen deed Uw neef Cyriel
te ontmoeten? Zooveel belang in zijn werk stellende, interesseerde ook natuurlijk
zijn persoon mij. Zijn stijl en woordenkeus bewonder ik. Over alles wat ik tot nu toe
van hem las, ligt zoo'n droevig waas [.] Die paar schetsen en ‘Moeder’ en
‘Gampelaarken’ zijn zoo mooi diep gevoeld.(4) Over ‘Mea Culpa’(5) zou ik liever met
U spreken. Uw neef Fredericq(6) was zoo vriendelijk mij te komen bezoeken. Hij is
dezelfde gebleven. Het speet mij te hooren dat Uw zenuw gestel door Uw treurig
verlies(7) geleden heeft. Moge u weer spoedig geheel de oude zijn. Ik spreek hier van
't physieke, want weet bij ondervinding(8) dat 't gemis van een dierbare betrekking te
diep ingrijpt als dat men dat ooit zou kunnen of willen vergeten!
U vraagt mij in Uw brief naar mijn kinderen. Zij maken 't bizonder goed en
ontwikkelen zich naar wensch! Inez,(9) mijn oudste, begint ernstig te teekenen. De
juffrouw, die haar gewoonlijk les geeft, was uit de stad, en nu was Mevrouw Mesdag(10)
zoo vriendelijk haar eenige keeren bij zich op 't atelier te nemen. Mevrouw vindt dat
zij bepaald aanleg heeft. Ze heeft een bizonder scherp oog. - Haar innigste wensch
is nu nog viool te leeren spelen, maar daar wacht ik nog wat mee. Te veel in eens is
niet goed. Mary,(11) die op haar volgt, leert veel beter en kan haar gedachten beter
verzamelen! Zij is zoo'n grappig kind, af en toe vol ironie en toch zoo goed en zacht.
En nu kom ik U nog mijn jongste, de vierjarige Thea(12) voorstel-
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len! Zij is een klein fijn poppetje vol geest, maar af en toe vol kleine caprices. Dien
en Logeman hadden ook veel plezier in mijn drietal! - Het was zoo erg prettig de
vrienden L. weer eens bij me te hebben en de vriendschapsband nog sterk te voelen;
A Dieu, lieve juffrouw Loveling. Met de meeste achting en sympathie blijf ik
gaarne
Uwe [get.] Nelly Tromp

Eindnoten:
(1) De brief die de jonge weduwe Tromp-Dyserinck (1863) schreef na haar eerste ontmoeting met
haar toekomstige echtgenoot Cyriel Buysse. Hij zal later beweren dat hun eerste kennismaking
plaatsvond bij hun gemeenschappelijke vrienden Hendrik en Dina Logeman in Gent, maar uit
deze brief kan worden afgeleid dat de Logemans onlangs bij Nelly in Den Haag op bezoek
waren, en misschien was Cyriel met hen meegereisd? In elk geval bezocht hij eind september
zijn Haagse uitgever Jacob Funke; in een brief aan Funke van 8 oktober schrijft hij: ‘Ik ontving
juist, met veel genoegen, een vriendelijken brief van mevrouw Funke.’ Waarom zou de vrouw
van zijn uitgever hem zo vlak na zijn bezoek een ‘vriendelijke’ brief hebben gezonden, en
waarom blijkt zijn tante Virginie vlak na zijn terugkeer uit Den Haag een ‘zoo welkom schrijven’
aan Nelly te hebben gestuurd?
(2) De roman Een dure eed van Virginie Loveling verscheen te Gent bij Engelcke in 1895; de
roman Mijnheer Connehaye was toen net verschenen (1895) bij Veen in Amsterdam.
(3) Zie hiervóór, aant. 1 en verder in deze Mededelingen, de inleiding van ‘Een hoogst onaangenaam
geschenk’.
(4) ‘Moeder’ verscheen in 1893 in het eerste nummer van Van Nu en Straks en werd evenals
‘Gampelaarken’ opgenomen in de bundel Wroeging (Den Haag 1895).
(5) Buysses ‘biechtroman’ Mea Culpa verscheen in het voorjaar van 1895 in De Gids (boekuitgave
in 1896 bij H.W.J Becht in Amsterdam).
(6) Paul Fredericq was een literaire vriend van Nelly's eerste, in 1891 overleden echtgenoot Theo
Tromp.
(7) Mogelijk een verwijzing naar de jong gestorven Rosalie Loveling (1875) of naar de dood van
moeder Marie Comparé (1879). Virginie zal haar hele verdere leven lijden aan neurasthenie.
(8) Allusie op de voortijdige dood van haar echtgenoot Theo Tromp.
(9) Inez, officieel Abramina Agnes Tromp (Den Haag 1886 - Nice 1960). Zie ook hierna, brief 36
aant. 1.
(10) De schilderes Sientje Mesdag (1834-1909), geboren Van Houten; zij is getrouwd met de bekende
Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag en woont vlak naast Nelly in de Laan van
Meerder-voort.
(11) Mary, officieel Maria Tromp (Den Haag 1890-1930).
(12) Thea, officieel Theodora Marie Tromp (Den Haag 1891-1947).
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[Brief van Cyriel Buysse aan Arthur Buysse]
La Haye 19 Fevr. 97
Mon cher Arthur,
J'ai en effet reçu un nombre asset respectable de petites feuilles flaminganten remplies
d'injures à mon adresse.(1) Tu sais sans doute que j'ai écrit un article dans l'Etoile
Belge le 7 ou le 8 et idem dans le Amsterdammer de dimanche dernier, pour expliquer
que j'ignorais l'existence de la fameuse loi au moment où a paru mon premier article.
Avec ça c'est fini, car j'en ai plus qu'assez.
Je ne regrette pas d'avoir écrit l'article; seulement si j'avais connu la malheureuse
coincidence avec la loi en question je ne l'aurais pas fait.(2) J'avoue que j'ai été rude
pour les flamingants et même méchant. Mais, ce que tu ignores sans doute c'est que
dans les derniers temps (avant mon article) ils ne m'ont non plus épargné dans leurs
journaux et revues. A la vérité ils n'ont cessé de me jalouser et de m'embêter
hypocritement depuis des années (De Vlaamsche School, Het Belfort et d'autres ont
écrit très méchamment contre moi et c'est ce qui a fini par me lasser et par donner
l'essor à l'envie que j'avais depuis longtemps de leur dire ce que je pensais d'eux. J'ai
profité de mon second article pour établir la distinction que je faisais entre flamands
et flamingants.
Quant à Mr. Seresia,(3) je te prie de lui faire mes compliments sur la façon dont il
a traduit mon article. J'aurais certainement préféré qu'il ne l'eût pas fait, mais, en tant
que fait, c'est bien exécuté. Je préfère ne pas lui écrire, mais tu pourrais le remercier
en mon nom et lui dire que j'espère faire sa connaissance au mois d'avril. J'irai alors
lui rendre visite.
En Hollande on a aussi beaucoup parlé de cet article, mais sans passion parce que
la chose n'intéresse ici qu'un petit nombre de gens.
Je suis maintenant le mouvement dans les journaux et je trouve l'attitude des
flamingants bien ridicule. Il n'y a plus moyen de raisonner avec des gens d'une aussi
extravagante grossièreté. As-tu vu tante
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Virginie? Et Mac Leod?(4) Je voudrais bien savoir ce qu'eux disent.
J'ai écrit à la tante pour l'inviter chez nous, mais elle ne m'a pas encore fait l'honneur
d'une réponse.
Hier, c'était la noce de Tony Wijnandts.(5) Un bonne trentaine de convives et une
jolie noce, comme elles sons toutes. Moi, j'ai voulu faire un discours et je suis resté
en panne au beau milieu. Impossible de trouver encore un mot. L'éloquence n'est
décidément pas mon fort.
Mon cher Arthur, ce que tu me dis de ta santé m'attriste beaucoup. J'insiste de
toutes mes forces et je puis te garantir que Nelly joint ses instances aux miennes pour
que tu viennes le plus tôt possible avec Augusta(6) passer quelques jours ici. Tu seras
étonné des belles excursions que l'on peut faire ici et surtout aux environs de Haarlem.
Hier encore nous sommes allés avec quelques débris de la noce faire une excursion
à vélo du côté de Bloemendaal et de Sandpoort, et l'on m'a montré des endroits
vraiment admirables, entre autres les ruines du château de Brederode.
Tante Nelly va bien. De temps à autre un peu indisposée mais sans gravité. Elle
se réjouit comme moi de vous revoir en Avril. Il se peut que nous venions en Mars
jusqu'à Anvers, mais ce ne sera qu'un jour aller et venir, pour voir l'exposition de
Claus.(7) Peut-être pourrionsnous nous rencontrer à Anvers et diner agréablement
ensemble.
J'ai écrit à Alice il y a déjà plus d'une semaine, mais je n'ai pas encore reçu de
réponse. Êtes-vous déjà allé chez Haesaert?(8) Ne vous pressez pas si le temps vous
manque, mais s'il y a quelque chose tenez-moi au courant.
Il m'est toujours on ne peut plus agréable de recevoir des nouvelles de Belgique
et je serai heureux d'y passer quelques bons jours au printemps. Mon plus grand
regret sera de ne plus vivre entièrement à la campagne l'été. Il y a dans le jardin
derrière notre maison un merle qui vient chanter chaque matin et il me donne la
nostalgie de la campagne.
Au revoir mon cher Arthur. Soigne-toi bien et viens vite prendre un peu de vacances
ici avec Augusta. Tu en as besoin. Bien des amitiés à Gusta et Molieke(9) et tout
cordialement à toi
Nelly et Cyriel
J'espère recevoir souvent de vos nouvelles.

Eindnoten:
(1) Het eerste deel van de brief gaat over de verontwaardigde reacties in de Vlaamse pers op het
polemische artikel ‘Flamingantisme en flaminganten’ in De Amsterdammer van 17 januari 1897
(VW7, p. 302-307) waarmee Cyriel Buysse zich de reputatie van franskiljon op de hals heeft
gehaald. Zijn poging om zijn antiflamingantisme toe te lichten in een ingezonden stuk in de
Brusselse krant L'Etoile Belge (‘Flamands et Flamingants’; VW7, p. 817-818) en De
Amsterdammer maakte de zaak alleen maar erger. Zijn broer Arthur was voor de eerste
wereldoorlog gematigd Vlaamsgezind. Vandaar allicht Cyriels uitvoerige zelfrechtvaardiging
in deze brief.
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(2) De heftigheid van de reacties was vooral te verklaren doordat de publicatie van het artikel in
De Amsterdammer samenviel met de behandeling van een door de Franstaligen afgewezen
wetsvoorstel inzake de offciële gelijkwaardigheid van het Nederlands en het Frans (de
zogenaamde ‘Gelijkheidswet’). Buysses artikel werd in de Senaat door de Waalse senator Bara
voorgelezen om zijn verzet tegen het wetsvoorstel te staven. In 1904 al zal Buysse zelf toegeven
dat zijn uitlatingen ongenuanceerd en kwetsend waren. Zie A. van Elslander, Cyriel Buysse.
Zijn leven en zijn werk, II, Antwerpen 1961, p. 11-13 en zie verder de ‘Inleiding’ in VW7, p.
XIX.
(3) Vermoedelijk heeft Seresia het stuk uit De Amsterdammer alleen vertaald om in de Senaat te
worden voorgelezen door Bara.
(4) Julius MacLeod (1857-1919), hoogleraar plantkunde aan de Rijksuniversiteit Gent, Vlaams
liberaal voorman, zoon van Sophie Fredericq die een halfzuster was van Buysses moeder Pauline
Loveling. Hij pleitte al heel vroeg voor de vernederlandsing van het hoger onderwijs.
(5) Neef van Cyriel Buysses Nederlandse vrouw Nelly Dyserinck. Wijnants is de familienaam van
Nelly's moeder.
(6) Augusta Beaucarne, echtgenote van Arthur Buysse.
(7) De schilder Emile Claus, met wie Cyriel Buysse in 1894 bevriend is geraakt. Claus had in 1897
een persoonlijke tentoonstelling van zijn werk in de Verlatzaal in Antwerpen. Zie Johan de
Smet, Emile Claus 1849-1924, Gent 1997, p. 265. Herinneringen aan zijn persoonlijke contacten
met de bevriende schilder zal Buysse later vastleggen in Emile Claus, mijn broeder in Vlaanderen
(1925).
(8) De Gentse fabrikant Charles Haesaert, die Cyriels zakenpartner was in de poging om een
cichoreifabriek op te richten in de Verenigde Staten; zie ‘Brieven aan familieleden II’ in MCBG
II (1986) en J. van Parys, ‘Sporen van Zola’, in MCBG XIX, p. 91.
(9) Koosnaam van Madeleine Buysse, het zesjarige dochtertje van Arthur.
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[Brief van Louis Buysse aan Pauline Buysse-Loveling]
Lahaye 6e juin [1897](1)
dimanche
Chère Pauline
Le train par lequel je devais arriver à la Haye à 5.55 m'y a débarqué à quart avant
huis heures donc un retard de près de 2 heures. Nelly, Cyriel et les 3 enfants(2) étaient
à la gare et y étaient depuis deux heures, à attendre le train. Tout est très bien ici,
splendide maison, bien meublée et très grande. Les enfants sont d'une gentillesse
incroyable. J'ai de la peine à écrire toutes sont autour de moi, l'on attend ici Edmond
et Alice.(3) Cyriel me fait dire qu'il écrira lui même aujourd'hui encore à Alice á
Nevele.
Il est 9 heures. Nous allons faire une promenade en ville. L'aprèsmidi nous allons
à Scheveningen. Demain Lundi nous serons à Harlem. Je ne connais pas le reste du
programme, mais je rentrerai Mercredi je pense. J'espère que tout est bien à la maison
et que vous avez Augusta, Arthur,(4) Alice et peut être Edmond avec vous.
Le temps est assez beau aujourd'hui, il n'y a plus de brouillard. Enfin tout se passe
bien jusqu'ici.
Cyriel a ici tout ce qu'il puisse désirer pour être un des heureux de ce monde, aussi
il me semble l'apprécier. Hij is hier met zijn gat in de boter gevallen. Enfin tout est
bien, qui finit bien.
Donc à Mercredi soir, ou Jeudi dans la journée. Je me laisse conduire pour cette
fois où ils veulent, mais je remarque que Nelly est vite fatiguée.(5)
L. Buysse
amitiés de tous

Eindnoten:
(1) Briefverslag van het eerste en waarschijnlijk enige bezoek van vader Louis Buysse aan zijn
zoon Cyriel in Den Haag, bijna een jaar na diens huwelijk met Nelly Dyserinck. Louis Buysse
overlijdt in 1901.
(2) De drie dochtertjes uit het eerste huwelijk van Nelly. Zie hiervóór, brief 3 aant. 9, 11 en 12.
(3) Zijn dochter Alice Buysse en haar echtgenoot Edmond de Keyser.
(4) Zijn zoon Arthur Buysse en diens echtgenote Augusta Beaucarne.
(5) Nelly is zwanger; haar zoon René Buysse wordt geboren op 28 augustus 1897.
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[Brief van Cyriel Buysse aan Arthur Buysse]
Haarlem 15.8.1897
Mon cher Arthur,
D'ici très peu de jours j'aurai, je pense, le plaisir de t'annoncer par télégramme
l'heureuse naissance du “bon petit”.(1) Voudrais-tu alors communiquer la nouvelle à
Logeman(2) et l'oncle Auguste?(3) Les journées ici se sont passées bien rapidement et
d'une façon très amusante. Nous n'avons fait qu'excursionner dans les magnifiques
environs et je vois s'approcher sans le moindre plaisir la journée de demain, qui nous
ramène à la Haye. Je ne sais si tu connais ici les environs, mais il y a de quoi y passer
1 mois et même plus, sans s'ennuyer, je t' assure [.] Aujourd'hui, dernier jour, nous
allons à Wyck-aan-Zee, les dames et enfants en voiture et Annette(4) et moi à vélo.
En dan is de koek op, comme dit Mary.(5) À propos de Mary elle a eu hier une repartie
bien réussie. M. Tromp(6) était ici et parlait d'ooievaars. Moi je dis qu'en Flandre nous
ne connaissons pas cet oiseau. Là-dessus discussion. Tout le monde stupéfait qu'il
n'y ait pas d'ooievaars en Flandre. Alors, au plus vif de la conversation, Mary tout
d'un coup dit: ‘Mais, s'il n'y a pas d'ooievaars en Flandre, comment donc se fait-il
que le frère de Papie(7) ait une petite fille?’ C'est ce qu'on appelle river un clou à
quelqu'un.
[Slot ontbreekt]
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Arthur Buysse met zijn echtgenote Augusta Beaucarne in 1897 (archief Arthur Buysse, Gent)

Eindnoten:
(1) René Buysse, zoon van Cyriel, wordt geboren op 28 augustus 1897.
(2) Hendrik Logeman: zie verder in deze Mededelingen de inleiding van ‘Een hoogst onaangenaam
geschenk’.
(3) Auguste Buysse, peetoom van Cyriel en broer van diens vader Louis Buysse. Zie over hem
‘Brieven aan familieleden II’ in MCBG II (1986), p. 33-34.
(4) Annette Dyserinck (Haarlem 1858-Den Haag 1943), is de zus van Buysses echtgenote; Annette
is gescheiden en woont evenals hun moeder in Haarlem.
(5) Mary Tromp, de tweede dochter van Nelly uit haar eerste huwelijk. Zie hiervóór brief 3 aant.
11.
(6) De vader van Nelly's eerste, in 1891 overleden echtgenoot Theo Tromp.
(7) Papie: door de kinderen werd Cyriel Buysse Papie (ook wel Piepo) genoemd.
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[Brief van Cyriel Buysse aan Arthur en Augusta Buysse-Beaucarne.]
Haarlem, Dreef 38
15 Août 98
Chère Augusta, cher Arthur,
J'ai bien reçu vos cartes et constaté avec plaisir combien vous profitez de votre séjour
en Suisse. Je ne connais guère de ce beau pays que Lucerne, où nous avons passé 3
ou 4 jours. Nous étions à l'Hotel National, recommandable pour son excellent diner,
mais très cher. (Il faut y aller pour une fois [).]
Je suis parti de Nevele le 1 Août et toute la semaine passée nous avons eu ici
Edmond et Alice. D'abord le temps était épouvantable mais il a fini par se remettre
et ils ont encore eu à la fin quelques beaux jours. C'est dommage qu'ils ne sont pas
restés un peu plus longtemps.
J'aime beaucoup le séjour de Haarlem avec ses charmants environs et je me réjouis
d'y passer encore une quinzaine.(1) Après, hélas! nous aurons à la Haye l'assommante
corvée des fêtes de couronnement, qui dureront jusqu'au 12 environ. Après cela je
viendrai de nouveau pour quelque peu en Belgique [.]
Nous espérons maintenant que Papa et maman viendront ici pour le 28 de ce mois,
jour anniversaire de Monsieur René [.](2) Il se porte de nouveau à merveille, mais il
a beaucoup souffert de ses dents. Enfin il ne manque bientôt plus que vous autres,
qui ne l' auriez pas vu.
Chaque matin jusqu'à 1 heure je travaille ici au jardin. L'après midi nous faisons
presque toujours des excursions. Nous en faisons du reste assez souvent aussi pour
une journée entière.
Tout le monde se porte bien. Mamie a engraissé pour avoir mangé beaucoup trop
de zoetjes pendant la Kermesse. Je travaille à composer
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un nouveau livre au moyen de nouvelles déjà parues dans des revues diverses. Il
paraîtra en Novembre sous le titre Uit Vlaanderen.(3)
Demain je vais avec Annette(4) et un ami pour toute la journée à une grande partie de
pêche dans le Nord.
Allons, mes amis, continuez donc à bien vous amuser. On ne vit qu'une fois et souvent
elle est encore si courte, cette une fois. Beaucoup d'amitiés a Louis et Bertha et bien
cordialement avec nos amitiés.(5)
votre Cyriel
Nelly demande si le docteur qui vous a parlé de moi ne se nomme pas Mr.
Semmelinck.

Drie generaties op één foto (1908); zittend, links: Pauline Buysse-Loveling (1832-1909), moeder van
Cyriel en Arthur; rechts: Aimée Beaucarne-Béatse (1843-1924); geknield op de voorgrond: haar
dochter Augusta Beaucarne (1869-1963), echtgenote van Arthur Buysse; staande tussen haar twee
grootmoeders: Madeleine Buysse, dochter van Arthur (archief Arthur Buysse, Gent)

Eindnoten:
(1) Cyriel Buysse verblijft in Haarlem bij zijn schoonmoeder (zie over haar hierna, brief 23). Hij
is begin september terug in Den Haag, waar het echtpaar de kroningsplechtigheden van koningin
Wilhelmina meemaakt.
(2) Eerste verjaardag van René Cyriel, zoon van Cyriel Buysse en Nelly Dyserinck.
(3) Uit Vlaanderen, Buysses eerste volwaardige novellenbundel, is gedateerd 1899 maar verscheen
reeds eind 1898.
(4) Annette Dyserinck. Zie hiervóór, brief 6 aant. 4 en zie ook hierna nog de brieven van Virginie
Loveling uit 1917 (brief 24 aant. 1) en 1918.
(5) Louis en Bertha konden niet worden geïdentificeerd.
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[Brief van Louis Buysse aan Virginie Loveling]
Nevele 14 februari 1899
Lieve Virginie
zoo even ontvangen nog een brief van Mevrouw Bergman,(1) die ons zegt met haar
man al zondag ten 11 1/2 uur een laatste handdruk gegeven, en een gelukkige reis
gewenscht te hebben. Het ontstuimig weder heeft ons veel aan u doen denken. Hier
was het tempeest, gij moet de zee in haare woede gezien hebben. Wij zijn zeer
nieuwsgierig om eenige tijding van U te ontvangen, en de eerste indrukken van reis
te vernemen.(2) Hier is er geen anders nieuws dan de dood van Ant[r]iphon Bruggeman
die wij vernemen.(3) Hij heeft alles wat hij bezat aan een genaamde de Decker gegeven.
Die persoon is de gewone getuige voor zijne akten bij Notaris Van de Weyer te gent.
Het is ook hij die het testament heeft gemaakt.
Ik liet seffens zijne dood aan onkel Karel weten.(4) Hij heeft ten sterfhuize geweest,
en ons het hier bovenstaande geschreven. Hij woordt morgen woensdag ten 10 1/2
uur begraven. Er is te 10 1/2 uur in St Baafs een plechtige lijkdienst, daarna de
begrafenis te gentbrugge. Alles is met ons goed. Pauline is gansch genezen. K'zou
al willen meer vertellen, maar k'weet niets waar u nog belangen in stellen zoudt.
Wij wenschen u allen eene gelukkige reis en verlangen u weer te zien, en alles te
hooren vertellen, dat zal recht belangrijk zijn.
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Nog eens, goede reis en hartelijke handdruk, als ook onze vriendelijkste groeten aan
de familie [à] Beckett.
[get.] [L.] Buysse

Eindnoten:
(1) Elisabeth van Acker (1838-1934), weduwe van de schrijver Anton Bergmann, was met Virginie
Loveling zeer bevriend. Zij correspondeerden geregeld en gingen ook bij mekaar op bezoek.
(2) Virginie Loveling is vertrokken voor een reis naar Australië, waar ze verblijft in Victoria en
logeert bij Mrs. À Beckett, Church street, Middle Brighton. Met de familie à Beckett werd ze
bevriend tijdens haar reis naar Zuid-Frankrijk en Italië in de winter van 1886-1887.
(3) Antiphon (of Antriphon - het geschrift van Louis Buysse is zeer moeilijk leesbaar) kon niet
worden geïdentificeerd.
(4) Onkel Karel is Charles Loveling (Nevele 9 juli 1825-Gent 14 december 1911), zevende zoon
van Marie Comparé en (half)broer van Pauline (echtgenote van Louis Buysse en moeder van
Cyriel), Rosalie en Virginie Loveling. Hij werd gewettigd als Loveling bij het huwelijk van
Marie Comparé met A. Loveling. Hij werd griffier bij het Vredegerecht te Gent. Hij komt ook
herhaaldelijk ter sprake in de correspondentie van Virginie Loveling met haar neef Paul Fredericq
(gepubliceerd in MCBG IX en X).

9
[Brief van Louis Buysse aan Virginie Loveling.]
Nevele, 23. febru[a]ry 1899
Lieve Virginie
Gisteren morgen hebben wij uw kaart ontvangen, doch zien niet van waar ze kwam.
Vrijdag vernam ik op de beurs te gent dat de boot Carlsruhe(1) zaterdag morgen voor
gibraltar verwacht werd. Ik heb al naar Napels geschreven. Wij zijn hoogst
nieuwsgierig om van u al nieuws te hebben, het moet wel belangrijk zijn iets van
uwe reis te lezen. wij hopen dat zij tot het einde goed zal afloopen. Wij zullen weten
welke dag de boot te Napels aankomt, als ook wanneer hij het kanaal van suez zal
invaaren. Wat zijt gij gelukkig dit alles te mogen zien. Ik heb er te Parijs eene
afbeelding van gezien, en er van Lesseps eene conferencie hooren over geven.(2)
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Sedert verlang ik altijd er iets van te hooren of te lezen, en waar de reis slechts den
afstand van Parijs, ik had reeds lang het kanaal gezien, voor U is dit eene kleinigheid,
gij zult zoo veel schoone groote dingen zien. Vrijdag vernam ik dat er hier eene
zuster van Demarez Brouwer te Nevele,(3) in nieuw zeeland is aangekomen en eenige
weken bij haar broer verblijft. Zij is er reeds 7 jaar met haar man die hier verleden
jaar ook is geweest, op een groote hoeve, 4 uur van het naast gelegen dorp. Man en
vrouw zijn van Dentergem.
Hier is alles naar gewoonte. Weinig nieuws. Theodor Janssens zal denkt men
heden dood zijn.(4)
Mr Tromp is heden bij Charles verwacht en zal er eenige dagen verblijven.(5)
Pauline gaat morgen mede naar gent en zal bij Charles middag-maalen. Men werkt
aan u huis in Nevele maar zullen het papier slechts einde april hangen.
Mr. Mac-leod, Fanny, Edmond, Alice, Arthur en Augusta(6) zijn gisteren naar het
Vlaamsch tooneel geweest, en er zich wel vermaakt zoo schrijf het Alice heden.
Alles is hier dus goed. Allen wenschen U goede gezondheid en veel vermaak, wil
onze eerbiedige groeten aan de familie à Beckett doen en aanvaard een vriendelijke
handdruk van ons allen.
[get.] [L.] Buysse

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 8 aant. 2. Virginie Loveling reisde half februari 1899 met het stoomschip
Karlsruhe vanuit Antwerpen af naar Australië, waar ze slechts enkele weken verbleef. In juni
was ze al terug in Gent. Zie L. Stynen, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters
Loveling, Tielt 1997, hoofdstuk 11, ‘Met de stoomboot naar Australië 1899’; en vgl. A.M.M.
‘Ter verantwoording’ bij de publicatie van de ‘Stoombootindrukken’ in MCBG XIX (2003), p.
172.
(2) F.M. de Lesseps (1805-1894), Frans financier en diplomaat, liet tussen 1859 en 1869 het kanaal
van Suez (verbinding tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee) uitgraven.
(3) Demarez, brouwer te Nevele, kon niet worden geïdentificeerd.
(4) Theodor Janssens kon niet worden geïdentificeerd.
(5) Mogelijk Frederik Cornelis Tromp (1828-1900), de vader van Theo Tromp (1857-1891), de
eerste echtgenoot van Nelly Dyserinck, die in 1896 met Cyriel Buysse huwde. Vgl. hiervóór,
brief 6 aant. 6. Over Charles en Pauline zie brief 8 aant. 4.
(6) Julius MacLeod (1857-1919), prominent flamingant, hoogleraar plantkunde aan de
Rijksuniversiteit Gent. Hij is de zoon van Sophie Fredericq, oudste dochter van Cyriel Buysses
grootmoeder Marie Comparé uit haar eerste huwelijk met Jacques Fredericq; vgl. hiervóór,
brief 4 aant. 4. Fanny is Florence Hélène Lava, geboren Maertens, echtgenote van Julius Mac
Leod en tante van zowel Frans Masereel als Cyriel Buysse. Zie o.a. E.C. Coppens, Paul
Fredericq, Gent 1990, p. 195; en J. van Parys, Masereel. Een biografie, Antwerpen-Baarn 1995,
p. 25-26. Edmond en Alice: Alice Buysse (jongere zus van Cyriel) en haar echtgenoot Edmond
de Keyser. Arthur en Augusta: Arthur Buysse (jongere broer van Cyriel) en zijn echtgenote
Augusta Beaucarne.
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[Brief van Virginie Loveling aan Nelly Buysse]
Gent 29 Dec. 01
Lieve Nelly,
Uw brief heden morgen ontvangen. Het is mij altijd een genot uw handschrift te zien;
want ik herinner mij niet dat het ooit anders dan aangenaamheden bevatte. Besten
dank en beste wenschen van heil voor u allen en aan u allen. Met genot denk ik aan
Afsné(1) en de gezellige uren aldaar doorgebracht, en, evenals elke reis of elke
verplaatsing van onzen persoon lichtpunten der herinnering heeft, zoo is voor mij
het helderste wel het uurtje van ons vertrouwd samen zitten, 's avonds laat, aan den
boord der Leie bij het nog dof blinkend water in de duisternis, met de benauwend
zwarte boomen achter ons. - Ja, gaarne zal ik terugkeeren en u later in Holland
bezoeken. Ik ben bijna in Holland geweest, tot aan Roosendaal. Ik wilde iemand(2)
vaarwel zeggen, die uit Duitschland kwam, om over Londen naar Gibraltar te reizen.
Ik kreeg het telegram juist voor op den dag (Kerstavond), dat Alice en Edmond hier
waren en wij naar Mme Rogghé's moesten gaan.(3) Zoo lag het plan in duigen. Het
is ook een heele reis van hier uit voor een paar uren samenzijn. - Wij hebben ons
goed vermaakt met de Kerstdagen. Eerst bij Mme Rogghé, dan hier, telkens op tot
over een uur. Alice en Edmond schenen zeer tevreden. Onkel Karel was ook hier en
vergat voor een poos zijn groot verdriet(4). Sophie(5) heeft gezongen maar het spijt mij
telkens, als zij het doet, want met al die menschen rondom haar, is zij niet in het bezit
harer faculteiten en geeft niet hare volle kracht. Hare stem is nu zoo smedig en
genuanceerd, dat elk er zich over verbaast.
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In solfège is ze de eerste harer klas en als de andere leerlingen niet kunnen
antwoorden, kijken ze naar haar en zij doet teekens. Maar de meesteres heeft het
onderschept en kijkt ook, en, half boos, half lachend, steekt ze de vuist naar haar uit.
Indien ze fransch of Duitsch kende, zou een heerlijke toekomst voor haar openliggen.
Zij is bijzonder gevoelig voor uw belangstelling en dankt u duizendmaal - Het zijn
haar eigen woorden.
Juffrouw Ten Brink(6) woont met hare moeder in hetgeen zij ‘een poppenhuisje’
noemt in de Guinardstraat. Door bemiddeling van Mr. Minnaert(7) is zij tot leerares
van Nederlandsch in drie scholen benoemd, ondanks mededingsters van hier met
diploma's. Veel zie ik ze niet, ze heeft het druk, maar 'k zal uw boodschap doen. Ik
denk niet dat ze in kennis is met onderwijzeressen. Zij is niet voor dat vak opgeleid,
maar 'k zal 't beproeven. Willem De Hovre(8) heeft hier gesoupeerd en twee dagen
daarna kreeg ik een prachtige exotischen tuil van jonquillen. Mijn erkentelijkheid
voor bloemgeschenken is steeds met weemoed vermengd. Het vergankelijke er van
is mij als een emblema van het broze onzer genegenheden. De tuil geurt nog op mijn
tafel. Papier ten einde, nog veel te vertellen, maar... een brief mag niet te lang zijn.
Uw verkleefde tante Virginie.

Eindnoten:
(1) Het zomerverblijf Maison Rose van Cyriel en Nelly Buysse in Afsnee bij Gent.
(2) Die ‘iemand’ is zeer waarschijnlijk Arthur Menzel, de scheepsarts met wie Virginie Loveling
een nogal troebele relatie opbouwde tijdens haar lange zeereis naar Australië in 1899 (zie haar
‘Stoomboot-indrukken’ in MCBG XIX, 2003). Menzel had een mogelijke passage in Roosendaal
per telegram aangekondigd (Stynen, Rosalie en Virginie, p. 249), maar de afspraak ging dus
niet door. Hij wordt als ‘vriend Mendel’ ook genoemd in brief 11.
(3) Alice, zus van Cyriel Buysse en haar echtgenoot Edmond de Keyser. Madame Rogghé is de
echtgenote van de Gentse boekhandelaar Willem Rogghé (1824-1896), die later journalist werd.
Hij was medewerker voor letterkunde en kunst van het liberale weekblad Het Volksbelang van
zijn vriend Paul Fredericq.
(4) Welk het grote verdriet is van Onkel Charles op dit moment kan niet met zekerheid gezegd
worden: Karel had heel wat problemen met verschillende van zijn kinderen. Wellicht wordt
gealludeerd op de dood van zijn oudste zoon Hendrik Loveling (1864-1897) op 33-jarige leeftijd,
‘na een langdurige en smartelijke ziekte’ (volgens zijn overlijdensbericht). Hendrik was advocaat
bij het Hof van Beroep in Gent en een prominente liberale flamingant.
(5) Niet geïdentificeerd.
(6) Juffrouw Ten Brink: mogelijk een verwante van de Nederlandse schrijver, hoogleraar en
literair-historicus Jan Ten Brink (1834-1901) die bevriend was met Virginie Loveling.
(7) In de Guinardstraat in Gent was een stadsschool gelegen. Mr. Minnaert is wellicht Gillis D.
Minnaert (1836-1919), liberaal Gents onderwijzer, later leraar aan de Normaalschool, directeur
van de Oefenschool en ‘pedagogisch opziener’ van het stedelijk onderwijs. Hij was actief in
de liberale vleugel van de Vlaamse Beweging; vgl. ook de brief van Paul Fredericq d.d. 25
november 1875 in MCBG IX (1993), p. 130 en aant. 8 aldaar.
(8) Willem de Hovre, secretaris van de Gentse afdeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
(ANV) en liberale huisvriend van de familie Rogghé (vgl. hierboven, aant. 3). In een brief van
Cyriel Buysse aan Virginie Loveling d.d. 10 november 1903 blijkt dat De Hovre het lied heeft
toegestuurd dat zal worden gebruikt als Driekoningenavondlied in de toneelbewerking van De
biezenstekker. Zie ‘Cyriel Buysse. Brieven aan familieleden I; Virginie Loveling’, in MCBG I
(1985), p. 75 (waar de naam van De Hovre verkeerd werd weergegeven als de Hoore).
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[Brief van Virginie Loveling aan Nelly Buysse]
Nevele 2 Januari 1903
Lieve Nelly,
Uw brief werd mij hier nagezonden.(1) Er straalt een warmte uit die mij goed doet en
die ik op u, in vriendschapsgevoelens zou willen weerstralen. Mijn beste wenschen
zijn: het blijvende van hetgeen is, aangezien gij gelukkig zijt. Ik had u dezen zomer
wel wat meer bij mij willen zien. Aan Afsnee denk ik gaarne, want Afsnee wekt al
uw beelden bij mij levendig op.
De Kerst- en volgende dagen bracht ik te Lier door.(2) Het was een gezellige tijd
en ik voel er mij heelemaal thuis. De jonge Heeren Pouppez De Kettenis(3) zijn
kameraad met mij evenals de oudere personen. Wij waren - talrijk zijnde - ditmaal
gelogeerd in het ouderlijk huis, dat Mme Bergmann openhoudt, met knecht en meid,
en waarnevens nog de bureelen zijn: geen voorwerp is er verplaatst, de zetel van haar
vader staat nog op de zelfde plaats, met het boek, waarin hij las, het laatst, nog open
op den lessenaar. Het heeft
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iets zoo aandoenlijks daar in dat midden te zijn: het is zeker voor mij dat de oorden
iets behouden van hetgeen er geschiedde. Hun geest zweefde nog in ons midden.
Met mijn verstand geloof ik het wel niet, maar met mijn phantasie houd[t] ik er mij
klampend aan vast. In die drie huizen zijn schatten van porselein en zilver en wat
niet al!...
Mme en mijnheer Bergmann vroegen dadelijk naar u en groeten van harte.
Vriend Menzel(4) is weder in Berlin en spreekt van u allen met dank en sympathie.
Hij is heel ontevreden. ‘Berlin wird ihm zu eng, er möchte lieber heute als morgen
fort,’ schreef mij Friedenthal.(5) Wat het is met menschen die de wereld rondgereisd
hebben, zij vinden nergens geen rust meer! Aan mij zendt hij kaarten met zichten uit
Gent. Zij maken samen plannen om naar Mexico te gaan. Friedenthal vertrekt vandaag
naar Portugaal. Er was spraak dat hij naar Gent een concert zou komen geven, maar
dat was heden of morgen, een slecht tijdstip met Nieuwjaar en zijn prijzen zijn
inabordabel voor Gent.
‘Op hoop van zegen’ gezien.(6) Prachtig opgevoerd door den troep van Antwerpen.
Het trof mij zoodanig dat ik er letterlijk ziek van ben geweest. Nu komt er voor
mij dit bij: eigen ondervindingen van deze herinneringen uit mijn kindsheid, kleurrijk
in mijn geheugen: De broeders van mijn vader die tot bezoek kwamen, jong, krachtig,
vol levenslust: onkel Gerhard, onkel Claus, en - kort daarop - beurtelings de berichten:
het schip van Gerhard, met man en muis vergaan, komend met een lading
ijzerenwegbillen van Newcastle. Claus door een baar van het dek weggemaaid. Zoo
iets maakt indruk ... en daar zag ik het als in werkelijkheid weder! - Cyriel zal u van
Sophie verteld hebben.(7) Zij is opgetogen. Haar stem wordt mooier met den dag. Zij
mag concoureeren, zal een accessit hebben of misschien, als 't heel goed afloopt, een
tweeden prijs. Die hoop heeft ze. Men biedt haar aan van wege 't Nederlandsch
tooneel 24 frank per maand om mede in de koren te zingen, maar zij weigert, vindt
het, met reden, te gemeen. Ik hoor dat Cozakko dood is. Helaas! Ik twijfelde aan dat
einde niet, toen ik hem de eerste maal wederzag en zei het u, geloof ik. Jammer. Ik
heb u nog geen antwoord op onze reis gegeven. Deze hangt ook van omstandigheden
af. Heel gaarne zou ik komen en denk nog eens na of het mogelijk is.
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[In de marge] Monna Vanna heb ik niet gezien, wist zelfs niet dat het te G. was
opgevoerd.(8) Aan mijn lieve Annette(9) schrijf ik morgen. Groet aan Cyriel, aan de
kinderen
met beste wenschen
Beste groeten voor uw Mama.(10) Het regent dat het giet.
Uw liefhebbende V

Eindnoten:
(1) Kennelijk is Virginie Loveling op nieuwjaarsbezoek bij haar zus Pauline in Nevele.
(2) Lier, waar de dochter van Elisabeth van Acker, de weduwe van A. Bergmann en goede vriendin
van Virginie Loveling woont. Zie ook hierboven, brief 8 aant. 1.
(3) De jonge heren Pouppez de Kettenis zijn verwanten van mevrouw Bergmann. In de
correspondentie van Virginie Loveling zijn brieven bewaard van Elisa Pouppez de
Kettenis-Bergmann en van Maurice Pouppez de Kettenis uit Genval.
(4) Over Arthur Menzel zie hiervóór, brief 10 aant. 2.
(5) Friedenthal, die Virginie Loveling berichten stuurt uit Berlijn, is wellicht de pianist Albert
Friedenthal. Hij heeft voor en tijdens Wereldoorlog I een aantal bundels volksliederen, versies
voor zang en pianobegeleiding, uit de hele wereld samengesteld en uitgegeven, waaronder een
imposante bundel Das flämische Volkslied (Berlijn 1918). Friedenthal was op de heenreis van
Virginie Lovelings Australiëreis in 1899 medepassagier vanaf Genua.
(6) Op hoop van zegen van Herman Heijermans werd door ‘den Antwerpschen troep’ voor het eerst
in Gent in de Minardschouwburg opgevoerd op 7 december 1902. Zie J. van Parys, ‘“Dat moeten
wij absoluut spelen”. Bij de honderdste verjaardag van Het gezin Van Paemel (1903-2003)’, in
Brood & Rozen 8 2003), 2, p. 7-25 (over de voorstelling en de reactie van Virginie in deze brief
zie p. 10). Over Op hoop van zegen zie Rob van der Zalm in Een theatergeschiedenis der
Nederlanden, ed. R.L. Erenstein, Amsterdam 1996, p. 536-539.
(7) De zingende Sophie (niet geïdentificeerd) komt ook ter sprake in brief 10.
(8) Monna Vanna van Maurice Maeterlinck werd gecreëerd door het Théâtre de l'Oeuvre (Parijse
première op 17 mei 1902). Het stuk werd in Gent gespeeld op 17 maart 1903 en verscheen nog
hetzelfde jaar bij Fasquelle. Zie Alex Pasquier, Maurice Maeterlinck, Bruxelles 1963, p. 244.
Met dank aan Hans Vandevoorde die deze bron traceerde.
(9) Annette Dyserinck, zus van Nelly Buysse; zie hiervóór, brief 6 aant. 4.
(10) Over de moeder van Nelly Buysse zie hierna, brief 23 aant. 1.
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12
[Brief van Cyriel Buysse aan Alice Buysse]
La Haye 3 XII.04
Ma chère Alice
J'ai bien reçu ta carte et j'attends ta lettre - Nous partons tout à l'heure pour Haarlem
où nous allons fêter l'anniversaire de tante Annette(1) (demain) et aussi la St. Nicolas.
Nous restons 3 jours et toute la smala accompagne.
Peu ou pas de nouvelles. Le temps est maussade, mais il fait bon pour travailler;
aussi je le fais régulièrement.
C'est encore une des meilleures choses de la vie. J'espère avoir fini mon roman
fin Mars.(2) Il me rapportera assez bien de ‘sable’ et alors on pourra commencer à
prendre de nouveau un peu de vacances printanières.
Tante Virginie a vraiment beaucoup de succès avec son Twistappel. Hier il y avait
une fort bonne critique dans le Gids.(3) Je suis très très curieux comment marchera
Groot Nederland l'année prochaine. Le nombre des abonnnés progresse lentement
mais d'une manière continue, et le programme de l'année prochaine, avec l'annonce
de trois grands romans de Couperus de Top Naeff et de moi doit donner le ‘deurslag’
ou nous ne l'aurons jamais.(4) L'éditeur a bon espoir. Il croit fermement que nous
aurons beaucoup d'abonnés nouveaux. Mama 'n mag heur toch niet desabonneren
zilde. Je suis sur que le roman de Couperus, qui commence en janvier, l'intéressera
beaucoup.
Je suis très désireux de savoir ce que Simon(5) aura dit de maman. Je suis si heureux
que sa santé reste bonne.
L' anniversaire de Nelly s'est passé au milieu du va et vient habituel. Enormément
de fichiteurs, etc.
Pas d'autres nouvelles. Portez-vous tous bien et donnez moi de vos nouvelles. Un
bon baiser à tous.
Cyriel [Buysse]

Eindnoten:
(1) Annette Dyserinck is de zus van Nelly Buysse; zie hiervóór, brief 6 aant. 4.
(2) Bedoeld is de roman Het leven van Rozeke van Dalen, die van juli tot en met oktober 1905 in
Groot Nederland zal voorgepubliceerd worden en nog hetzelfde jaar in boekvorm verschijnt.
(3) Over het succes van De twistappel (1904) van Virginie Loveling zie ook ‘Cyriel Buysse. Brieven
aan familieleden I. Virginie Loveling’ (ed. A. van Elslander en A.M. Musschoot) in MCBG I
(1985), brief 8 aant 1; en vgl. Album Cyriel Buysse 1859-1932, Gent 1982, p. 61.
(4) Groot Nederland, onder redactie van Cyriel Buysse, Louis Couperus en W.G. van Nouhuys,
begon te verschijnen in januari 1903. De roman van Couperus die Mama Buysse volgens zoon
Cyriel zeker zou interesseren is Van oude menschen, die dingen die voorbijgaan; vgl. Album
Cyriel Buysse, p. 61, waar al fragmenten uit deze brief werden geciteerd. De roman van Top
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Naeff die in Groot Nederland werd voorgepubliceerd is De dochter (in boekvorm verschenen
in 1906).
(5) Simon Fredericq (1857-1934), gehuwd met Louise Beaucarne, is gynecoloog. Hierna, in brief
25, komt hij nog ter sprake als auteur van een roman (zie aant. 4 aldaar).
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[Brief van Nelly Buysse aan Virginie Loveling]
Haarlem, vrijdag [30 december 1904]
Mijn liefste Tante,
Moge 1905 in alle opzichten een gezegend jaar voor U zijn! Dit is mijn innige wensch,
en ... moge het U lust geven om ons dezen winter te bezoeken. Dit zou voor mij een
bizonder genoegen zijn, dubbel als ook Fanny mee wilde komen.(1) Cyriel, die morgen
thuis komt, zal wel veel over alles en allen te vertellen hebben; hij en Inez zullen om
de beurt aan 't woord zijn!(2) - Een dankbaar gevoel komt over mij, als ik denk dat
wij morgen allen het oude jaar, hier bij Mama kunnen sluiten. Eerst was mijn plan
Inez nog een paar maanden in Parijs te laten, maar toen ik zag, dat mijn uitgaven dit
jaar zoo bizonder hoog waren, besloot ik haar terug te laten komen. Voor het fransch
behoef ik haar niet in Parijs te laten, omdat wij half Januari een Belgische protestantse
gouvernante krijgen, die haar opvoeding in Frankrijk had en héél mooi fransch spreekt
en daarbij uitmuntend engelsch. Tot nu toe was zij ‘institutrice’ in een familie, dus
ik hoop maar dat 't haar als gouvernante bevalt. Ze is héél ontwikkeld en heeft veel
gereisd, hetgeen interessant voor de kinderen is. Ik liet haar uit Brussel een dag
overkomen om kennis te maken en allen waren
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gelukkig zéér met haar ingenomen. René(3) went zich langzamerhand aan 't idee dat
Mlle hem gaat verlaten. Verbeeldt U, dat hij mij vroeg, vooral een juffrouw te zoeken
met sproeten, zooals Mlle, want daar hield hij zooveel van!! Zelfs de gebreken van
zijn liefde zijn hem dierbaar!
Lieve tante, zoo vele mijner kennissen lazen de Twistappel en houden er bizonder
veel van.(4) Als ik die gunstige kritieken hoor, doet 't mij evenveel pleizier als dat ik
Cyriel's werk hoor roemen. Heeft Anna Lohman U al het beloofde gezonden?(5) Zoo
niet, dan zal ik er haar nog eens aan herinneren.
Merkte U den laatsten tijd wat van de Logemans?(6) Ik hoorde hier dat Dientje zich
overwerkt had. Is dat waar? Ik weet wel dat zij dienstboden gezeur had, en ik weet,
helaas bij ondervinding, hoe dit deprimeert. Ik zelf sukkelde twee maanden lang,
maar nu loopt alles best en is alles in orde om U te ontvangen.
Dag, lieve Tante. In gedachten een hartelijke omhelzing.
Uwe U zeer liefh.
[get.] Nelly

Eindnoten:
(1) Het gaat hier niet om Virginies Brusselse vriendin Fanny Maere, die in 1902 is overleden (vgl.
de brief van Virginie Loveling aan Paul Fredericq d.d. 14 september 1868, in MCBG IX (1993),
p. 70-71), maar om Fanny (= Hélène Florence) Maertens (Lava), echtgenote van Julius MacLeod.
Zie over haar J. van Parys, Masereel. Een biografie, Antwerpen-Baarn 1995, p. 25-26; en vgl.
hiervóór, brief 9 aant. 6.
(2) Inez is de oudste van de drie dochters van Nelly Dyserinck uit haar eerste huwelijk (met Theo
Tromp). Zie brief 3 aant. 9
(3) Zoon René is dan 7 jaar oud.
(4) Over De twistappel zie hiervóór, brief 12 aant. 3.
(5) Catharina Anna Maria de Savornin Lohman (Assen 1868-'s-Gravenhage 1930), een vriendin
van Nelly Buysse, schreef essays, romans en verhalen en redigeerde van 1903 tot 1917 het
vrouwenweekblad De Hollandsche Lelie. Wat ‘het beloofde’ is kon niet achterhaald worden.
In een brief van Cyriel Buysse d.d. 16 november 1904 aan zijn tante Virginie is sprake van een
krantenartikel van freule Savornin waarvoor Virginie Loveling belangstelling had. Cyriel Buysse
recenseerde één van haar boeken en schreef haar twee open brieven. Zie MCBG I (1985), p. 77
aant. 2.
(6) Henri Logeman (1862-1936), afkomstig uit Haarlem, doceerde sinds 1888 verscheidene
cursussen, o.m. Engels en Scandinavische filologie, aan de Rijksuniversiteit Gent. Zie E.
Blancquaert in Liber memorialis 1913-1960 van de RUG, I, Gent 1960, p. 86-92 en R. Derolez
in NBW XI, kol. 453-460. Zijn echtgenote, Dina (gezegd Dientje) van der Willighen, was
verwant met Buysses echtgenote Nelly Dyserinck (die eveneens afkomstig was uit Haarlem)
en was ook zeer bevriend met Virginie Loveling.; vgl. MCBG X (1994), aant. 3 bij brief 173.
Zie hiervóór, brief 3 aant. 1 en verder in deze Mededelingen de inleiding bij ‘Een hoogst
onaangenaam geschenk’.
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14
[Prentkaart van Cyriel Buysse aan René Buysse]
Schlosshotel Pontresina 30 Jan 09(1)
Liefste jongen, het is hier prachtig en ik rij elken dag schaats. Wordt er in Den Haag
ook gereden? Op 't oogenblik is er een hevige sneeuwstorm in de bergen, maar
morgen zal het wel weer zon en blauwen hemel zijn
Ben je zoet en leer je vlijtig. Zoenen aan Inez en plicht aan Mary(2)
Piep(3)

Eindnoten:
(1) Pontresina: zie de aantekening bij de prentkaart van 30.1.1913 van Cyriel aan Arthur (nr. 15).
(2) Inez en Mary Tromp: halfzusters van René; zie hiervóór, brief 3 aant. 9 en 10.
(3) Zie hiervóór, brief 6 aant. 7.
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[Prentkaart van Cyriel Buysse aan Arthur Buysse]
Pontresina 30 Janv 13(1)
Mon cher Arthur
Merci pour ta carte. On s'amuse bien ici. Le temps est beau, mais le soleil rare.
Tous les hôtels archi-remplis. Je pense arriver en Belgique vers le 20
Bien à vous deux
Cyriel

Eindnoten:
(1) Op de voorkant van de prentkaart staat een fota van Hôtel Schweizerhof in het dorpje Pontresina,
een bekend toeristenoord in het Zwitserse kanton Graubünden (Boven-Engadin), waar Cyriel
en Nelly Buysse voor de Eerste Wereldoorlog een aantal wintervakanties doorbrachten. Zie de
ongebundelde satirische reeks ‘Wintervisioenen uit Engadin’; VW 6, 680-700; oorspr. in
Groot-Nederland, 1912.

16
[ongedateerde brief van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
Londen, [ca. 20 juni 1916]
C.M.(1) Je viens de voir René.(2) Brusquement à l'exposition des Poupées, où j'étais
avec Claus,(3) René parut devant moi. Il a bonne mine. Part ce soir pour Oxford.
Demain je vais avec Pluchekop(4) chez notre ministre.(5) Il était à l'exposition et avait
justement une communication à me faire. Il est fort probable que nous pourrons
continuer notre voyage.(6) Vendredi nous dinons chez les Bergmann(7) au Claridge
Hotel. Vu aussi Baertsoen(8) et beaucoup d'autres. Nous prenons le thé chez
[onleesbaar] René passera un jour avec moi après Oxford. Il revient Jeudi à Londres.
Tt(9)
Cyriel Emile Claus Arthur René
Bien affectueux bonjours!!

Eindnoten:
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(1) Afkorting van ‘Chère Maams’.
(2) René Buysse, zoon van Cyriel en Nelly, was leerling in een Engelse kostschool toen de oorlog
uitbrak; hij meldde zich als oorlogsvrijwilliger en kreeg in 1916 een opleiding in Noord-Frankrijk.
Cyriel verbleef tijdens de oorlog in Den Haag; hij slaagde erin via Londen naar Normandië te
reizen en probeerde daar zijn zoon af te brengen van diens beslissing om zich zo snel mogelijk
naar het front te laten sturen; ook de poging van Nelly om René tijdens zijn verlof in Londen
van mening te doen veranderen leverde niets op. René werd ten slotte ingedeeld bij de artillerie
en kwam in 1918 onder het bevel van kapitein Rolin, die blijkens een brief aan Cyriel niets
anders dan lof had voor de jonge idealist. Meer bijzonderheden volgen in de Buysse-biografie
van Joris van Parys.
(3) De schilder Emile Claus verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog eerst in Londen en later in
Wales.
(4) Koosnaam van Arthur Buysse wegens zijn krullend haar.
(5) De Belgische minister van Oorlog, Charles de Brocqueville (1860-1940), van 1912 tot 1917
ook ‘Hoofd van het Kabinet’.
(6) Zie hierna, brief 19.
(7) Waarschijnlijk de weduwe van de schrijver Tony Bergmann en haar dochter; zie hiervóór brief
8 aant. 1.
(8) De schilder Albert Baertsoen.
(9) Afkorting van de slotformule ‘Tout à toi’ (uit het Latijn: totus tuus).
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
St. Lô, [Hôtel Normandie] 23 Juin 16(1)
C.M. J'ai vu René et j'ai passé tout[e] l'après-midi avec lui. Demain et après-demain
il aura probablement la permission de rester aussi avec moi. J'ai été heureux de
constater que, malgré sa vie très dure, il a vraiment bonne mine. Il est devenu plus
grand et plus fort. Ce n'est plus un enfant, il devient un homme. Il m'a raconté bien
des choses que je te dirai plus tard. J'ai fait connaissance avec son major et autres
chefs, tous fort aimables. Il pourra obtenir un congé de 10 à 12 jours pour Londres
et je voudrais beaucoup que tu sois à Londres quand il arrivera. En effet, il est tout
à fait nécessaire que nous lui parlions tous deux longuement pour ce qui concerne
l'avenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Il aura son congé
quand je reviendrai ici à mon retour du front et je repartirai avec lui pour
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Londres. Fais-donc dès à présent les premières démarches pour bon passeport à la
Légation de Belgique.(2) A demain
Cyriel
Tu ne pourrais pas venir en France. Trop difficile

Eindnoten:
(1) Zie hierna, brief 19 aant 1.
(2) Uit een brief van Nelly Buysse aan Fanny MacLeod-Maertens (UB Uppsala), gedateerd Londen
20 augustus 1916, blijkt dat ze inderdaad de overtocht naar Londen heeft kunnen maken en
daar René heeft gezien.

18
[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
St. Lô, [Hôtel Normandie] 24 Juin 16(1)
C.M. René parle maintenant très bien le français, ce qui est certes une compensation
sérieuse à sa vie dure en non sans déceptions. Il les porte d'ailleurs très bien. Il dit
lui-même que, malgré tout, cette épreuve lui aura été salutaire [.] Mais, je le répète,
il est urgent que tu le voies et que nous lui parlions, à Londres. Arthur pourra t'aider
pour les passeports [.] Il faut qu'ils soient très très bien en règle, car il faut pouvoir
rentrer en Hollande. La veille de ton départ tu dois envoyer un telegramme annonçant
ton arrivée au capitaine Petry 11 Wiltshire Road London S.W. C'est un homme
extrêmement complaisant et aimable, qui te fera passer sans difficulté. Sinon, tu
devrais attendre des heures. Loger au Cecil(2) où je suis connu et où tu auras [une]
excellente chambre pour 7 ou 8 shillings. J'attends mes papiers pour le... nord!(3) Bien
à toi
Cyriel
Le pays est très joli ici, délicieusement vert

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 16 aant. 2.
(2) Cecil Strand Hotel is het Londense adres van de hulporganisatie British Gifts for Belgian
Soldiers; Cyriel Buysse was secretaris van het Haagse subcomité van deze organisatie.
(3) Buysse wilde het Vlaamse frontgebied bezoeken; zie hierna, brief 19 aant 2.
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19
[Brief van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
St. Lô, Hôtel Normandie, 24 Juin 1916
C.M.
La difficulté qui se présente avec René est la suivante.
Il sera probablement, s'il veut, nommé caporal d'ici peu, parcequ'il fait bien son
service. Dans ce cas il irait éventuellement au camp de Bayeux près d'ici et son
instruction durerait encore 6 ou 9 mois.(1) Mais il n'a aucune envie d'accepter ce grade,
parcequ'il ne désire rester ni dans l'infanterie, ni dans les troupes de l'arrière. Je fais
mon possible pour le décider d'accepter ce qu'on va sans doute lui offrir, mais cela
ne va guère. La question est sérieuse et grave: je comprends bien ses sentiments et
je ne conteste pas qu'il y ait du pour et du contre, mais j'aimerais beaucoup que tu
m'assistes dans cette affaire et c'est pourquoi je te demande d'être à Londres lorsqu'il
aura son congé. Il ne faut pas décider cela à distance; il est nécessaire de le voir et
de l'entendre.
J'attends toujours mes papiers pour partir(2) et je ne serai surpris si j'attends
longtemps encore. On sait ce que sont bureaucratie et administration. Si ça dure trop
je commencerai par aller à Paris. Le pays est tout à fait charmant et St. Lô est une
vieille petite ville normande bien jolie et intéressante. Je t'enverrai demain une ou
deux cartes-vues. Il y a un excellent tea-house ici avec des zoetjes délicieux.(3)
René a maintenant comme grand ami le jeune Van Hoobrouck, neveu de
d'Oultremont.(4) Ils dinent ce soir avec moi à l'hôtel, qui est simple mais bon. En
l'honneur de mon arrivée on a accordé à René une permission de 2 jours, de sorte
que cette nuit il couchera dans ma chambre et dans mon lit, pour la première fois
depuis longtemps. Il n'a pas encore sa photo. Son uniforme est pantalon gris avec
guêtres, veste et képi bleu-sombre. Ce n'est pas laid. Quant à sa démarche elle est
encore toujours la même, comme s'il trainait un bateau. Mais on n'y regarde pas de
si près naturellement.
Bien des choses à tous
Cyriel
Quand je connaîtrai la date de son congé je t'enverrai un télégramme(5)
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René Buysse (1897-1969) als oorlogsvrijwilliger tijdens de eerste wereldoorlog (archief Arthur
Buysse, Gent).

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 16 aant. 2.
(2) Om te vertrekken naar het frontgebied. Het verslag van deze reis naar Londen en Noord-Frankrijk
in 1916 is Van een verloren zomer (1917); VW 6, 385-480.
(3) Nelly Buysse was in de familie bekend als zoetekauw.
(4) Geen nadere gegevens bekend.
(5) Daaronder staat een aantekening van zijn stiefdochter Thea, die de brief kennelijk in opdracht
van Nelly heeft doorgestuurd aan haar grootmoeder in Haarlem: ‘Dag Grooma! Brief van
Maams. Als Piepo terug is van 't front, gaan wij naar Engeland om René te zien. Paspoorten
worden in orde gemaakt. Veel liefs Thea.’ Rechts van deze aantekening staat een tweede: ‘Wilt
U s.v.p. alles direct naar Thea (Villa Vallo) doorzenden. Wat meent h. Met van Riemsd.? Begrijp
niets van’.
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20
[Prentkaart van Cyriel Buysse aan Arthur Buysse]
Saint-Lo, Manche, 13 juillet 16
Mon cher Arthur. Bien reçu ta carte. Oui. Quelle terrible chose cette mort de notre
pauvre ami Maxweiler!(1) J'en ai été bouleversé. J'attends toujours mon permis pour
le front. C'est plus que difficile à obtenir en ce moment. René va bien et j'espère qu'il
aura bientôt un congé pour Londres. Je le vois chaque jour de 5 à 9. Le reste du temps
je me morfonds. Plus grand chose de neuf dans les journaux. Amitiés à tous, Cyriel
Buysse

Eindnoten:
(1) Niet geïdentificeerde vriend van de Buysses.

21
[Brief van Cyriel Buysse aan Arthur Buysse]
Londres Cecil Hotel 10 Août 16(1)
Mon cher Arthur, Bien reçu tes cartes. Je soignerai pour les cigares ministériels.(2)
Ici rien de neuf. Tout le monde va bien et est remis e ses émotions.(3) René est avec
nous et repart Samedi. Quant à nous, c'est l'inconnu. Les bateaux de Zeeland ne
marchent plus. Le Batavier va encore mais on risque d'être chappé et conduits à
Zeebrugge [.] Tu comprends que je ne prends pas cette ligne-là. Reste
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la route par Falmouth(4) et le tour d'Irlande - Angleterre (4 jours de mer) [.] Je crois
que nous resterons encore quelque temps ici. Il fait une chaleur horrible à Londres.
A plus tard. Amitiés de nous tous.
Cyriel Buysse

Eindnoten:
(1) Adres op de kaart: ‘Monsieur le député Belge Arthur Buysse Légation de Belgique, Buenos
Aires, Argentina.’ Volksvertegenwoordiger Arthur Buysse was in 1916 door de Belgische
regering belast met een diplomatieke missie in Zuid-Amerika (zie brief 22 hierna). Cyriel en
Nelly Buysse maakten die zomer de hachelijke overtocht van Nederland naar Engeland om hun
achttienjarige zoon René te bezoeken, die zich in 1915 had gemeld als oorlogsvrijwilliger (zie
brief 16 aant. 2). Cyriel reisde door naar Noord-Frankrijk, bezocht het IJzerfront en keerde via
Londen terug naar Nederland. Zie Van een verloren zomer (VW 6, 385-480) en het ongebundelde
feuilleton ‘Reizen in oorlogstijd’ (VW 6, 701-732).
(2) Zie brief 16 aant. 5.
(3) Op het schip waarmee Nelly de overtocht van Nederland naar Engeland maakte, brak brand
uit; de passagiers moesten het schip verlaten en werden opgepikt door een Engelse torpedojager.
(4) Havenstad in Zuid-Engeland (Cornwall).

22
[Brief van Arthur Buysse aan Augusta Buysse-Beaucarne]
Buenos Aires, Plaza Hotel, 12 oct. 1916(1)
Ma chère Tutor,
Je vais donc partir dans huis jours... ‘Va petit mousse où le vent te pousse’! Je veux
me rassurer moi-même en t'écrivant car si par malheur je n'arrivais pas, j'aurai pourtant
pu te dire ce que j'avais à dire, ce qui n'est pas grand' chose. Mais tout cela pour le
cas où en cours de route je prendrais un bain définitif et désagréable. Mon camarade
de mission(2) fait la même chose. C'est une consolation. Voici: nous avons eu une vie heureuse, une vie de batailles mais de batailles qui
ont abouti. Tu as été pour moi une délicieuse compagne, tu as fait toute ma vie et je
t'en suis reconnaissant. Nous avons eu le bonheur d'avoir de délicieux enfants et
petits enfants. Nous avons pu voir très loin dans l'avenir, ce qui arrive rarement. Tu
as eu

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

43
pour moi un amour qui ne s'est jamais démenti d'une seconde, tu as été pour moi la
meilleure compagne, celle que je devais avoir. Aussi c'est à toi qu'ira ma dernière
pensée s'il m'arrive malheur, ce qui est asset peu probable. Moi, je n'ai plus rien à demander à la vie - J'ai tout reçu très généreusement et j'ai
eu ma part. Je puis donc parfaitement disparaître, mais j'aurais du chagrin pour toi
et pour mes enfants. J'ai beaucoup vécu pour les autres, je voudrais maintenant vivre
un peu pour toi. Les enfants seront bons pour toi et je n'ai aucune mesure à prendre de ce côté là Pense donc que je t'ai beaucoup aimé, que je te suis reconnaissant et continue
doucement ta vie de devoir. Merci. - Je n'ai pas autre chose à dire. Pourtant je ferai
mon possible pour éviter tous les accidents. - A Rio, j'ai eu peur, mon coeur était
bien troublé et le médecin m'a guéri. Ce pays est terrible. [onleesbaar] vient de nous
écrire qu'il est au lit avec une dyssentérie. Au retour, je ne quitterai même pas le
bateau à Rio, il y fait une chaleur épouvantable. - Mais à présent, je suis très bien
portant et dès que je serai sur le bateau, je me sentirai chez moi. Il ne m'a rien manqué
au cours du voyage. Tous mes habits étaient bien en ordere et tout a bien marché.
Dis à [onleesbaar] que j'ai vu son beau-frère. C'est un charmant garçon. J'ai diné trois
fois avec lui.
Et maintenant que j'ai tout dit, j'arrange mes malles, je demande mon passeport et
je m'embarque pour 31 jours. Un gros baiser d'au revoir pour toi, pour Molo, pour
Paul et pour les tout petits.(3) Pardonne-moi cette petite mesure de précaution, mais
j'ai voulu que dans tous les cas tu ais un dernier souvenir de moi. A bientôt, je suis
convaincu que tout ira bien.
Arthur
[In de marge] Départ le 20

Eindnoten:
(1) Eind juli 1916, in volle oorlog, ondernam Arthur Buysse als parlementslid in opdracht van de
Belgische regering een diplomatieke missie van vier maanden naar Zuid-Amerika. Het verslag
van zijn reis publiceerde hij in het boekje Voor België naar Zuid-Amerika dat in 1918 verscheen
bij Van Dishoeck, de Nederlandse uitgever van Cyriel. Arthur schreef de brief vóór zijn terugreis
naar Europa.
(2) De Waalse volksvertegenwoordiger Auguste Mélot.
(3) Arthurs dochter Madeleine Buysse (Molo), haar echtgenoot Paul Verschoore en hun zoontjes
Paul junior (1913) en Jacques (1914).
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23
[Brief van Virginie Loveling aan Nelly en Cyriel Buysse]
Gent 20 sept. '17.
Lieve Nelly, lieve Cyriel,
Ik kan u niet uitdrukken, hoe gelukkig het is voor mij u nog eens - en wel vrijelijk te kunnen schrijven. Vooreerst veel dank voor uw milde, rijke gaven. Hoe
onerkentelijk en zelfs onbeleefd moet ik u voorkomen nooit in de gelegenheid te zijn
geweest u te danken. Uw brief, lieve Nelly, ontroerde mij diep en het portret uwer
moeder! Het hangt waar ik het altijd zie. Ze was zoo volmaakt, mevrouw Dyserinck.(1)
Een persoonlijkheid als de hare bezit de macht om ons te verzoenen met het vele
slecht in de menschheid. Lieve Cyriel, ik herinner mij niet met u gesproken of
gecorrespondeerd te hebben over de vertaling van ‘Levensleer’.(2) Ik hoop, dat alles
toch eindelijk - na den vrede - terecht zal komen. Met mijn gezondheid staat het niet
heel goed. Sedert maanden komt Dr. Simon een of tweemaal in de week.(3) Daar er
geen beterschap intreedt, laat hij mij nu door een specialist behandelen. Ik ben
zenuwziek en lijd aan netelkoorts, maar lig niet te bed en dat is reeds veel. Met Alice
die zoo florissant is als ‘rose in June’ en Edmond, ook plantureus, gaat het zeer wel.(4)
Julie schijnt te gaan stilletjes aan naar: une fin prochaine. Dina ligt nog altijd te bed.(5)
Met Netje(6) gaat het goed, maar haar grootmoeder is dood, ook de vrouw van Léon
Fredericq,(7) deze is plots gestorven. U zijt zoo gastvrij geweest mij door den heer
Consul te doen vragen om tijdelijk bij u te gaan. Hoe gaarne ik het deed, toch kan
het niet om vele redenen. U terugzien is mijn warmste wensch. Dank ook voor de
portretten van René, mijn lieveling;(8) Onkel August(9) en ik hebben elk een groot.
Alice koos het kleinere, het rechtstaande. Ik vind het een beetje melancholisch, op
de andere ziet hij er vroolijk uit.
Veel liefs van Augusta, Madeleine, Arthur en Paul.(10) En de meisjes?(11) Aan welke
van haar het meest? Ik kan niet kiezen; met
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alle drie heb ik gelukkige, lustige uren beleefd en duurzame vriendschap aangeknoopt.
Nogmaals dank.
Virginie Loveling.
Heden heb ik geen brood in huis, moet wachten daarop tot morgen om 8 uur. Bedenkt
den toestand en schat de grootte uwer genoten weldaden! Uw brief onlangs van 19
juli den 17 sept. ontvangen.

Eindnoten:
(1) Agnes Petronella Wijnands (1836-1917), weduwe van Abraham Lodewijk Dyserinck en moeder
van Nelly, is pas overleden.
(2) Levensleer, de roman die gezamenlijk door Virginie Loveling en Cyriel Buysse werd geschreven,
verscheen in 1907 onder het pseudoniem Louis Bonheiden in Groot Nederland en werd in
boekvorm uitgegeven bij Ad. Herckenrath in 1912. De roman is gesitueerd in Gent en biedt
een schat aan Belgisch-Fransche woorden en uitdrukkingen die in de loop der jaren door Virginie
Loveling werden verzameld. De Franse vertaling waarvan hier sprake is nooit verschenen.
(3) Dokter Simon: gynecoloog Simon Fredericq, jongste zoon van César en jongere broer van Paul.
Vgl hiervóór, brief 12 aant 5.
(4) Alice Buysse, zus van Cyriel, hield haar tante Virginie vaak gezelschap. In de oorlogsjaren
ontplooide zij tal van activiteiten bij de hulpverlening. Over de schrijnende tekorten en de
bevoorradingsproblemen tijdens deze oorlogsjaren schreef Virginie Loveling een aangrijpend
getuigenis in haar oorlogsdagboek, dat werd gepubliceerd door Ludo Stynen en Sylvia van
Peteghem onder de titel In oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek 1914-1918 (Gent 1999).
Edmond de Keyser is de echtgenoot van Alice.
(5) Julie kon niet worden geïdentificeerd. Dina is wellicht de ‘whistvriendin’ Dina Bracke die ook
(als ziek) wordt vermeld in een brief van Paul Fredericq d.d. 26 december 1916; zie MCBG X
(1994), p. 153-154.
(6) Netje: vermoedelijk Jeanette Eechautte (1883-1955), de huishoudster van Cyriel Buysse in
Afsnee en Deurle.
(7) Léon Fredericq (1851-1935) is één van de zonen van César Fredericq en een broer van Paul en
Simon. Zijn vrouw, Bertha Spring, was de dochter van een voormalige rector van de Universiteit
van Luik.
(8) René Buysse, de zoon van Cyriel, is vanaf 1916 oorlogsvrijwilliger. Zie hiervóór, de brieven
en kaarten van Cyriel Buysse aan zijn vrouw Nelly uit 1916.
(9) Onkel August: Augustin Buysse (1832-1920), grootindustrieel in Gent, jongere broer van Cyriel
Buysses vader Louis en peetvader van Cyriel. Zie de brieven van Cyriel aan zijn oom August
over zijn vorderingen als zakenman in Amerika (gepubliceerd in MCBG II, 1986).
(10) Augusta Beaucarne is de vrouw van Cyriels broer Arthur; Madeleine (Buysse) is hun dochter
en Paul (Verschoore) is haar echtgenoot.
(11) De meisjes zijn de drie dochters van Nelly uit haar eerste huwelijk; zie hiervoor, brief 3 aant
9, 11 en 12.
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24
[Brief van Virginie Loveling aan Nelly en Cyriel Buysse]
Gent zondag 9 december 1917. verzonden door V. Loveling, Marnixstr. 18 Gent.
Zeer lieve vrienden,
Donderdagmorgen kreeg ik ‘at the nick of time’ een prachtig klaasgeschenk: uw
brief en zooveel lekkere dingen! Ik leef in een staat van voortdurend
erkentelijkheidsgevoel tegenover u, dus nog eens veel, heel veel dank! - In september
schreef ik u door Duitsche bemiddeling een langen brief, ook een aan Roland.(1)
Kwamen die brieven toe? Op 30 november meldde ik u het overlijden van Julie ook
in briefvorm.(2) Ik kan u niet uitdrukken, lieve Nelly, hoe het mijn hart verkwikt, als
ge mij vraagt om u te gaan bezoeken, hoewel het waarlijk om allerlei redenen volstrekt
niet kan. Het is alsof het idee alleen er van mij nader u bracht. Ik zou echter voor
mijn drie levenslustige schoolvriendinnen(3) geen vroolijk gezelschap uitmaken voor
't oogenblik en zulk een last, als ik zou wezen voor u, verdient, als wederzijdsch
loon, uw gulle liefde niet. Het spijt mij, dat gij allen niet eens eén enkelen dag ons
leven deelen moogt en hier in mijn huis eens rondkijken kondt: veel beschadigd,
versleten, bezoedeld, op een minimum gebracht; zichtbaar gebrek aan schilderwerk;
de matten kapot; de loopers op de trappen tandenknarsend; al de luchters schampavie;
de ruiten in verandah en serre gebarsten en veel gebroken, regenplassen daarin; de
bevloering op 't hof groen uitgeslagen, enz. enz. In 't begin van den winter moest ik
- op straf van compteur-afsluiting - gas sparen, zat halve avonden in volslagen
duisternis bij een vuur, dat niet kon branden, door het slecht humeur der kolen; schop
tegen stoelen en tafels bij het naar boven sukkelen. Wie zoo vroeg naar bed gaat,
kan in 't geheel niet slapen. Nu jubel
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ik: bijzondere oorlof werd mij toegestaan meer gas te mogen gebruiken! Ik heb
gelukkig veel bescherming hier. - Wij krijgen nogal dikwijls suikerbezekens te eten,
zoo-als Augusta en Madeleine er te Landegem verorberden.(4) Dat is ons nachtgerecht.
In 't begin viel die kost bijna onuitstaanbaar zwaar; maar wij kunnen er thans goed
tegen. ‘Eh bien, on s'habitue à tout,’ schreef onkel Eduard, 1870 uit Parijs,(5) toen hij
ook op dat regiem stond. Ge moet waarlijk er aan gelooven qu'il y a des grâces d'état.
Geen of weinig handwerk meer: [de] benoodigdheden daartoe ontbreken; suiker is
schaarsch en k[ost] 17 frank den kilog; bloem bestaat er voor mij niet meer, s[inds]
lang is er geen inhoud van een vingerhoed voorhanden om e[en] schram op een
boekenomslag toe te plakken. - Maanden geleden, lieve Cyriel, kwam de broeder
van Van Daele hier vol enthusiasme om over de opvoering van ‘Useke’ te spreken.(6)
Er niets meer van hoorend, schreef ik hem om uitlegging. Geen antwoord. Hij is een
tamelijk groot, opgewekt man, met een sympathiek voorkomen, tintelend van
intelligentie. Maar... hij kwam binnen met een brandende sigaar in vingers met
rouwnagels; in gezelschap van een onrustigen hond en noemde mij herhaaldelijk
‘Eefer Verzenie’. ‘Het verschil der standen is een verschil van opvoeding, de
verwijdering, die wij er voor hebben, is geen vooroordeel, maar heeft haar reden
van bestaan,’ zei dokter Menzel.(7)
Ik heb het steeds aldus gevoeld. Menzel - tusschen haakjes gezegd - ligt nog immer
ziek te Soerabaya, voor zooveel ik weet.
Ik kan aan de firma ‘Arthur en Comp.’ niet afzonderlijk schrijven.(8) Vraagt hun
of ze dezen brief willen lezen. In een vroeger schrijven, aan u gericht, verzocht ik
Arthur aan Honig, uitgever te Utrecht, afrekening te vragen over ‘Revolverschot’.(9)
Ik wil hoegenaamd van geen réductie hooren om 't even over welke conditiën hij
heeft onderhandeld over dat werk. Volgens ons akkoord moet hij een frank per
verkocht ex. betalen. Hij heeft mij nu genoeg afgetrokken op 't verschuldigde. Blij
goed nieuws over René te krijgen.(10) Luistert, a.u.b. eens goed, lieve vrienden, naar
het volgende: mochten er slechte berichten tot u komen over afwezigen, wier
bloedverwanten hier wonen, meldt ze mij niet. Ik kan er niet tegen om hun
jobstijdingen te verheimelijken of hun mede te deelen. Alice en Edmond stellen 't
goed. ‘Vous avez le droit d'être fière d'une nièce pareille’ heeft mij schepen De Weert
eens gezegd.(11) Ze doet waarlijk meer dan menschelijk mogelijk is voor t' gemeenebest.
Ze ziet er tevens uit als een
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dubbele pioen zoo krachtig en gezond.
Ze herhaalt nogmaals, dat ze uw buiten zal laten varen om reden, dat het voortaan
onbewoonbaar is; zonder zeer groote, nieuwe ‘meubeleersche’ kosten. De vacuum
cleaner is er aan het werk geweest als ‘groote kuisch’

Dinsdag 11 december '17.
Zoo even kwam Alice; zij heeft het bezoek gekregen van Mme de Graat's(12)
zaakgelastigde. Hij verklaart, dat geen pacht opzeg zal aangenomen worden, die niet
van uw eigen hand geschreven is, en dat wel wordt geëischt vóor 1 januari 1918.
Zorg er dus voor. Er is, zegt Alice, geen enkel stuk meubel meer op uw buiten.
Wij spreken vaak en gaarne over onze Hollandsche reis (23-25 nov.)(13) bij u allen
en wat genoten wij onvergetelijk er van! Tot van bij ons binnenkomen keek Johan(14)
zoo vriendelijk uitnoodigend. Groet hem van mij. Eenige prijzen te kennen zal u
misschien intéresseeren: een konijn 10.00, 13.00 en 15.00 frank. Een zeer verkleind
pak lucifers een fr. 1.80; een kilog. boter 27.00 fr. een kilog. s[uiker] 17.00; een
droge haring 1.50. Ik weet, dat bij u ook al[les] duur, niet betaalbaar schier is en heb
Gewissensbissen, [als] ge mij zulke kostbare zendingen doet. Bekommer u niet veel
om mij. Ik heb toch ook nog altijd ‘du pain sur la planche’ en allerlei. Dank Roland(15)
voor zijn bemidde[ling] en geloof aan mijn liefde voor u allen.
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) Roland Köster, zoon van Nelly Buysses zus Annette Dyserinck, die getrouwd is geweest met
de Duitse bankier Wilhelm Köster (Mannheim 1854-Heidelberg 1902); het huwelijk werd in
1886 ontbonden. Roland Köster werd tijdens de oorlog secretaris van de Duitse delegatie in
Den Haag en maakte het door zijn discrete interventies o.a. mogelijk dat Virginie Loveling in
november 1917 naar Den Haag en in juni 1918 voor een gezondheidskuur naar Duitsland kon
reizen (zie hierna, brief 25). Nadere bijzonderheden over Köster in de Buysse-biografie van
Joris van Parys.
(2) Julie kon niet worden geïdentificeerd; vgl. hiervoor, brief 23, aant. 5.
(3) Bedoeld zijn de drie dochters van Nelly Dyserinck: Inez, Mary en Thea. Zie brief 3 aant. 9, 11
en 12.
(4) Arthur Buysse had een villa in Landegem. Augusta en Madeleine: zijn vrouw en dochter.
(5) Onkel Eduard: Eduard Huet (1819-1891), broer van François (die van 1835 tot 1850 filosofie
doceerde aan de Rijksuniversiteit Gent) en van Bathilde, de echtgenote van César Fredericq.
Eduard Huet was wiskundeleraar. Voor Paul Fredericq en voor diens broers en zussen was hij
een ‘suikernonkel’. Hij was o.m. bevriend met Elysée Reclus, die tijdens de Commune onderdook
bij hem. Zie L. Fredericq, Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne (1940), p. 69-71.
(6) Euzeke is een toneelbewerking van de Gentse volksroman Levensleer van Cyriel Buysse en
Virginie Loveling; vgl. hiervóór, brief 23 aant. 2. De bewerking is van de hand de bekende
Gentse volkstoneelschrijver Henri van Daele. Het stuk zou pas enkele jaren na de oorlog in
première gaan in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Gent op 7 augustus 1922; zie
herdenkingsalbum Cyriel Buysse 1859/1932, p. 114.
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(7) Over Arthur Menzel, scheepsarts, zie hiervóór, brieven 10 aant. 2 en 11 aant. 4.
(8) Arthur Buysse verbleef tijdens de oorlogsjaren met zijn familie eveneens in Den Haag.
(9) Virginie Lovelings roman Het revolverschot verscheen in 1911 bij de Nederlandsche Boekhandel
(Antwerpen) en Honig (Utrecht).
(10) René Buysse is oorlogsvrijwilliger. Zie hiervóór, de berichten van Cyriel aan zijn vrouw Nelly
uit 1916.
(11) Over Alice zie hiervóór, brief 23 aant. 4. Liberaal gemeenteraadslid en schepen Maurice de
Weert (1862-1930) was in de oorlogsperiode de rechterhand van de Gentse burgemeester Emile
Braun, die hij steunde in diens verzet tegen de Duitse bezetter. Zie D. Vanacker, Het aktivistisch
avontuur, Gent 1991, p. 229 en passim. Zie ook de brief aan de burgemeester d.d. 29 juli 1918,
gepubliceerd in MCBG X (1994), p. 155-156.
(12) Mme de Graat: Mevrouw De Graet, weduwe van de vroegere burgemeester van Afsnee en
eigenaar van Maison Rose. Na de dood van haar echtgenoot is ze verhuisd naar Gent en heeft
ze Maison Rose verhuurd aan Nelly Buysse.
(13) Zie hierboven, aant. 1 en vgl. Stynen, Rosalie en Virginie, p. 321.
(14) Mogelijk een verschrijving voor Roland; zie hierboven, aant. 1.
(15) Zie hierboven, aant. 1.
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25
[Brief van Virginie Loveling aan Cyriel en Nelly Buysse]
Nenndorf 9 juli '18,(1)
Dinsdag namiddag
Lieve Cyriel, lieve Nelly,
Uw beider brieven ontvangen met vreugd en dank. Den tweeden dag van mijn verblijf
schreef ik u een kaart, aan Roland daarna een langen brief, ook voor u meteen
bestemd.(2) Ik zou u allen zoo graag weerzien, maar Alice schrijft mij, dat ze geen
pasport voor Holland krijgen kan, ook verneem ik uit duitsche bron, dat wij over
Keulen zouden moeten gaan, wat nog veel ingewikkelder zou wezen. Het was nogal
gewaagd hier te komen in krijgstijd. En daar ik niet alleen reizen kan, zal Alice,
helaas! weder den last hebben. De dokter was heden tevreden, hoewel de beterschap
heel traag vooruitgaat. Ik heb toch zooveel geleden te Gent! Soms dacht ik krankzinnig
te zullen worden. Nenndorf is als natuurschoon en inrichting een klein paradijs. Maar
een medereizenden heeft mijn regenscherm gebroken, een gezonden uit België komt
niet eens aan en de te repareeren is sinds mijn aankomst in Hannover. Ik verwacht
hem tevergeefs. Het regent altijd en er was nog slechts éen schoone dag, gisteren 8
en tien graad centigraad, winterkleederen. Honig(3) schijnt van kwaden wil te wezen.
Hij bedriegt mij schandelijk. Onlangs kwam een fabrikant van Roeselare te mijnent.
Zijn eigendommen zijn daar verwoest en zijn kleine jongen is van een bom gedood.
Hij bezat een groote bibliotheek, kwam op het gedacht ze te vergrooten in de vier
talen en te Gent uit te leenen mits geld. Het gelukt uitstekend. Hij zocht een ex. van
‘De Biezenstekker’(4) (wat hij later vond). Hij had zoo even voor over de 80 fr. boeken
van u uit Holland laten komen. Ik vroeg hem, wie zoo al 't meest gelezen werd. Hij
noemde namen. ‘En Gezelle?’ ‘Naar dien heeft sedert meer dan drie jaren, dat mijn
bibliotheek bestaat, nog geen mensch gevraagd,’ zei hij. Ik heb van den verleden
winter een groote voldoening beleefd, iets te vergelijken aan de ontdekking van uw
talent, lieve Cyriel. Simon heeft namelijk een roman geschreven (niemand weet het
nog) zoowat driehonderd of driehonderd vijftig bl. zal hij in druk zijn. ‘Vieilles
Filles’.(5) Dat boek is waarlijk schoon, optimistisch, boeiend, vol geest en tintelend
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van stijl. Wat een geluk te kunnen prijzen bij zooveel prulwerk! In mijn kaart vroeg
ik u, lieve Nelly, mij een Hollandsch ridderstrikje oranje nassau te zenden als
échantillon sans valeur. Kan dat? Zooniet ook goed. Groeten aan al mijn dierbaren
rondom u.
V. Loveling.
Morgen antwoord ik op den lieven brief van Annette.(6)

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 24 aant. 1. Virginie Loveling verbleef zeven weken in het kuuroord Bad
Nenndorf (Neder-Saksen). Zij vertrok op 17 juni 1918, samen met haar nicht Alice, die haar
ook komt afhalen voor de terugreis. Zie L. Stynen, Rosalie en Virginie, p. 321-323. Hiervóór
(brief 25) bleek dat zij de reis kon ondernemen door de bemiddeling van Roland Köster.
(2) Roland Köster; zie brief 24 aant. 1.
(3) Honig, de Nederlandse uitgever van Het revolverschot; zie hiervóór, brief 24 aant. 9.
(4) Cyriel Buysses novelle ‘De bietenstekker’ verscheen in het juninummer van De nieuwe gids
1890 en werd in 1894 apart uitgegeven in de reeks ‘Bibliotheek van Nederlandsche Letteren
onder bestuur van Pol de Mont’
(5) Simon Fredericq, jongste zoon van Cesar Fredericq, zie hiervóór, brief 12 aant. 5 Hij schreef
als literair dilettant onder diverse pseudoniemen novellen en romans die als feuilleton werden
gepubliceerd in de Gentse krant La Flandre libérale. Een van de romans had als oorspronkelijke
titel Vieilles filles maar verscheen in 1923 in La Flandre libérale onder de titel Moeurs de
province. Zie L. Fredericq, Notes, p. 141.
(6) Annette Dyserinck, de zus van Nelly Buysse. Zie brief 24 aant. 1.

26
[Brief van Virginie Loveling aan Cyriel en Nelly Buysse]
Gent, 2 april 1921.
Zeer lieve Cyriel en Nelly,
Mijn beste heilwenschen met het voorgenomen huwelijk van René.(1) Dat is nu waarlijk
iets onverwacht. Ik hoop, dat hij gelukkig zal wezen en gij beiden met hem. Ik verlang
zeer u weder te zien, naar ik hoor, zal dat weldra wezen. Komt dan toch, alles is hier
zoo voor-
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jaarsmooi en het weder zoo hel en zonnig. Van uit mijn celgevang geniet ik, in de
maat van het mogelijke, van het zicht op het tuinvierkant, waar de fruitboomen
overvloedig wit bebloeid staan. Nieuws kan ik u niet melden, ik heb weinig verkeer
met menschen en ga hoegenaamd niet uit. Fanny(2) moet op weg zijn om naar Gent
te komen; of het voorgoed is, weet ik niet. Allerliefste Nelly, ik had u veel eerder
moeten danken voor het zenden der nog zeer goede bottienen. Ze passen Marie als
geschilderd en doen veel dienst in dezen tijd van duur leven. Dat leven gaat hier
economisch gesproken, zijn moeielijken gang. Wettelijk wordt aan de eenen
afgenomen om het aan de anderen weg te werpen. Er is niets aan te doen, best er
geen zwarigheid in te maken. Ik vertrouw, dat de lieve meisjes het goed stellen, dat
Mary heel genezen, en majestatisch is als vroeger en Thea tintelend van guitig
vernuft.(3) Graag zou ik ze wederzien. Nogmaals goed heil, mijn gelieven, trouw
verkleefd.
V. Loveling.

Eindnoten:
(1) René Buysse huwde op 6 augustus 1921 in Elsene met Germaine Rolin.
(2) Fanny: zie hiervóór, brief 13 aant. 1.
(3) De meisjes zijn Nelly's dochters Mary, Inez en Thea. Zie brief 3 aant 9, 11 en 12.

27
[Brief van Virginie Loveling aan Cyriel Buysse]
Gent 20 juni 1921
Lieve Cyriel,
Ik heb uw boek reeds uitgelezen.(1) Het is merkwaardig van kracht en tevens sobere
voorstelling. Een oprechte brok aanschouwelijk leven. Zoo rijp, zoo lang gerijpt in
u, daardoor zoo diep en tot nadenken nopend! Het is overal mooi en boeiend, somber
of frisch, treffend van waarheid maar enkele tooneelen munten uit als starren van
eerste grootte: zoo de gemoedstoestanden van meneer Triphon. Zijn bezoek bij
Siednie en de houding van die werkmansfamilie. De meeting, Sophietje bij de paarden,
haar plichtgevoel; en haar bezwij-
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ming in het vreiwekot. En welk een begrip van maatschappelijken toestand. Paeterken
moet met de witte trouwen en de brave madame De Beule helpt de andere, in 't zelfde
geval, verstooten. En zeggen, dat zoo iets ons niet kwetst als wij het in werkelijkheid
zien en het door talent moet getoond worden in een boek om er al het hachelijke van
te begrijpen en terzelfdertijd het onvereenbare van twee maatschappelijk zoo ver van
elkander, door opvoeding en stand gescheiden personen te beseffen. Alles zoo waar
van observatie. Onder het lezen heb ik mij voorgesteld welk een genot het u moet
geweest, dàt te schrijven zoo intens uw genre! Veel genot heb ik beleefd bij het lezen
en dank u hartelijk. Het kan niet anders dan een blijvend, groot succes wezen.
Uw tante Virginie.

Eindnoten:
(1) Virginie Loveling formuleert hier een zeer trefzeker en scherpzinnig, waarderend oordeel over
de autobiografische roman Zooals het was... (1921), waarin Buysse zijn herinneringen aan het
leven in de cichoreifabriek van zijn vader heeft beschreven.

28
[Brief van Virginie Loveling aan Cyriel en Nelly Buysse]
Gent 29 december '21.
Lieve Cyriel, lieve Nelly,
Mijn beste wenschen, en veel u hier te zien, dàt verlang ik van harte. Dank voor uw
brief, lieve, goede Cyriel en uw groot geschenk champagne. Nu was ik oprecht
verwonderd alzoo vier lekkere flesschen van dien drank te krijgen en laat ik het maar
bekennen - heel blij er mede. Gaarne vernam ik nog 't een en 't ander over uw verblijf
in Londen, lieve Nelly. Dank voor uw eerste berichten desaangaande. Dank, altijd
dank aan u beiden voor de herhaalde blijken uwer genegenheid in mijn treurig lot.(1)
Die genegenheid heb ik zoo noodig en ze troost mij in de maat van het mogelijke.
Sedert 4den september, dat ik de laatste maal te uwent was, en gij, lieve Nelly, mij
zoo
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hulpvaardig steundet in het gaan, ben ik uit deze twee kamers niet tot aan de
bovenkamerdeur geweest...
Ik heb mijn stukje van persoonlijke herinneringen te copieëren gegeven. Ik vrees
te zeer het versukkelen. Ik zal het aangeteekend zenden aan den heer Coenen.(2) Nu
heb ik met hulp van Adèle Fredericq(3) alles wat ik over eigen ondervindingen
verzamelen kon, saamgegaard. Het zal een heel boek uitmaken. De courant ‘R.C.’,
is bij Dien(4) ook zoek geraakt. Indien ze nog iets ontdekt over mijn bijdrage in
‘Groot-Nederland’, zal ze het mij geven. Erkentelijk ben ik u voor het opspeuren,
lieve Cyriel. Veel goede wenschen aan de lieve menschen, die belang stellen in mij,
vooral aan Mary en Thea.(5) Afzonderlijk schrijven kan ik hun niet. Het schrijven
kost mij materieel de grootste inspanning en moeite met het voorover gebogen zitten.
Er heerecht hier influenza, ronde koorts (roodvonk), zoodat reeds scholen zijn gesloten
geweest. Alice en Augusta zijn ook lichtelijk ongesteld. Arthur en Edmond(6) zijn
daar zoo even geweest. Arthur ziet er heel gereposeerd uit en is heel opgewekt.
Veel hartelijke van
uw tante V.L.

Eindnoten:
(1) Virginie Loveling was de laatste jaren van haar leven zwaar ziek en werd invalide. Zie ook
brieven 29 en 31.
(2) Frans Coenen (1866-1936), sinds 1914 redactiesecretaris van Groot Nederland, waarin
‘Herinneringen uit mijn kindertijd’ verscheen (1921 dl. 2)
(3) Adèle Fredericq (1861-1927) is een zus van Mathilde en Léonie, en dus een van de dochters
van Joseph (Alexandra) Fredericq (1821-1866), een vroeg gestorven halfbroer van Pauline en
Virginie Loveling. Het plan voor de bundeling van Virginie Lovelings memoires waarvan hier
sprake is, werd niet uitgevoerd.
(4) De (Nieuwe) Rotterdamsche Courant. Dien is Dina Logeman; zie over haar hiervóór, brief 3
aant. 1 en brief 13 aant. 6; en zie verder in deze Mededelingen de inleiding bij ‘Een hoogst
onaangenaam geschenk’.
(5) Mary en Thea: twee van de drie dochters van Nelly. Zie brief 3 aant. 11 en 12.
(6) Alice en Edmond zijn de zus en de schoonbroer (zwager) van Cyriel Buysse, Arthur en Augusta
diens broer en schoonzus.
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29
[Brief Virginie Loveling aan Arthur en Augusta Buysse]
Gent 19 augustus 1922
Mes chers amis,
J'ai bien reçu vos deux cartes. Les nouvelles sont bonnen et m'ont réjouie. C'étaient
deux rayons de soleil dans ma solitude. Vous reviendrez tout à fait guérie, chère
Augusta.(1) Votre séjour là-bas vous procurerez du plaisir, le plaisir des convalescents
avec la perspective d'agréables souvenirs futurs. Je ne vous parlerai pas de mon
martyre pour ne pas vous attrister. Je serai très heureuse de vous revoir. Madeleine
est venue ici avec les garçons, de forts gaillards.(2) Elle était très enjouée et très bien
mise, ce qui est souvent une preuve de bonne humeur. Elle m'a apporté des poires
vertes et très succulentes. Elle reviendra la semaine prochaine. Marie(3) part en
vacances jusque mardi, chez une soeur mariée à Ecaussines; elle a vraiment besoin
de se distraire un peu. Louise(4) la remplacera. Immédiatement après le retour de
Marie Masoeur va au couvent en retraite pour quatre jours. Je fais beaucoup
d'expériences en fait de ce genre et je remarque que les exigences du culte mettent
de journalières entraves au dévouement des infirmières religieuses. Les malades et
les impotents n'ont qu'à en faire leur deuil. Je vous enverrai un tiré-à-part de ma
nouvelle, qui paraît dans la ‘Dietsche Warande’ - ultra catholique comme revue. Ce
qui ne me gêne nullement, puisque je puis librement y publier ce qui me convient.
Mademoiselle Belpaire, qui est propriétaire de cette publication, a des idées bien
larges de tolérance, en vérité. Ma nouvelle est intitulée ‘het Onze Vader’. Alice donne
force diners et festins, la joie de vivre en personne, elle est comme vous et Cyriel et
Nelly bien affectueuse pour moi. Et j'avoue que j'ai grand besoin d'être aimée. Fanny
vient presque tous les jours.(5) M. Bley, le professeur, m'apporte des livres et vient
causer tous les vendredis.(6) Son petit chien, fox-terrier, connaît si bien ma maison
qu'il est déjà venu seul une fois. Quand on n'a pas de grands événements à raconter
les petits en tiennent lieu. Les Logeman sont en Norvège. Its me manquent ici. Ils
me témoignent tant d'affection et me donnent des nouvelles enthusiastes de leur
voyage à travers les fjords et les rochers.
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Adieu ou plutôt au revoir. J'ai beaucoup de peine à écrire. Mon bras me fait beaucoup
souffrir. Votre tante qui vous aims bien.
V.L.

Eindnoten:
(1) Het adres op de brief is Hôtel des Thermes, Bagnoles de l'Orne, Normandie, France. Kennelijk
volgt Augusta daar een waterkuur.
(2) Paul en Jacques Verschoore, de zonen van Madeleine Buysse.
(3) Marie: Lovelings huismeid Marie Bataille.
(4) Louise: de huisverpleegster, mogelijk de ‘Schwester Louise’ waarvan sprake in Stynen, Rosalie
en Virginie, p. 323.
(5) Fanny MacLeod. Zie hiervóór, brief 9 aant. 6 en brief 13 aant. 1.
(6) Prof. André Bley (1849) doceert sinds 1890 Duitse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Gent.
Zie Université de Gand. Liber memorialis. Notices Biographiques, T. I, Gand 1913, p. 231-232.

30
[Brief van Virginie Loveling aan Cyriel Buysse]
Gent 25 december '22
Lieve Cyriel,
Brief en ‘R. Courant’ ontvangen.(1) Heel veel dank. Verdiende afbra[a]k. Hooge
ophemeling over den ‘Film’ in de ‘H. Post’. Ik krijg geregeld dat blad, maar vind
het waarlijk van uw kant te veel, ook al het overige lekkers van drank en spijs. Nooit
iets beters gegeten dan het konijn. ‘A beauty’ zeggen de Engelschen. Ik heb een
groote voldoening gehad bij het krijgen van het blad, waarin onderpastoor Eeckhout
zoo waardeerend over uw laatste boek schrijft.(2) Mij dunkt, dat er geen beter
propaganda kan bestaan er voor dan zulke, en meende er u geluk mede te wenschen
per brief, maar leed te veel om u te kunnen schrijven. Nu ook en waag het toch om
u allen, groot en klein, mijn beste wenschen te zenden. Aan elk antwoorden kan ik
niet. Honig gaat nu mijn ‘Dure Eed’ nog eens herdrukken en dadelijk het honorarium
betalen.(3) Hij spreekt ook van een bloemlezing uit het dagboek te maken, maar dat
wil ik niet; want M. Basse heeft het zoo goed mogelijk gedaan voor een heel klein
gedeelte en het is als afgebrokkelde schakels in de plaats van een geheele keten.(4)
Juffrouw Belpaire heeft een artikel over mij
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geschreven in een nieuw tijdschrift met grooten lof.(5) Mijnheer Eeckhout bracht mij
ook het ‘Vl. Land’ met zijn beoordeeling over u.(6) Ik was er zoo blijde mede! In een
ander geval, door een liberaal geschreven, zou dat van zoo groot gewicht niet zijn,
maar hier wel met het oog op het lezend publiek, oorlof aan de Katholieken om uw
werken te lezen! Met mij gaat het hoe langer hoe slechter. Een groote troost is al de
mij omringende liefde van U allen. Ook heb ik nu een heel brave verpleegster, na de
stoute harpijen van die nonnen. Het is wel treurig voor Marie en de hulpvaardige
dienster van heele dagen en nachten te hooren jammeren, maar het is onontkombaar
door den toestand zelven. Veel liefs aan allen.
Uw liefhebbende tante
V.L.
Veel dank aan Nelly voor
haar hartelijken brief.

Eindnoten:
(1) In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 december 1922 verscheen een bespreking van
Buysses verhalenbundel Uit de bron.
(2) Joris Eeckhout (1887-1951) schreef literaire kritieken en essays die werden gebundeld in de
veertiendelige reeks Litteraire profielen (1925-1947). Een bijdrage over Buysse (in De Pelgrim)
is te vinden in deel IV (1931), p. 103-113. In 1922 recenseerde hij de bundel Uit de bron in Het
Vlaamsche land.
(3) De roman Een dure eed verscheen in 1892 te Gent bij Engelcke en werd niet herdrukt. Honig
(Utrecht) was de uitgever van Een revolverschot (in coproductie met De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen), maar Virginie Loveling was over deze uitgever niet zo enthousiast;
vgl. hiervóór, brief 24 aant. 9 en brief 25 aant. 3.
(4) M. Basse (auteur van Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde, 2 dln, 1920 en
1921, waarvan deel 2 geheel aan de gezusters Loveling is gewijd), heeft fragmenten uit het
oorlogsdagboek gepubliceerd in De Vlaamsche gids, jg. XI (1922-1923), p. 27-47, p. 113-116,
p. 327-339.
(5) Het artikel van Belpaire in een ‘nieuw’ tijdschrift kon vooralsnog niet met zekerheid getraceerd
worden. Vermoedelijk gaat het om een bijdrage in Vrouwenleven, dat vanaf februari 1922
verscheen als opvolger van Omhoog. Meer informatie over Vrouwenleven in Els Flour e.a.,
Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België. Deel II. Repertorium van de feministische en
de vrouwenpers 1830-1994, Brussel 1994, p. 351-353. Met dank aan Geraldine Reymenants
voor deze verwijzing.
(6) Zie hierboven, aant. 2.
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31
[Briefkaart van Virginie Loveling aan Arthur en Augusta Buysse]
Ghent Sunday Morning
10 o'clock 15 july '23(1)
My dear Friends,
I got your long and nice letter in due process of time and rejoiced at its contents.
Never mind the expense if bestowed for health and if it proves to give satisfactory
results. The heat has past here all you can imagine of horror. We slept with all the
windows broad opened, expecting some coolness but in vain. To-day rain and all of
a sudden it is growing so dark, that I hardly can go on writing. On friday last I got a
letter from the merchant carpenter, who made my invalid-chair, that he no longer
took care of amending it and that I had to apply to another workingman for the
changes I thought to be necessary. Kind regards.
I suffer a painful martyrdom by continuation

Eindnoten:
(1) Vgl. de Engelse kaart van Cyriel Buysse aan zijn tante van 14.5.1912 (MCBG I, 84).
Waarschijnlijk is dit de laatste kaart die Virginie Loveling aan haar naaste familie stuurde. Na
jaren van toenemende invaliditeit overleed ze op 1 december 1923.

32
[Brief van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
[Madrid] Savoy Hotel [december 1927](1)
Liefste Maamsje
Wij komen zooeven van v. Asbeek waar wij met de Loudons(2) en den Ned. consul
en vrouw geluncht hebben [.] Die consul en vrouw zijn naar mijn meening Duitschers
maar trouwens zeer vriendelijk, v. Asbeek heel aardig, zeer aangedrongen dat ik zou
terugkomen, maar er zit een diepe melancolie in dien man sinds de dood van zijn
vrouw. Hij woont heel mooi in de hoogte, met een prachtig uitzicht over de
sneeuwtoppen van de Guadarrama.
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Je vraagt mij naar Maeterlincks château de Medan.(3) Het doet heel veel denken, ook
als inrichting aan [..] Wandrille.(4) Veel smaak en meestal in lichte kleuren. Vauthier(5)
was heel aardig maar een beetje gedrukt onder het vooruitzicht der operatie, die nu
wel zal geschied zijn.
Morgen dus vertrekken wij naar Córdoba, waar wij denkelijk maar een nacht zullen
verblijven. Vandaar naar Algeciras voor 3 of 4 dagen, al naar gelang dat er
gelegenheid is om naar Tanger over te steken.
Wij beginnen onze impressies neer te schrijven. Daisy(6) heeft al drie artikelen
klaar, waarvan twee bijzonder goed. Ik ben bezig aan mijn tweede.
Wij zijn wat te lang in Madrid gebleven (een stad als Brussel, maar blanker en
met breedere boulevards) maar wat moet je als je voortdurend geïnviteerd wordt. De
Van Eeghens en de Borgraeve willen ons ook hebben, maar wij hebben bedankt.(7)
Het werd te veel.
Van Mimi en René(8) hoor ik niets meer. Netje(9) houdt mij op de hoogte van Deurle.
Ik hoop wat van alles in Rabat te vinden. Spanje is wel duur. Mijn kamer (keurig
met bad) 25 pesetas per dag (vijfde verdieping) [.] Zoowat 10 à 11 gulden zonder
ontbijt.
Het Prado-museum is onvergelijkelijk mooi. Vooral de Velasquez, de Rubens,
Van Dijcks en Breughels. Wat hebben die Spanjaarden zich destijds onze mooiste
meesters toegeeigend. De conservator zei mij dat ze zoowat dertig van de mooiste
Breughels bezitten.
Ik word geroepen voor de thee. De dames zijn geloof ik klaar met inpakken. Ik
ook. Wij vertrekken morgen ochtend om 10 uur en komen zoowat tegen 6 's avonds
in Córdoba aan.
Tot later, liefste Maams. Wij zien veel moois en interessants maar ik zal ook al
blij zijn jou terug te zien
Intusschen mijn liefste zoenen
Cyriel

Eindnoten:
(1) Buysse reisde door Spanje naar Noord-Afrika in vrouwelijk gezelschap: Daisy Barnardiston Van Riemsdijk, co-auteur van het reisverslag Wat wij in Spanje en Marokko zagen, en
waarschijnlijk Annette Boissevain: dezelfde dames met wie hij in 1928 naar het Pen-congres
in Oslo zal reizen.
(2) Nederlandse kennissen van de Buysses of van Daisy van Riemsdijk.
(3) Château de Médan: Maeterlincks nieuwe zomerverblijf bij Parijs; zie Wat wij in Spanje en
Marokko zagen; VW 6, 543 e.v.
(4) Abdij van Wandrille: Maeterlincks vroegere zomerverblijf bij Rouen; zie VW 6 376-377.
(5) Vauthier: niet geïdentificeerd.
(6) Daisy van Riemsdijk, co-auteur van Wat wij in Spanje en Marokko zagen, getrouwd met de
Engelse officier Barnardiston. Onder de naam M. Barnardiston-Van Riemsdijk werkte zij ook
mee aan het tijdschrift Groot Nederland (‘Schetsen uit Britsch-Indië’ in 1921, II en 1922, II).
(7) Niet geïdentificeerd.
(8) René Buysse en zijn eerste vrouw Germaine (gezegd Mimi) Rolin.
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(9) Jeanette Eechautte (Deurle 1883-1955), Buysses huishoudster in Afsnee en Deurle vanaf 1909
(voor die tijd was ze in dienst van zijn moeder Pauline Loveling in Nevele).
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33
[Brief van Cyriel Buysse aan Nelly Buysse-Dyserinck]
Madrid Savoy Hotel, 14 Mars 28
Liefste Maams,
Daisy(1) invite ce soir les Loudon à diner à notre excellent hôtel et demain soir nous
partons par le train de nuit pour Paris. C'est la fin du beau voyage qui laissera de
charmants souvenirs. Depuis trois jours je suis au régime de l'eau et du macaroni.
En effet, j'ai été et je suis encore assez fortement pris d'une attaque de dysenterie qui
me fait perdre du sang. C'est, paraît-il, la maladie marocaine dont souffrent beaucoup
de voyageurs qui ont l'intestin délicat. Mon amie était très alarmée mais j'estime
qu'elle exagère. C'est, je pense, le résultat de la très mauvaise qualité de nourriture
dont nous avons du nous contenter les derniers temps. La petite aussi a été malade;(2)
il n'y a que Daisy qui résiste à tout. Dans ces circonstances, je dois hélas renoncer à
Toledo. J'ai vivement engagé mes compagnes à y aller sans moi, mais ellen ne veulent
pas.
Notre dernière excursion à Tetouan était vraiment remarquable. Le général espagnol
nous fit rendre (verbeeld je) les honneurs militaires par les troupes de sa garde, types
superbes, vêtus de bournous et turbans blancs et de longs manteaux d'un orange
éclatant. Daisy trouve que j'ai très bien rendu le salut militaire qu'exigeait la
circonstance. Maar ze had dolle pret om mij.
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J'espère qu' à Bruxelles tu auras trouvé les choses pas trop en désordre. On ne sait
jamais avec la chère Inez.(3)
Daisy reçoit à l'instant une lettre de sa tante Eugénie que la femme de Hubert
Cremer est atteinte de diphtérie. Elle avait bien besoin de ça [,] la pauvre aveugle!
Il fait froid à Madrid. d'ailleurs toute la fin du voyage a manqué de soleil et il a
beaucoup plu. Nous avons du attendre 3 jours à Tanger l'arrivée du bateau pour
Gibraltar. Hôtel bruyant et infect là-bas. C'est ce qui m'a rendu si malade. Et puis ce
voyage de 24 heures jusqu' ici. Nous étions morts de fatigue [.]
C'est dommage que tout soit si horriblement rempli d'Américains. Ces gens gâtent
absolument tout par leur seule grossière présence. Si cela continue, ils finiront par
détruire le tourisme pour tout autre nationalité. Déjà on ne rencontre presque plus
un anglais.(4)
A Paris je m'arrêterai probablement quelques jours à moins que mon mal ne
s'aggrave. Dans ce cas j'irais vite à Gand consulter Vernieuwe.(5) Mais j'ai l'impression
que ça s'améliore. Le 26 les Loudon de Voorlinden célèbrent leurs noces d'argent [.]
J'enverrai un télégr. de Deurle. Peut-être en feras-tu autant de La Haye.
Donc j'attends à Deurle où je dois absolument m'arrêter quelques jours, les
documents exigés par le controleur des contributions et les imprimés de V. Dishoeck.(6)
Les dames t'envoient toutes leurs amitiés et moi mes meilleurs baisers.
Cyriel

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 32 aant 1 en 6.
(2) Geen nadere gegevens bekend.
(3) Inez Tromp, de oudste dochter uit het eerste huwelijk van Nelly. Zie hiervóór, brief 3 aant. 9
en hierna, brief 38 aant. 1.
(4) Zie o.a. het hoofdstuk ‘Amerika über alles’ in Wat wij in Spanje en Marokko zagen (VW 6,
617).
(5) De Gentse internist bij wie zijn broer Arthur (overleden in 1926) in behandeling is geweest.
(6) C.A.J. van Dishoeck, Buysses Nederlandse uitgever.
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34
[Prentkaart van Cyriel Buysse aan Augusta Buysse-Beaucarne]
Afsné 20 Oct 29(1)
Ma chère Augusta, Merci pour votre bonne lettre. Nous espérons de tout coeur que
le séjour au bord de la mer vous remettra complètement.
Excusez ce bref billet: je suis débordé tous ces jours-ci. J'ai demandé qu'on donne
de bonnes places à Mobo(2) et son fils au banquet. Beaucoup d'amitiés de nous tous
à tous.
Cyriel

Eindnoten:
(1) Augusta is in 1929 al drie jaar weduwe (Arthur Buysse overlijdt in 1926). Uit de correspondentie
blijkt dat ze na de oorlog herhaaldelijk gezondheidsproblemen heeft; ze overlijdt in 1963.
(2) Molo of Molieke is de koosnaam van Madeleine Buysse (1891-1982), de dochter van Arthur
en Augusta. Madeleine was in 1912 getrouwd met de Kortrijkse bankier Paul Verschoore. De
zoon van wie sprake is Paul Verschoore junior (1913-1977), de latere echtgenoot van mevrouw
Livine Sevens (1914). Het bedoelde banket heeft plaats in Brussel, op 27 oktober, naar aanleiding
van de 70ste verjaardag van Cyriel.

35
[Prentkaart van Cyriel Buysse aan Augusta Buysse-Beaucarne]
La Haye 16 Janv. 30
Ma chère Augusta,
Il n'y a plus de fièvre.(1) Je pars samedi pour Deurle et je viendrai vous dire bonjour
la semaine prochaine. Nelly va asset bien.
Beaucoup d'amitiés à vous tous
Cyriel

Eindnoten:
(1) Mogelijk alleen een tijdelijke ongesteldheid. Pas in 1931 openbaart zich de ziekte die Cyriel
fataal zal worden; zie Joris van Parys, ‘In de hoop op vrede. De nadagen van Cyriel Buysse
(1931-1932)’, in: MCBG XVI.
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36
[Prentkaart van Cyriel Buysse aan Augusta Buysse-Beaucarne]
Deurle 19 Fev. 30
Ma chère Augusta
J'accepte avec plaisir votre invitation pour dimanche. Je suis allé hier à Bruxelles
contempler le nouveau produit d'Inez.(1) Tout va bien de ce côté
Donc à dimanche
Bien à vous
Cyriel

Eindnoten:
(1) Maria-Violanta (Mieke) von Bodman, het tweede dochtertje van Nelly Buysses oudste dochter
Inez Tromp, werd in Brussel geboren op 15 februari 1930. Zie hiervóór, brief 3 aant. 9 en hierna,
brief 37 aant. 1. Mieke (‘Mickey’ de Bodman) is nog in leven (najaar 2004) en woont in Nice,
waar haar moeder al in 1960 stierf. Haar zuster Bianca-Maria, geboren in Den Haag op 18 juli
1924, overleed op 30 december 2003 in Lodive (Hérault, Frankrijk).

37
[Ongedateerde brief (met rouwrand) van Cyriel Buysse aan René
Buysse]
Afsné vendredi soir [ca. 1930]
Mon cher René, j'ai fait ce matin en auto un aller et retour à Bruxelles, pour l'essayage
d'honneur de mon paletot, qui me semble devenir radieux! J'ai regretté de ne pas te
voir, mais c'était impossible. Je devais être de retour à 1 heure. Comme j'étais à côté
d'Inez(1) je suis allé rapidement la voir. Il fait renfermé dans cette boîte. Je crois qu'on
n'y aère jamais! Malsain! On le voir aux figures. Albert était sorti
Comment va le cher petit Tang?(2)
L'Oncle Mondje(3) me prie de te demander si ce ne serait pas le moment d'acheter
des [Indae/es?](4) Qu'est ce que tu en penses? Hij zoagt er over.(5)
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Je viendrai un jour quelconque au salon automobile. On se verra peut-être!
Tous mes baisers
Père
Nous partons lundi pour Deurle. La Lys déborde à Afsné Assez bonnes nouvelles
de Maams

Eindnoten:
(1) Inez Tromp, de oudste van de drie dochters van Nelly (zie brief 3 aant. 9) huwde in 1923 in
Den Haag met de Duitse diplomaat Johann Albert baron von Bodman (Parijs 28.4.1887Baden-Baden 26.9.1976); baron en baronesse von Bodman woonden in 1929 in de
St.-Bernardusstraat te Brussel.
(2) Mogelijk het hondje van René.
(3) Edmond de Keyser, rentenierende echtgenoot van Alice Buysse.
(4) Aandelen van deze vennootschap.
(5) ‘Hij zeurt erover.’

38
[Ongedateerde prentkaart van Cyriel Buysse aan René Buysse.
Poststempel onleesbaar]
[1931]
Afsné Mardi
Mon cher René,
J'espère recevoir de meilleures nouvelles. Je ne pourrai venir chez Inez(1) jeudi
mais j'espère vivement te voir le 26 à Afsné [.]
Albert a été assez malade ici (bile)(2) Pas de chance vraiment.
Voudrais-tu envoyer La Revue Bleue à M. Toussaint van Boelaere, Boulev. Général
Jacques 109 Bruxelles?(3) On va traduire ça en Polonais
t.t.
Père

Eindnoten:
(1) Inez Tromp: zie hiervóór, brief 3 aant. 9 en brief 37 aant. 1.
(2) Albert von Bodman, echtgenoot van Inez Tromp. Zie hiervóór brief 37 aant 1.
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(3) Vgl. Cyriel Buysse aan Toussaint: ‘Ik laat u de Revue Bleue sturen door mijn zoon. Beleefd
verzoek na gebruik terug naar Deurle.’ (AMVC, B995; 38591/32). Het bedoelde verhaal is ‘Het
legaat’ uit de bundel Kerels (1927) dat onder de titel ‘Le Legs’ verscheen in La Revue Bleue
van 7.11.1931; naar aanleiding van Buysses overlijden zal het worden overgenomen in La Revue
Belge van 15.8.1932. Als voorzitter van de Vlaamse Pen-club had Fernand Toussaint van
Boelaere in 1932 schriftelijke contacten met Th. Bilinski, de Poolse consul-generaal in Antwerpen
(AMVC, T394.B1); in een brief aan de voorzitter van de Poolse Pen-club Bandrowski klaagde
Toussaint dat de Poolse club zijn brieven niet beantwoordde.
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39
[Prentkaart Cyriel Buysse aan Augusta Buysse-Beaucarne]
Gd. Hôtel du Mont Boron Nice 7 Fev. [1932](1)
Ma chère Augusta,
Bien arrivés et contents ici [.] Beau temps, fleurs, soleil [.] Santé assez bonne, surtout
excellent appétit. Netje(2) a découvert que notre femme de chambre est une flamande
de Zwynaerde [.]
Grande joie!
Amitiés à tous
Cyriel

Eindnoten:
(1) In 1931 was Cyriel Buysse ernstig ziek geworden. Begin 1932 verbleef hij met zijn zus Alice
en zijn huishoudster gedurende een aantal weken in Nice om te herstellen. Bijzonderheden in:
Joris van Parys, ‘In de hoop op vrede. De nadagen van Cyriel Buysse (1931-1932)’, in MCBG
XVI.
(2) Buysses huishoudster in Afsnee en Deurle. Zie hiervóór, brief 32 aant. 9.
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Correspondentie van de gezusters Loveling
Brieven van en aan Frans de Cort (1869-1875)
uitgegeven door Anne Marie Musschoot
Inleiding
Het pedagogisch en taal- en letterkundig tijdschrift De toekomst (1857-1898) huldigde
een Vlaamsgezind standpunt en zou in de cruciale jaren van de schoolstrijd liberale
opvattingen inzake openbaar onderwijs verdedigen. Hoofdredacteur, de dichter Johan
M. Dautzenberg, trok vanaf het begin Prudens van Duyse en Jacob F. Heremans in
de redactie aan. Dat de medewerking van de gezusters Loveling zou worden gevraagd,
lag dan ook voor de hand: zij bewogen zich in Gent in de kring van liberale en
Vlaamsgezinde intellectuelen en waren graag geziene gasten bij de Heremansen.
Het contact werd gelegd door Frans de Cort (1834-1875), schoonzoon van
Dautzenberg en bestuurder van het tijdschrift van 1864 tot 1875. Eerder had hij
geadviseerd dat enkele gedichten van Rosalie en Virginie zouden worden opgenomen
in de bloemlezing Uit Zuid-Nederland. Vlaamsche verzen en versjes (1868) van de
Groningse onderwijzer L. Leopold, die medewerker was aan De toekomst en die op
zijn beurt bemiddelde bij het tot stand komen van de boekuitgave van de Gedichten
van de gezusters Loveling, gepubliceerd bij Wolters te Groningen in 1870.
Ondanks hun aanvankelijke terughoudendheid hebben Rosalie en Virginie Loveling
verscheidene bijdragen in De toekomst geplaatst. Interessant vanuit hedendaags
‘genderperspectief’ is dat Virginie Loveling zich en haar zus ‘zoals de meeste
vrouwen’ niet zeer geschikt acht om recensies re schrijven. Zij vinden het ook
ongepast hun bijdragen te ondertekenen. Zoals al werd opgemerkt door Ludo Stynen
(Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt 1997) vertolkt
zij hiermee de toen nog algemeen aanvaarde mening dat vrouwen ondergeschikt zijn
aan mannen, hoewel Rosalie daar dan weer zo haar bedenkingen bij had, zoals blijkt
uit haar laatste opstel, een reactie op Stuart Mill (zie brief 16). Deze brieven
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bevatten dus niet alleen interessante informatie over leven en werk van de gezusters
Loveling, ze zijn ook zeer revelerend voor de positie van de vrouwelijke schrijfster
in de negentiende eeuw.
Alle brieven van Rosalie en Virginie bevinden zich in het AMVC-Letterenhuis
(L 863 voor Virginie, L 862 voor Rosalie). De twee brieven van De Cort (nr. 2 en
nr. 18) in Universiteitsbibliotheek Gent, Hs. 4326, resp. in map A en in map D.
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1
Nevele 15 October 1869.
Mijnheer De Cort,
Dezen morgend ontvingen wij eenen brief van den heer Leopold uit Groningen(1) in
antwoord op hetgeen Gij hem over de uitgave onzer gedichtjes geschreven hebt.
Vooreerst moet ik U danken over Uwe vriendelijke dienstvaardigheid ten onzen
opzichte en U dan nog eens lastig vallen. Zie hier wat de heer Leopold onder ander
schrijft. ‘Het zal het beste zijn dat Gij de copie van uwe versjes rechtstreeks of door
tusschenkomst van De Gort overzendt. De uitgever kan dan den omvang beoordeelen
en eene begrooting van de kosten die hij moet maken, opmaken. Daarbij verwacht
ik dan eenen brief waarin Gij Uwe inzichten betrekkelijk deze uitgave openlegt.
Mocht Gij den Uitgever eenige voorwaarden willen stellen (De Cort b.v. heeft een
zeker getal vrij-exemplaren bedongen) deel mij die dan mede. Ik ben bereid in dezen
alles te doen wat de uitgave uwer versjes kan bevorderen.’
Bovenstaande regelen schijnen ons nog al onbepaald, misschien wel omdat wij
aan geene onderhandelingen met uitgevers gewoon zijn. Mag ik zoo vrij zijn U te
verzoeken ons te willen uitleggen wat hier de voorwaarden van den uitgever zijn en
welke voorwaarden wij zouden mogen stellen?
De heer Leopold stelt ons voor ons portret in het boekje te plaatsen; dit zouden
wij niet gaarne inwilligen en ons dunkt dat het aangeduid formaat (dit papier in vieren
gevouwen) wat klein ware, en zouden er zeer aan houden het boekje op schoon papier
en goed gedrukt te zien verschijnen; maar dit alles kan later nog besproken worden.
Ik zal Uw antwoord afwachten alvorens aan den heer Leopold te schrijven. Laat
mij U nog eens herhalen dat wij U en hem zeer dankbaar zijn. Ik hoop dat Gij het
ons vergeven zult U zooveel moeite te veroorzaken.
Ik twijfel of wij U den prospectus voor de uitgave van Dautzenberg's werken
opgestuurd hebben,(2) zoo niet gelief ons voor een exemplaar derzelve onder Uwe
intekenaren te rekenen.
Ontvang, Mijnheer De Cort, onzen hartelijken groet.
V. Loveling.
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Frans de Cort (1834-1878); AMVC-Letterenhuis.

Eindnoten:
(1) Lubbertus Leopold, onderwijzer te Groningen, publiceerde een aantal bloemlezingen, o.a. Uit
Zuid-Nederland. Vlaamsche verzen en versjes (1868), waarin op advies van F. de Cort enkele
gedichten van Rosalie en Virginie Loveling werden opgenomen. Leopold was medewerker aan
De toekomst. Hij speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van de boekuitgave van
de Gedichten van de gezusters Loveling, die verscheen bij Wolters te Groningen in 1870. Zoals
hierna blijkt was hij het die zorgde voor praktische afspraken met E.B. Ter Horst, de eigenaar
van de firma; vgl. hierna, brief 5 en zie L. Stynen, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de
gezusters Loveling, Tielt 1997, p 47, p. 48 en p. 50.
(2) De dichter J.M. Dautzenberg (1808-1869) was medeoprichter en bezieler van De toekomst.
Kort na zijn overlijden verscheen de bundel Verspreide en nagelaten gedichten. Zie ook hierna,
brief 14 aant. 1. Frans de Cort was de schoonzoon van Dautzenberg; zie de ‘Inleiding’ bij Ada
Deprez, Dominick van Dyck en Bart van Schelstraete, De toekomst, Gent 1992, d. I, p. 41.
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2
[ca. 20 oktober 1869]
Waarde Juffrouw,
Het is mij nog al moeilijk, U eenen raad te geven wat den prijs betreft, dien gij voor
het uit te gevene boek zoudt kunnen bepalen: ik weet niets van zijn omvang. In allen
gevalle dunkt mij, dat gij wel een paar gulden per bladzijde zoudt mogen bedingen.
Over het formaat deel ik niet uwe meening. Mij spijt het zeer, dat Wolters verkozen
heeft, mij in een octavo-gewaad te steken. Het miniatuurformaat der uitgaven van
Cotta, Brockhaus e.a., waarvan gij er waarschijnlijk eenige bezit, komt mij voor
gedichten het geschiktste voor. Wat dit echter betreft, zal Wolters u wel de beslissing
overlaten. Ik mag U verzekeren, dat hij een uitgever van eerste klas is en dat uw
werk, door hem uitgegeven, er recht puik zal uitzien.
En waarom zoudt gij er niet in toestemmen, er uwe portretten te laten bij zetten?
Maar het zou eene staalgravuur moeten zijn, of eene lithografie van Van Loo.
Zend uw handschrift, hetzij rechtstreeks aan Leopold, hetzij door mijne
tusschenkomst, op: Wolters kan natuurlijk niets beslissen zonder het gezien te hebben.
Aan Leopold, dien ik reeds vóór lang (zie
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maar de opdracht van uit Zd. Nld.)(1) wat u en uwe zuster betreft, den kop warm heb
gemaakt, hebt gij in Groningen eenen goeden vriend, die zorgen zal, dat alles goed
ga. Ik ben zeker, dat gij in Holland een groot succès zult hebben: onder de dichteressen
is er daar geene (ik ben niet gewoon, anders te spreken dan ik denk), die waardig zij
het stof van uwe voeten te vagen, en zijn er dichters met heel veel talent, zoo is er
onder hen toch geen, die in uw vak werkt. Wat mij betreft, ik zal het mij steeds tot
eene eer rekenen, tot uwen ‘opgang’ in Holland iets te hebben kunnen bijdragen.
Intusschen houd ik mij in uwe op hoogen prijs gestelde vriendschap aanbevolen
en terwijl ik u verzoek mijne hartelijkste groetenissen uwer lieve zuster over te
brengen, noem ik me, Waarde Juffrouw, uwen oprecht verkleefden
[get.] Frans de Cort
P.S. Mocht eene uwer iets en portefeuille hebben, dat U voor mijne Toekomst geschikt
voorkomt, laat het mij, als 't u belieft, weten. Reeds nu ben ik bezig aan de
verzameling der stoffen voor de 1. aflev. van 1870 - eene specimen-aflevering, die
over het succès des ganschen jaargangs moet beslissen.
FdC

Eindnoten:
(1) De bloemlezing Uit Zuid-Nederland van L. Leopold. Zie hiervóór, brief 1 aant. 1.

3
Nevele den 23 November 1869.
Mijnheer De Cort,
Ik heb wel lang gewacht van op uwen brief te antwoorden maar ik dacht altijd u iets
over de uitgave onzer stukjes(1) te kunnen mededeelen daar gij zoo goed zijt er belang
in te stellen.
Onmiddellijk na het ontvangen van uwen brief, den 21sten October, heb ik aan den
Heer Leopold geschreven, ik heb hem gezegd dat wij het handschrift gereed maken
en het hem rechtstreeks, na ontvangst
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van zijn antwoord, opsturen zouden. Ik heb hem gevraagd of hij die stukjes volgens
zijn goeddunken rangschikken wilde; dat wij gaarne elk vijf-en-twintig
vrij-exemplaren hebben zouden; dat de uitgever zelf het formaat mocht kiezen en
ons per bladzijde betalen zou zonder voor alsnu eene som te bepalen. Ik heb niets
van den Heer Leopold meer vernomen. De uitgave onzer stukjes kan wel uitgesteld
worden en ik ben blij dat er eens spraak geweest is die uit te geven want nu hebben
wij ze alle verzameld wat wij anders wellicht immer zouden uitgesteld hebben. Eén
dingen spijt mij: dat is al de moeite die wij u daarmede veroorzaakt hebben.
Hiermede zend ik u een stukje voor de Toekomst(2) die ik met veel genoegen lees.
Ik vrees echter dat ik niet altijd aan een dergelijk verzoek van uwentwege zal kunnen
voldoen; ik heb mijn gansche voorraad uitgeput en iets nieuws maken gebeurt al heel
zelden en is zeer moeilijk voor mij. Ik betrouw er mij op, dat, indien gij het stukje
opneemt, er niets aan zal veranderd worden.
Mijne zuster zendt u hare beste en hartelijkste groetenissen, hierbij voeg ik ook
de mijne en bid u, Mijnheer De Cort die als uitdrukking onzer oprechte vriendschap
te aanvaarden.
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) De uitgave van de Gedichten; zie hiervóór, brief 1.
(2) Met het ‘stukje’ wordt ‘een gedicht’ bedoeld. De Cort heeft het ook meteen opgenomen: het
gaat om ‘Ontwaken’, verschenen in De toekomst, XIV (1870), p. 21. In jaargang XV (1871)
werden nog twee gedichten van de gezusters afgedrukt: ‘De eigendom’ (p. 29-30) van Rosalie
en ‘Geboortegrond’ (p. 30) van Virginie. In de brief van 30 november 1873 van Rosalie (hierna,
brief 12) zal blijken dat De Cort in De toekomst liever proza opneemt dan verzen.

4
Nevele 29 December 1869.
Mijnheer De Cort,
Ik had U juist geschreven dat wij niets van den Heer Leopold meer vernamen
betrekkelijk de uitgave onzer gedichtjes, als wij een antwoord uit Groningen kregen.
Thans heb ik het genoegen U te mel-
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dat wij met den uitgever eene overeenkomst gesloten hebben die de Heer Leopold
zegt zeer voordeelig te zijn en ons ook zoo voor komt. De uitgever zal het boekje op
duizend exemplaren laten drukken en ons honderd vijf- en twintig gulden betalen
voor geheel het bundeltje dat ongeveer honderd twintig bladzijden groot zal worden;
het copijrecht blijft aan ons. De Heer Leopold is zoo vriendelijk dat alles voor ons
onderhandeld te hebben en hier moet ik U nog eens onzen dank herhalen ons met
hem in kennis gebracht te hebben. Indien ik U dit alles schrijf, Heer De Cort, is het
omdat gij ons door Uwe bijzondere dienstvaardigheid ten onzen opzichte bewezen
hebt dat gij belang in het welgelukken onzer onderhandelingen stelt. Zoodra het
boekje verschenen is, zullen wij er U een exemplaar van aanbieden dat wij U
verzoeken te willen aanvaarden als een bewijs van dankbaarheid en vriendschap.
Mijne zuster doet U hare beste groetenissen, ik voeg er tevens onze gelukwenschen
bij welke ik U verzoek ook aan Mevrouw De Cort te willen overmaken met de
gelegenheid van het Nieuwjaar.
Virginie Loveling.

5
Nevele 19 november 1870.
Waarde Heer De Cort,
Wij danken u hartelijk voor het fraaie boekdeel over de ‘Nederlandsche Letterkunde’(1)
dat gij ons van wege den Heer Leopold gezonden hebt. Het heeft mij innig genoegen
gedaan te vernemen dat die man nog tot de levenden behoort. Hij schreef ons, eenige
maanden geleden, dat aangezien hij voornemens was binnen kort een reisje naar
België te doen, hij ons nog voor het einde van den zomer zou komen bezoeken. Ik
antwoordde hem dat het ons veel genoegen zou gedaan hebben zijne kennis te maken
en gaf hem inlichtingen hoe hij het gemakkelijkst in Nevele kon komen. Daar hij
ons sedertdien geen enkel teeken van leven meer gegeven heeft, hebben wij er uit
besloten dat hij niet meer in 't leven was.
Ik mag niet vergeten u te danken voor de nota, die gij over onze gedichtjes
geschreven hebt. Ik hoef u niet te zeggen dat wij benieuwd
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zijn die te lezen en dat wij grooten prijs aan uw oordeel hechten. Uwe aanmerkingen
zullen wij ons voor het toekomende trachten ten nutte te maken.
Men heeft ons gezegd dat er binnen het jaar zekere formaliteiten natekomen zijn
indien iemand wenscht het eigendomsrecht zijner werken te behouden. Ik weet niet
of Mr. ter Horst voor ons bundeltje daaraan gedacht heeft.(2) Zou het noodig zijn hem
daarover te schrijven of ware zulks overbodig? Zoo ik niet vreesde u te veel last aan
te doen, zou ik u verzoeken ons in het eerste geval een paar woorden te willen
schrijven.
Mijne zuster en ik zenden u hiermede elk een versje voor uwe ‘Toekomst’(3) en
onze hartelijke groeten.
Aanvaard, waarde Heer De Cort, de verzekering onzer bijzondere hoogachting.
Rosalie Loveling.

Eindnoten:
(1) Het ‘fraaie boekdeel’ is waarschijnlijk D. de Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens, Nederlandsche
letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen, Groningen, Wolters, 1867.
(2) E.B. ter Horst was de feitelijke eigenaar van uitgeverij Wolters te Groningen. Zie hiervóór,
brief 1.
(3) In de jaargang XV (1871) van De toekomst werden deze ‘versjes’ inderdaad opgenomen: ‘De
eigendom’ van Rosalie (p. 29-30) en ‘Geboortegrond’ van Virginie (p. 30).

6
Nevele 2 april 1871
Waarde Heer De Cort,
Ik wil niet uitstellen U eenige regelen in antwoord op Uwen brief te laten geworden.
Ik krijg altijd gaarne een spoedig antwoord en denk dat gij ook zoo zijt.
Het zou ons een waar genoegen zijn U voor uwe Toekomst van eenig nut te wezen.
Wij zullen eens beproeven het een of ander betrekkelijk opvoeding of onderwijs te
schrijven, of wij gelukken zullen weet ik niet, daarover zult Gij oordeelen, in alle
geval zal het ons aan geenen goeden wil ontbreken.
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Ik geloof niet dat wij er toe geschikt zijn goede recensiën over nieuw verschenen
werken te leveren. Mij dunkt dat het ons aan de nodige kalmte ontbreekt om een
oprecht onpartijdig oordeel over eenig boek te vellen. Zoo als de meeste vrouwen
zijn wij te uitsluitend in onze zienswijze en geneigd onbepaald af te keuren of goed
te vinden
Gij zoudt ons zeer verplichten indien gij ons dat nummer van den Olijftak waarin
over ons gesproken wordt(1) eens wildet opsturen; zoodra wij het gelezen hebben
zouden wij het U met dankbaarheid terug zenden.
Ontvang, waarde Heer De Cort, onze beste groetenissen.
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) De bijdrage in De Olijftak kon vooralsnog niet worden teruggevonden.

7
Nevele 13 April 1871.
Waarde heer De Cort,
Uw brief stelt ons een weinig in verlegenheid niet omdat Gij te veel vergt maar omdat
Gij schijnt te vergeten hoe weinig wij geven kunnen. Als ik u sprak van iets te
schrijven dat Gij misschien in Uwe Toekomst zoudt kunnen opnemen, dacht ik aan
geen lang, moeilijk opstel maar veeleer nu en dan eens eene gedachte over opvoeding
of onderwijs zoo kort mogelijk uit te drukken. Nu gij echter meer van ons te
verwachten schijnt, moet ik U met spijt waarschuwen dat Gij U teleurgesteld zoudt
kunnen vinden, niet, ik herhaal het U, omdat het ons aan goeden wil maar wel aan
bekwaamheid ontbreekt.
De Annales parlementaires kunnen wij ons gemakkelijk bezorgen. Wij hebben de
laatste discussiën van de Kamer over het onderwijs in huis maar ik heb nog den tijd
niet gehad die daarin te lezen.(1) Ik zou U niet kunnen beloven daar op een bepaald
tijdstip een artikel over te schrijven, het zal dus het zekerste zijn dat Gij het zelf doet.
Al de brochures die gij ons gezonden hebt, zullen wij met aandacht lezen, daartoe
behoort echter eenigen tijd. Indien ik Uwen brief goed
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versta, is uw wensch niet ons over dit of dat werkje een overzicht te doen schrijven,
Gij beveelt er ons enkel de lezing van aan opdat wij op de hoogte van de quaestie
zouden zijn. Is het zoo?
Gij zegt van iets naar aanleiding van Schulze's brochuur(2) te schrijven, hoe meent
gij dat?
Al de werkjes zullen wij zorgvuldig bijeen houden en later terug zenden, gij moogt
gerust zijn dat er geene van zullen verloren gaan.
Nu nog iets: indien het nog mocht gebeuren dat Gij een pakje met den ijzeren weg
te zenden haddet, wees dan zoo goed hetzelfde te Landeghem te doen bestellen, dat
is onze naaste statie, Hansbeke is verder en ongelegen, daardoor krijgt Gij mijn
antwoord later dan ik gewenscht had.
Mijn laatste brief behelst geene épigramme en nooit zou ik vermoed hebben dat
Gij mijne woorden zoo nadeelig voor U zoudt uitgelegd hebben. Ik herinner mij niet
dat wij ooit lang op een antwoord van U gewacht hebben en zoo Gij op sommige
onzer brieven niet geantwoord hebt dan was het omdat het geval zulks niet vereischte.
Wij zouden wel ondankbaar zijn indien wij u eenig verwijt toestuurden aan U dien
wij altijd zoo bereid gevonden hebben ons allen dienst te bewijzen. Ik wensch dus
dat Gij niets aan uwe handelwijze ten onzen opzichte zoudt veranderen maar blijven
zoudt wat Gij zijt.
Het kan in de poëzy zeer schoon zijn als de gedachten wat verbloemd of niet
duidelijk uitgedrukt zijn maar in den omgang of briefwisseling met vrienden kan ik
het niet goedkeuren; denkt Gij niet met mij dat het veel beter is alles rechtuit te
zeggen dan eene verborgen meening onder onze woorden te doen schuilen? Ik doe
dat laatste nooit en hoop dat Gij zulks van mij niet meer denken zult.
Veel groetenissen van mijne zuster en van mij.
V. Loveling.

Eindnoten:
(1) Over die problematiek, zie L. Stynen, Rosalie en Virginie, p. 79: ‘in 1868 waren de liberalen
begonnen systematisch de Wet op het Lager Onderwijs van 1842 aan te vallen’. De polarisering
tussen ultramontanen en radicale liberalen zal in de jaren '70 leiden tot de schoolstrijd, waarover
Virginie de roman Sophie zal schrijven (1885).
(2) Wellicht gaat het om Geschichte der Alt-Hebräischen Literatur. Für denkende Bibelleser, Thorn
1870, van dr. Martin Schulze, gerecenseerd door pr. Jan Bols in De toekomst, XV (1871), p.
134-135. Ook latere germanistisch-taalkundige bijdragen van Schulze werden besproken in De
toekomst (1873 en 1874). Schulze was medewerker aan het blad.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

78

8
Nevele 18 Juni 1871.
Waarde Heer De Cort,
Ik zou liefst mijnen naam onder het artikeltje(1) niet hebben, nochtans indien gij er
zeer aan houdt dat ik het onderteeken wil ik er wel in toestemmen: het gebeurt niet
dikwils dat men aan zijne vrienden genoegen kan doen, daarom heb ik mij
voorgenomen het nooit te laten als de gelegenheid zich aanbiedt en het in mijne
macht bestaat. Ik wist overigens niet dat gij aan mijnen naam hield.
Wat de brochuurtjes betreft, waarover gij schrijft, kan ik u zeggen dat ik die met
veel belangstelling gelezen heb, ook waren er onder, die ik wel had willen houden,
maar bedenk eens of ik dat doen kon daar gij mij die enkel ter lezing gezonden hadt
en ik denken moest dat gij er natuurlijk aan hield die terug te krijgen?
Onze photografie bestaat niet anders zouden wij u die zonder uitstel opsturen, ook
beloof ik dat zoodra die eens gemaakt wordt, het zij vroeg of laat, gij de twee best
gelukte exemplaren ervan ontvangen zult. Wij verwachten de uwe, mijne zuster en
ik rekenen op uwe belofte die eerstdaags te ontvangen.
Rosalie schikt iets over het middelbaar onderwijs voor meisjes te schrijven en zal
u het opstel zenden ik weet niet of zij het zal wenschen te onderteekenen.(2) Vindt gij
het niet zonderling en ongerijmd van het lezend publiek meer op den naam van den
schrijver dan op het stuk zelf te letten? Waarom kan men iets niet goed of slecht of
middelmatig vinden zonder te weten van wiep het komt? Hoe dikwils gebeurt het
niet dat iets behaagt omdat een schrijver van naam het geschreven heeft of omgekeerd.
Vaarwel, Mijnheer De Cort, en gelooft mij uwe toegenegene
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) Bedoeld ‘artikeltje’, inderdaad ondertekend door Virginie Loveling, is wellicht haar bijdrage
aan de rubriek ‘Boekbeoordeelingen’ over Het doel van middelbaar onderwijs voor meisjes
door A.M. de Cock (Rotterdam 1871), in De toekomst, XV (1871), p. 385-387. Vgl. hierna,
brief 9.
(2) Bedoelde bijdrage van Rosalie Loveling is wellicht het met haar naam ondertekende stuk ‘Iets
over het onderwijs der vrouw’, in De toekomst, XV (1871), p. 411-415.
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9
Nevele Juni 1871.
Waarde Heer De Cort,
Terzelfder tijd als dit briefje stuur ik u uwe brochures op. Ik heb beproefd iets te
schrijven over het werkje van den Heer De Cock,(1) maar zulks is geenszins mijn vak,
ik heb u vooraf gezeid dat ik mij niet geschikt daartoe voelde en indien gij het opneemt
is het onder de voorwaarde het niet te onderteekenen. Ik heb het enkel gedaan om
aan uw verzoek te voldoen. Het is mij tot nu toe onmogelijk geweest het andere
laatstgezonden boekje te lezen, ik weet ook niet of ik daar iets zal kunnen over
schrijven, indien Gij het terug verlangt zal ik het u spoedig zenden; het is ook mogelijk
dat ik na inzage van den inhoud mij geneigd voel daar iets over te zeggen, indien gij
het boekje later alleen ontvangt, is het een teeken dat ik u verzoek u daar zelf mede
te gelasten.
Nu iets nevens de kwestie: het boekje van den H. de Cock was wel is waar niet
opengesneden als het toekwam maar de omslag was zooals ik u dien terug zend; ik
houd er aan u dit te zeggen opdat gij niet zoudt denken dat ik zoo weinig bezorgd
over uwe boeken ben.
Nog iets: Gij kunt mij een groot genoegen doen namelijk met mij uwe photographie
te zenden, ik houd eene eereplaats voor haar in ons album open.
Veel groetenissen van mijne zuster en geloof mij hoogachtend.
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) De brochure over Het doel van middelbaar onderwijs voor meisjes. Zie hiervóór, brief 8 aant.
1.
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Waarde Heer De Cort,
Ik ben zoo vrij eenen brief voor den Heer Dodd(1) aan U te adresseeren omdat ik het
adres van dien letterkundige niet ken; ik betrouw mij op U om hem dien te behandigen.
Hierbij zend ik U een artikeltje voor Uwe Toekomst, indien gij het verkiest, moogt
Gij het met mijnen naam onderteekenen, maar indien Gij het niet doet zal ik u
dankbaar zijn en zal het mij eene aanmoediging zijn er nog te schrijven.(2) Mij komt
het veel beter voor zoo iets zonder naam te laten verschijnen.
Aanvaard de uitdrukking mijner vriendschap en hoogachting.
Virginie Loveling.
Nevele 5 Februari 1872.
Is het nog tijd U onze beste nieuwjaarswensch aan te bieden? Zij zijn zeer oprecht
al ko men zij wat laat.

Eindnoten:
(1) Wellicht G.-J. Dodd (1821-1888), actief in Vlaamsgezinde verenigingen in Antwerpen en in
Brussel. Hij schreef kunstkritische opstellen, verhalen, toneelspelen en gedichten. Zie over hem
L. Simons in NEVB, p. 972. Er is, voor zover we konden achterhalen, geen correspondentie van
Virginie Loveling met Dodd bewaard.
(2) In De toekomst, XVI (1872), p. 93-94, dat is nog in het februarinummer, verscheen van Virginie
Loveling het korte opstel ‘Moederlijk gezag’.

11
[eind 1872 of begin 1873](1)
Waarde vriend De Cort,
Ik zend u twee stukjes, een van mijne zuster en een van mij;(2) gaarne zou ik U beloven
er U dikwils en veel te zenden om aan uw vereerend aanzoek te voldoen, maar ik
durf het niet wagen omdat ik vrees aan dergelijke beloften te moeten te kort blijven.
Ik twijfel
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geenszins aan den goeden uitslag uwer onderneming of liever herneming, en denk
dat wij steeds uwe Toekomst met even veel genoegen zullen lezen als tot hiertoe het
geval was.
Aanvaard onze beste groetenissen.
Virginie.

Eindnoten:
(1) Datering op grond van de publicatie van de gedichten waarvan sprake in de brief zelf.
(2) In De toekomst, XVII (1873) verschenen twee gedichten: ‘De zucht naar het schone’ van Virginie
en ‘De landverhuizers’ van Rosalie, resp. p. 16 en p. 73.

12
Nevele 30 november 1873.
Waarde vriend De Cort
Ik had juist een artikeltje voor U geschreven,(1) als wij Uwen brief ontvingen; ik zend
het U op en ben tevreden te vernemen dat Gij liever proza hebt dan verzen.
Zeker is het dat onze novellen voor de ‘Toekomst’ niet geschikt zijn en beter in
een bundel zouden verschijnen. Ik dank U aan de uitgave daarvan gedacht te hebben
en Gij zult ons verplichten indien Gij ons daar meer over schrijven wilt.
Mijne zuster en ik drukken U de hand en groeten U hoogachtend.
Rosalie Loveling.

Eindnoten:
(1) Jaargang XVIII (1874) van De toekomst opent met het opstel over onderwijs ‘Beloften en
bedreigingen’ van Rosalie Loveling.

13
Waarde Vriend,
Ik zal mijn artikeltje een dezer dagen opsturen en ben verheugd te vernemen dat het
U welkom zal zijn.(1)
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Mijne zuster is voornemens ook nog als in proza voor Uwe Toekomst te schrijven
en zal dit later ter Uwer beschikking houden.(2)
Ik was begonnen een artikeltje over Andersens vertellingen(3) te maken, maar moet
zulks voor het oogenblik opgeven: ik kan zonder het boek zelf, of ergens eene
vertaling er van, niet voort en zal moeite hebben mij dat ter leening te bezorgen, daar
onze bekenden bijna allen franskiljons zijn die zich met geene vlaamsche of noordsche
litteratuur bezig houden.
Nu een woord over onze Novellen:(4) Wij danken U zeer voor Uwe bereidwilligheid,
echter zijn wij niet geneigd die in de Bibliotheek van Fraaie Letteren(5) te laten
opnemen - niet omdat het honorarium te gering is, dat is enkel eene nevenzaak - maar
omdat wij er aan houden onze novellen, indien wij die kunnen uitgeven, in een schoon
formaat te steken. Wij hebben er veel spijt over gehad onze Gedichten op zulk eene
erbarmelijke wijs te zien verschijnen, maar wij hadden nu eenmaal verwaarloosd
onze voorwaarden dienaangaande te maken en hebben het maar beklaagd als het te
laat was.
Aanvaard mijnen vriendschappelijker groet en dien mijner zuster.
Virginie Loveling.
Nevele 21 Januari 1874.

Eindnoten:
(1) In 1874 verschenen van Virginie Loveling ‘Eenige bemerkingen op sommige strofen van
Ledegancks gedicht ‘De hut in 't woud’, in De toekomst, XVIII (1874), p. 117-121 en ‘De keus
eener kostschool’, ibid., p. 183-184, nog gevolgd door ‘Iets over Andersens vertellingen’, dat
hierna nog ter sprake komt (aart. 3).
(2) Van Rosalie Loveling verscheen in dit jaar ‘als proza’ het essay ‘Onbehendige troostwoorden’,
in De toekomst, XVIII (1874), p. 216-222.
(3) ‘Iets over Andersens vertellingen’, in De toekomst, XVIII (1874), p. 313-321. Zie hierover L.
Stynen, Rosalie en Virginie, p. 118-119.
(4) De Novellen van Rosalie en Virginie Loveling verschenen in 1874 bij Hoste te Gent. Hun
Gedichten waren uitgegeven bij Wolters te Groningen in 1870; ze werden in 1877 herdrukt bij
Hoste te Gent, die ook nog een derde druk zou brengen in 1889.
(5) De ‘Bibliotheek van Fraaie Letteren’ is een reeks uitgaven van drukker-uitgever H. de Vos, te
Antwerpen, vergelijkbaar met de latere Flandria en Lectura. De Vos is een neef van Frans de
Cort; zie hierna, brief 14 en zie ook brief 16 aant. 3.
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14
Nevele 3 Februari 1874.
Waarde vriend,
De Heer Heremans heeft ons voor zijn Nederlandsche Museum eene novelle
gevraagd.(1) Ik heb er hem eene gezonden en zie dat zij aangekondigd staat. Mag ik
u verzoeken die, als zij in het tijdschrift verschijnt, eens te willen lezen? Gij zoudt
er mij zeer door verplichten en dan ook kunnen oordeelen of wij onze novellen en
hoe wij dezelve zouden kunnen uitgeven. Liever zou ik ze bij Sijthoff dan in de
Bibliotheek van Uwen neef zien verschijnen.(2) Ik vrees dat de uitgave, zelfs met
eenige wijzigingen, nog iets van het uitzicht eener volksuitgave zou behouden en
daar heb ik steeds een grooten tegenzin in gehad. Een boek moet volgens mij in het
uiterlijk iets aantrekkelijks hebben dat ook het oog voldoet.
Ik heb wel eens over de Ned. Bibl. van Brockhans(3) hooren spreken maar weet
niet goed wat dit eigenlijk is. Kunt Gij mij eenige inlichtingen hierover geven - hoe
die boeken er uit zien en wat de voorwaarden zouden zijn? Wij zouden gaarne op
ergens eene wijs onze gedichten uitgeven om het eerste formaat te kunnen vergeten.
Mijn artikeltje over Andersen vordert goed.(4) Gij zult het opstel zeker niet gevonden
hebben en ik verheug er mij bijna over. Ik herinner mij niet ooit een overzicht over
zijne märchen gelezen te hebben en zal dus geen vreemden invloed ondergaan in
mijn oordeel over hem. Natuurlijk zal ik het U voor Uwe Toekomst aanbieden of,
nog beter, het behouden tot het U past het op te nemen. Het zal omtrent dertien
geschreven bladzijden uitmaken.
Mijne zuster heeft ook nog iets voor U, ik hoop dat Gij er tevreden zult over zijn,
zij doet U hare beste groetenissen.
Mevrouw Bergmann, aan wie ik in deze zoo treurige omstandigheid eenige woorden
geschreven had, heeft ons haar portret en dat van haren betreurden vriend
aangeboden.(5) - Wilt Gij ons nu ook eens recht verblijden en ons het Uwe te zenden?
Gij weet dat Gij dit reeds sedert meer dan twee jaar beloofd hebt!
Ik dank U zeer voor Uw aanbod en zal voorzeker tot Uwe bibliotheek mijnen
toevlucht nemen als ik het een of ander boek noodig heb.
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Mogen wij Uwe boeken van Andersen nog eenige weken behouden? Ik zou ze gaarne
nog eens lezen, wij zullen er goed zorg voor dragen.
Gaarne zou ik aan Uw verzoek voldoen en iets over de meisjesscholen schrijven.
Dit ware echter onmogelijk: ik ken hoegenaamd geene scholen en ben er nooit
geweest. Als wij nog klein waren is onze familie zich in de stad gaan vestigen en
daar hebben wij altijd bijzondere lessen gekregen.
Mijne hartelijkste groetenissen, Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) In het Nederlandsch museum verscheen in de eerste jaargang (1874), p. 72-85 de novelle ‘De
verdwaalden’ van Virginie Loveling.
Het Nederlandsch museum, een ‘Tijdschrift voor Letteren, wetenschappen en kunst onder het
bestuur van J.F.J. Heremans' werd uitgegeven te Gent bij A. Hoste tot 1894. Het werd de eerste
tien jaar geleid door J.F.J Heremans (1825-1884), leraar, later hoogleraar Nederlands in Gent,
en liberaal politicus. De gezusters Loveling waren welkome gasten ten huize van Heremans.
(2) Bibliotheek van Fraaie Letteren, uitgegeven door H. de Vos te Antwerpen. Zie hiervóór, brief
13 aant. 5. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij n.v. werd in 1851 gesticht als drukkerij te Leiden
door A.W. Sijthoff. De firma bezorgde verscheidene tekstuitgaven en gaf prestigieuze
boekenreeksen uit.
(3) Virginie Loveling schrijft Brockhans, maar bedoeld is Brockhaus, zoals in latere brieven ook
correct weergegeven.
(4) Zie hiervóór, brief 13 aant. 3.
(5) Anton Bergmann (1835-1874) schreef onder pseudoniem Tony de bekende roman Ernest Staas.
Advocaat, die een paar weken na zijn dood verscheen. Hij was bevriend met Paul Fredericq.
Virginie Loveling was bevriend met Bergmanns weduwe, Elisabeth van Acker, met wie ze
correspondeerde en die ze bleef opzoeken in Lier. Na het overlijden van Anton Bergmann
verbleef hun dochtertje Lisette een poosje in Nevele. De contacten met mevrouw Bergmann
komen herhaaldelijk ter sprake in de correspondentie van Virginie Loveling met haar neef Paul
Fredericq. Zie MCBG IX (1993), o.m. brief 10 aant. 7.
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Nevele 20 februari 1874.
Waarde Vriend,
Wij zijn eenige dagen van huis geweest en bij onze terugkomst vinden wij het
doodsbericht van Mevrouw Dautzenberg.(1) Dat is een gevoelige slag voor U en voor
Mevrouw De Cort.
Mijne moeder, Virginie en ik nemen het grootste deel aan den slag die u getroffen
heeft en zullen niet beproeven u troostwoorden aan te bieden.
Aanvaard, waarde vriend, voor u en uwe lieve vrouw onze oprechte groete en de
verzekering onzer verkleefdheid.
Rosalie Loveling.

Eindnoten:
(1) Over Dautzenberg zie hiervóór, brief 1 aant. 2. Hij speelde een belangrijke rol in De toekomst.
Mevrouw Dautzenberg was de schoonmoeder van Frans de Cort.

16
Nevele 25 Februari 1874.
Waarde Vriend,
Ik vermoed dat gij den titel van mijn artikeltje gewijzigd hebt omdat de naam van
Ledeganck er niet in voorkwam.(1) De titel dien Gij opgeeft voldoet mij echter niet,
daar mijn overzicht daartoe onvolmaakt is en ik zelfs niet eenmaal van den eigenlijken
inhoud van het stuk spreek en enkel eenige strofen aanhaal. Daarom, waarde vriend,
betrouw ik er mij op dat Gij den titel zult laten zoo als ik hem nu veranderd heb.
Ik verwacht Uwen raad en Uw antwoord aangaande het uitgeven der novellen.(2)
Gij vraagt of ik mevrouw Courtmans ‘Rad der Fortuin’ gezien heb?(3) - Neen, ik ken
geen enkel stuk uit de Bibliotheek van Uwen neef. Ik zou zeer tevreden zijn indien
ik eens een boekdeel daarvan kon te zien krijgen. Ook de Bibliotheek van
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Brockhaus ken ik niet. Ik ben U zeer dankbaar dat Gij U wilt gelasten inlichtingen
te nemen nopens het uitgeven onzer gedichten daarin.
Ik bemerk dat wij U in al onze brieven bedanken moeten; dit bewijst hoe vriendelijk
Gij te onzen opzichte zijt.
Het zou ons zeer verheugen eenige afdrukken te hebben van hetgeen Gij van ons
in Uwe Toekomst opneemt.
Het opstelletje van mijne zuster en het mijne over Andersen liggen gereed.(4) Wij
zullen U dezelfde later eens opsturen.
Hartelijke groete van ons beiden.
Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) Het artikel verscheen onder de titel ‘Eenige bemerkingen op sommige stofen van Ledegancks
gedicht “De hut in 't woud”’ in De toekomst, XVII (1874), p. 117-121.
(2) Over de mogelijkheden die door De Cort werden aangegeven zie hiervóór, brief 13.
(3) Johanna Gourtmans-Berchmans, Het rad der fortuin (Antwerpen 1872) verscheen als nummer
11 in de reeks Bibliotheek van Fraaie Letteren; zie hiervóór, brief 13 aant. 5.
(4) Over de verdere bijdragen van Rosalie en Virginie aan jaargang 1874 van De toekomst zie
hiervóór, brief 13 aant. 1-3.

17
Nevele 8 april 1874.
Waarde Vriend,
Ik houd er aan nog iets bij mijn artikeltje over Andersen te voegen(1) denk dat het
best is U zulks dadelijk op te sturen, opdat Gij dan uwe stof voor de aflevering,
waarin Gij het opstelletje opneemt, zoudt kunnen gereed maken. Gij zult aan den
volzin, die boven op het blad staat, licht zien waar ik deze regelen wensch tusschen
te stellen. Ik vertrouw dat Gij mij de proeven zenden zult, het is mij om het even in
welke aflevering Gij het artikeltje opneemt.
Wij zijn heel tevreden dat Gij zoo goed zijt ons afdrukken te zenden. Ik dank U
van harte voor degenen, die ik ontvangen heb. Ik geloof dat het niet mogelijk zal zijn
onze gedichten bij Brockhaus uit
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te geven. Wij hebben er geene genoeg en daarenboven zouden wij niet gaarn het
recht van eigendom afstaan.
Over het uitgeven der novellen zouden wij nog eerst den heer Heremans(2) willen
raadplegen, welke thans in Parijs is. Ik zal U, zoodra wij met hem gesproken hebben,
bescheid geven.
Ik hoop dat het met U allen goed gaat, dat Uw dochtertje genezen is en dat Uwe
lieve vrouw en uw kleinste meisje zich goed bevinden.
Met mijne moeder en mij gaat het goed maar mijne zuster is sedert eenigen tijd
ongesteld en het schijnt niet te willen beteren.(3)
Voor eenige jaren is ons eens eene fransche vertaling van een boek van Stuart Mill
in de hand gevallen, den titel heb ik vergeten, maar het handelde over de miskende
rechten der vrouw.(4) Mijne zuster was destijds voornemens eenige punten daarvan
te weerleggen en ik weet niet hoe het kwam, dat zij het opgegeven heeft. Hebt gij
dat boek of kunt gij het U zonder moeite bezorgen? In dit geval zoudt Gij haar zeer
verplichten het haar eens te willen leenen. Ergens eene vertaling ervan ware ook
goed, maar ik bid U geene rekening van deze vraag te houden indien Gij U het boek
niet heel gemakkelijk bezorgen kunt.
Wij hebben het huis vol gasten met den vacantietijd, daarom moet Gij mij
verontschuldigen indien er door de haast waarmede ik schrijf, wat weinig samenhang
in mijnen brief is.
De twee afleveringen der Bibl.(5) Zal ik U eerstdaags weerzender en Andersen met
uw verlof nog eenige weken houden.
Hartelijke groete van Virginie Loveling.

Eindnoten:
(1) Zie hiervóór, brief 13 aant. 3.
(2) De Novellen zullen uiteindelijk verschijnen bij de Algemene Boekhandel van Ad. Hoste te Gent,
met ‘een woordje van inleiding’ van Prof. J.F.J. Heremans. Over Heremans, zie hiervóór, brief
14 aart. 1.
(3) Rosalie Loveling zou op 4 mei 1875 sterven. Ze is dan 41 jaar oud en is dus meer dan een jaar
ziek geweest.
(4) Het laatste prozastuk die Rosalie schreef, ‘Het meesterschap’, is een reactie op het traktaat The
Subjection of Women van John Stuart Mill (1869). De schrijfster gaat in tegen Mills zeer
negatieve beeld van de positie van de vrouw door erop te wijzen dat de vrouw in theorie (en
volgens het burgerlijk wetboek) weliswaar geen rechten heeft en dus zeker niet de gelijke is
van de man, maar dat ze in werkelijkheid wel degelijk een belangrijke rol speelt, onder meer
bij de opvoeding van de kinderen. Zie hierover L. Stynen, Rosalie en Virginie, p. 95-96; en zie
vooral Barbara Christiaens, ‘Van De eerste opvoeding tot Het meesterschap’, in MCBG, XV
(1999), p. 139-202. De tekst van ‘Het meesterschap’ werd pas in 1968 uitgegeven door A. van
Elslander in MCBG, II (1986), p. 21-29.
(5) De bibliotheek, zie hiervóór, brief 13 aant. 5.
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18
Waarde Vriend,
Hier hebt Gij eindelijk Uwe boeken van Andersen terug: de hoogduitsche vertaling,
de drie blauwe en het groene. Dat van Stuart Mill zou mijne zuster nog wat willen
houden.(1)
Ik wist niet dat ‘sant’ in het spreekwoord ‘heilige’ beduidt, doch had het moeten
raden, ik had de s voor eene drukfout genomen. Gij hebt wel gedaan de zinsneden
te veranderen, die geen oprecht nederlandsch zijn.
De afdrukken zijn ons geworden, het is heel aangenaam dezelve zoo goed gedrukt
en afzonderlijk te bezitten. Van onze Novellen kan ik U melden, dat de uitgever
Hoste het aangenomen heeft dezelve te doen verschijnen in een schoon bundeltje,(2)
hij zal het, geloof ik, op 800 of 1000 exemplaren trekken en na afrekening der
drukkosten, de winst, indien er is, met ons deelen, die voorwaarden schenen Mijnheer
Heremans, die met hem voor ons onderhandeld heeft heel voordeelig, men zal in het
kort aan het drukken gaan. Onnodig U te zeggen, dat wij het genoegen hebben zullen
er U een exemplaar van aan te bieden, zoodra het uitgekomen is.
Hartelijke groete van Virginie Loveling.
Nevele 25 Juni 1874.

Eindnoten:
(1) Virginie Loveling leende dus enkele boeken over Andersen om haar artikel te kunnen schrijven;
zie hiervóór, brief 13 aant. 5.
(2) Zie hiervóór, brief 13 aant. 4.
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19
Elsene 6. Mei 75.
Hooggeachte Juffrouw!
Zooeven ontvang ik van Heremans de droeve tijding van het overlijden Uwer zuster.(1)
Wees verzekerd, dat ik het levendigste deel neem aan uwe smart over het groote
verlies dat gij ondergaat, en dat onze Letterkunde zeer gevoelig treft. Ik wensch U
den noodigen moed toe, om Uw leed te dragen.
Kan ik verlof krijgen, dan zal ik 't mij ten plicht rekenen, de teraardebestelling der
Dierbare bij te wonen; ik vrees echter, dat ik slechts met den geest, bij die treurige
plechtigheid zal kunnen tegenwoordig zijn.
Neem, bid ik U, deze weinige regels voor lief, en geloof aan de gevoelens van
toegenegenheid, welke voor U koestert,
Uw meetreurende
[get.] Frans de Cort

Eindnoten:
(1) Rosalie Loveling werd begraven op het Campo Santo te Sint-Amandsberg bij Gent op 7 mei
1875.

20
Nevele 1 Juni 1875.
Waarde Heer De Cort,
Gij zult het mij wel vergeven hebben, hoop ik, dat ik u tot hiertoe nog niet geschreven
heb om u te danken over de troostende woorden van uwen brief, en meer nog omdat
gij uwe bezigheden hebt verlaten om naar Gent te komen voor Rosalie,(1) ik ben er
zeer gevoelig aan, dat gij haar deze laatste hulde hebt gebracht. Dadelijk na het
vertrek naar het kerkhof vond ik uwe gekrookte kaart en het was mij zoet te weten,
dat trouwe vrienden haar vergezelden. Men heeft mij ook gezegd, dat gij voornemens
waart mij te komen zien, dat gij zulks niet hebt kunnen doen, heeft mij uitermate
gespeten, in derge-
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lijke oogenblikken is men dubbel gevoelig aan elk bewijs van genegenheid.
Mijnheer Heremans(2) heeft mij gezegd, dat gij hem in het kort eens bezoeken zult
en zij mij dan ook uitnoodigen zullen bij hen te komen.
Het is hier maar heel treurig, die verandering is te groot en te slecht om daaraan
gewoon te kunnen worden. Ik heb hier nog een boek van u, hetwelk ik u met de eerste
gelegenheid zal ter hand stellen.
Uwe toegenegene
Virginie.

Eindnoten:
(1) Zie brief 18 aant. 1.
(2) Over Heremans zie hiervóór, brief 14 aant. 1.
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Brieven van Paul Wijnants, Willem Rombaut en Cyriel Buysse
uitgegeven door Y. T'Sjoen
Inleiding
De brieven die de onderwijzer Paul F. Wijnants(1), de uitgever Willem Rombaut en
Cyriel Buysse in de periode april 1925-juli 1931 hebben gewisseld, zijn in de
Buysse-studie bekend. Ze worden hier voor het eerst integraal gepresenteerd, in een
kritische leesuitgave en met verklarende noten.
Het belang van deze brieven staat buiten kijf. Ze werpen een licht op de
drukgeschiedenis en de compositie van Buysses bundel Typen. Daarnaast belichten
ze Buysses kritische houding tegenover ‘verbeteringen’ of ingrepen die de corrector
Paul Wijnants en uitgever Willem Rombaut de schrijver voorstelden. En tot slot
willen we hier wijzen op de betekenis van brief 6, die gegevens oplevert voor de
kennis van Buysses werkwijze en de genese van zijn werk.

Eindnoten:
(1) Paul Wijnants contacteerde ten behoeve van zijn onderwijs Vlaamse schrijvers, en informeerde
bij hen naar hun voorkeuren en legde hen taalfouten in hun literaire werk voor. Zie ook P.
Minderaa, ‘Aantekeningen bij de lyrische poëzie opgenomen in deel I’, in Karel van de
Woestijne, Verzameld werk, tweede deel, A. Manteau, Brussel, 1949, p.759-859, p.838.

1
Paul Wijnants aan Willem Rombaut
Gent, den 2 April 1925
Waarde Heer Rombaut(1),
Hierbij terug de stukken vermeld op de bijgaande lijst. Ik zal mij onthouden in
beschouwingen te treden - het waarom van al de
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opmerkingen en verbeteringen kan ik u mondelinge geven zoo het noodig ware.(2)
Het gelezene biedt ruimschoots stof om een heel mooi boek te bezorgen voor onze
groote leerlingen - maar we moeten voorkomen dat, om eén ongelukkig woord, eén
dubbelzinnige phrase, het boek buiten de school moet blijven.(3)
Kunnen niet dienen voor de school: Een Avondje(4) - absoluut niet. In enkele stukken
is er een woord of een zin te veranderen of duidelijker te maken:
in Beirke(5) blz 31 - te verduidelijken!(6)
in Zomerlief(7): blz 7 - ‘Smeirlap’ tweemaal te vervangen door een minder grove
uitdrukking: bijv. ‘Gij rosse! Gij sloeber!’ of wat anders.
in Dorpsmuziek(8): te verduidelijken(9) oflikee?!
in Gust de profane(10) blz 17 - de phrase: waar hij haar kon pakken waar hij kon
- te veranderen in minder gedetailleerde woorden. bijv: af en toe pakte Gust
haar in zijn armen.
in Het Legaat(11) moet het deel met de beschrijving van dat bijzonder huis
wegvallen en verder enkele woorden veranderd. Ofwel 't stuk reserveeren voor
een anderen bundel.(12)

De taal?
Ik vind het waarlijk zonderling dat in eénzelfde boek, in eénzelfde historie - soms
op eénzelfde blad - woorden voorkomen die tweemaal anders worden geschreven In het begin aarzelde ik wel eens in mijn besluit - omdat ik aan een schrijver het recht
geef te schrijven naar een of ander spelling. Maar dan logisch zijn! niet schrijven
koketterig op blz 6 en op
blz 10

coquetteerde!

niet boordvol

en boordevol.

niet dokteur

en docteur.

familiair

familiaar

‘den trap

de trap. enz.

alleen

de goede vormen dan naar Van Dale.
Ik zou die lijst tot tientallen nummers kunnen verlengen, maar dat zal wel onnoodig
zijn, meen ik. Buysse toont in zijn verschillende stukken, dat hij wel juist kan schrijven
- maar mij toont hij dat hij
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soms wel haastiger schrijft dan anders en kemels doorlaat die niet mogen aanwezig
zijn. Hun en hen is vaak slecht gebruikt - Soms is er wel een woord dat ik schrapte
(heel raar slechts) en verving door 't juiste (Van Dale.)
Logisch moest ook de uitspraak zijn v. de woorden in dialect(13)
Keune wij of meuge wij reuë wyn keupen?
keune keupen: deze twee woorden naast een moeten den lezer in de war brengen;
keune = kunnen - kupen = koopen. U voor al de Nederl. sprekende uu; muren, sturen,
uwe, ruwe, ruzie, huren. Hier weer kwam Buysse mij ter hulp:
‘Om hem te duvelen! zegt hij ergens en schrijft de u-klank met een simpele u wat
enkel goed is. Ik haalde maar eigenmachtig de e door waar 't noodig was en dat zal
de schrijver mij wel vergeven - logisch is dan ook het dialect in zijn schrijfwijze.
Ik vermoed dat het boek ‘Typen’ te veel omvattend zal worden als alles gedrukt
wordt wat ik ter inzage kreeg.
Als ik een oordeel mag geven zou ik naar rang van geschiktheid - en ook wel met
het oog op den titel - de volgende stukken bijeen brengen
Plus-que-parfait.
Uzubupú
Gust de Profane
Mijn oom Heliodoor - zie bijgevoegde lijst(14)
die waarlijk typen voorstellen. Ik herhaal: buiten Avondje kan alles dienen - moet
een keus gedaan worden - dan de onderlijnde liefst in de eerste plaats - Vertellingen
moeten de jongens hebben zooals Van Maurik(15) die geeft.
Ik heb bij 't overzien der stukken zooveel aandacht mogelijk aan de verbetering der
taal- en zetfouten gewijd. Bij een tweede lezing vond ik nog onnauwkeurigheden;
ook daar waar B.-zelf had verbeterd. Moar wil geschreven worden met oa; Buysse
verbeterde overal ao in oa; maar liet er verschillende staan - ik ook!! Wat mij doet
besluiten dat een derde lezing - bijv. bij 't nazien der drukproeven - misschien de
laatste missingen zou doen verdwijnen.
Ik had niet gedacht dat een werk als hetgene ik deed zoo gewichtig was en zooveel
inspanning vergde; maar ik heb er wel bij genoten: alleen de gedachte mee te helpen
aan het vulgariseeren v. B.'s werk was mij al een voldoening.
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Ik heb de vaste overtuiging goed werk te hebben geleverd ofschoon niet volmaakt.
Met hartelijke groeten
Paul W[ij]nants

Eindnoten:
(1) Blijkens een brief van 2 oktober 1921 (Buysse aan Van Rysselberghe & Rombaut, UB Gent,
Hs 3352) verschijnen Buysses boeken voortaan bij de uitgeverij en boekhandel Van Rysselberghe
& Rombaut (Gent); de Nederlandse uitgeverij C.A.J. van Dishoeck (Bussum) bracht
licentie-uitgaven op de markt. Die brief is het resultaat van Buysses betrachting in Vlaanderen
een ruimer publiek te bereiken. De eerste boekpublicatie bij Van Rysselberghe en Rombaut is
de novellenbundel Uit de bron (december 1922), een uitgave van het Willemsfonds. De
briefwisseling tussen Paul van Rysselberghe en Guillaume (Willem) Rombaut wordt bewaard
in de Gentse Universiteitsbibliotheek. Over de uitgaven van Buysse in het fonds van Van
Rysselberghe & Rombaut, zie S.A.J. van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever
C.A.J. van Dishoeck. II: 1914-1931’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap,
deel V, Gent, 1989, p.35-66, p.54 e.v. Over de Gentse boekhandel-uitgeverij, zie Ludo Simons,
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, deel I: de negentiende eeuw, Lannoo, Tielt/Weesp,
1984, p.72-73.
(2) Paul Wijnants was een Gentse onderwijzer, die optrad als corrector van Buysses uitgaven bij
Van Rysselberghe & Rombaut. Zie Cyriel Buysse 1859-1932. Album samengesteld ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden, Herdenkingscomité Cyriel Buysse,
Gent, 1982, p.118.
(3) Buysses werk is door de contemporaine katholieke kritiek afgewezen, en tijdens zijn leven had
hij een beperkt lezerspubliek. Zijn werken waren taboe op katholieke scholen en in bibliotheken.
Voor een algemene beschouwing over de receptie van Buysses werk, zie o.a. Raymond Vervliet,
‘Cyriel Buysse tussen historiciteit en actualiteit. Terugblik op een halve eeuw receptie in
Vlaanderen’, in Ons Erfdeel 25 (1982), 4 (september-oktober), p.538-548, Anne Marie
Musschoot, ‘Inleiding’, in Cyriel Buysse, Verzameld Werk, A. Manteau, Brussel, 1974, deel 3,
p. XVII-XVIII; idem, ‘Mei-augustus 1911: Cyriel Buysse gepasseerd bij de toekenning van de
Staatsprijs. Buysse en Streuvels’, in M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (red.), Nederlandse
literatuur, een geschiedenis, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, 1993, p.592-596; idem,
‘Cyriel Buysse’, in Kritisch literair lexicon, februari 2000, p.14-16.
(4) ‘Het avondje’, in Groot Nederland XIX (1921), deel I, p.548-555 (opgenomen in de reeks ‘De
lieve wereld’). Zie Cyriel Buysse, Verzameld Werk, A. Manteau, Brussel, 1974, deel 7, p.395-401
(‘Verspreide stukken’); voor bibliografische toelichting Anne Marie Musschoot, ‘Inleiding’,
p. XX.
(5) ‘Beirke’ is onder de titel ‘De houten pijp’ opgenomen in Cyriel Buysse, Typen, Van Rysselberghe
& Rombaut/C.A.J. van Dishoeck, Gent/Bussum, [1925], p.7-12. Voorgepubliceerd in ‘Duizend
en een indrukken’, in Groot Nederland, XX (1922), deel II, p.203-221.
(6) In een andere ductus staat op deze plaats in de documentaire bron genoteerd: ‘blz.31 Met een
verongelijkt/Beirke gaf niet/duidelijk antwoorden’.
(7) ‘Het Zomerlief’, in Cyriel Buysse, Kerels, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck,
Gent/Bussum, 1927, p.109-118. Het woord ‘Smeirlap’ (twee maal op p. 115) is behouden.
(8) ‘Dorpsmuziek’, in Cyriel Buysse, ibidem, p.85-90. Voorgepubliceerd in ‘Duizend en een
indrukken’, in Groot Nederland, XXI (1923), deel I, p.254. Het woord ‘oflikee’ komt voor op
p.86 (e.v.): ‘Martje bespeelt de “oflikee”’.
(9) In een andere ductus staat genoteerd: ‘1) blz.2 instrument bepaald?/2) oflikee?’.
(10) ‘Guust de Profane’, in Cyriel Buysse, Typen, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck,
Gent/Bussum, [1925], p.151-158. Voorgepubliceerd in ‘Duizend en een indrukken’, Groot
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Nederland, XX (1922), deel II, p.278-297. De gedrukte versie luidt: ‘en nu en dan drukte Guust
haar eens in zijn armen’.
‘Het Legaat’, in Cyriel Buysse, Kerels, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck,
Gent/Bussum, 1927, p.97-108. Voorgepubliceerd in [Tweede] Winterboek van de
Wereldbibliotheek 1923-1924, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam-Sloterdijk, p.14-22. Buysse heeft dit verhaal niet opgenomen in Typen (1925). Het
‘bijzonder huis’ is ‘een vrij onaanzienlijk huis’ in de definitieve tekst. De passage is behouden.
Links naast deze alinea staat in een ander handschrift: ‘[xxx]/reserveeren’. De productie van
Typen verliep niet voorspoedig; uit deze brief kunnen we afleiden dat de ontstaansgeschiedenis
van de bundels Typen en Kerels verweven is. Over de drukgeschiedenis van Typen, zie een kort
citaat in Van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck’, p.61.
Over het dialect (en de dialectweergave) in de teksten van Buysse, zie o.a. Johan Taeldeman,
‘Het Gents in Buysses werk’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, deel XII,
Gent, 1996, p.7-16.
De lijst is niet overgeleverd. Typen omvat naast ‘Uzubupù’ en ‘Plus-que-parfait’: ‘De houten
pijp’, ‘Het ei’, ‘“Nonkelken”’, ‘Guustje's autotochtje’, ‘Toatsjespap’, ‘De baanwachter’, ‘Gehecht
tot den dood’, ‘Vloaksken en het putje’, ‘Een Rus in New-York’, ‘Mijn oom Heliodoor’,
‘Tickets’, ‘De duifjes’, ‘Een heel aardig grapje’, ‘De eter’ en ‘Guust de profane’.
Justus van Maurik jr. (1846-1904), Nederlands proza- en toneelschrijver. Auteur van
volksvertellingen als Met z'n achten (1883), Burgerluidjes (1884) en Papieren kinderen (1888).
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2
Paul Wijnants aan Cyriel Buysse
Gent, den 24 Juni 1925
[123 Rooigemstraat](1)
Geachte Heer Buysse,
Mag ik u enkele stonden van uw bezigheden afhouden om mij eens openhartig uit
te spreken over mijn collaboratie bij het uitgeven van uw werk? Zoo ja - laat mij dan
eerst zeggen hoe die medewerking ontstond:
Toen uw ‘Tantes’(2) heel kort na zijn verschijnen een succes beloofde te worden,
sprak ik er over met den H. Rombaut en wees er op dat het toch spijtig was, zoo'n
mooi boek hier en daar ontsierd te zien of door een grove taalfout, of door een
verminkt woord of door een slordigheid in den zinsbouw. Ik haalde er ‘Uit de Bron’(3)
bij en bewees hoe onlogisch de schrijver was door de woorden hier zóo, daar zóo te
schrijven, of nog andere kleinigheden, die het opsommen niet waard zijn, maar er
toch toe bijdragen het schoonheidsgeheel te verminderen.
Ik verzoek u dringend niets kwalijk te nemen. Ik verzeker u dat ik veel, zeer veel
houd van uw werk, en dat het juist dat gevoel is dat mij betreuren doet dat, of gij, of
uw correcteur, of wie het ook zij, niet al uw zorg besteeddet om uw werk zoo volmaakt
mogelijk te maken. Alle schrijvers zijn toch geen taalgeleerden, en als zij het zijn God! wat taal? wat stijve, droge, saaie boeken!
Dat zei ik den H. Rombaut - en toen die sprak ‘Uit de Bron’ heruit te geven(4) zou ik eens kijken en de grove fouten verbeteren! Spontaan was mijn hulp geboden
en wel zonder de bedoeling er ooit loon voor te krijgen. De zaak zou ik voor mij
houden en ik zou het genoegen hebben in stilte mee te werken tot het volmaken van
uw werk.
Dat zou een genot zijn! Een genot? Ja 't is een genot!
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Maar nu weet ik ook wat een werk dat is, wat een kiesch en moeilijk werk dat is.
Kiesch!? Ik heb den grootsten eerbied voor uw letterkundigen arbeid en naast
Virg. Loveling en Sabbe(5) weet ik er geen in Vlaanderen die meer en dieper in mijn
ziel dringen dan gij; vind ik er geen, wiens werk Vlaanderen en zijn grond, en zijn
velden en weiden, en zijn volk en zijn zeden nader tot mij brengen dan gij! Vertellen
kunt gij zooals geen ander dat kan en sommige bladzijden geven mij soms de innigste
en heerlijkste aandoening.
Maar uw gave van vertellen, uw gemakkelijk vloeiende pen doet u vlugger loopen
dan nuttig zou zijn! Om slordigheid te vermijden, of verkeerde woorden te schrappen
om taalfouten te verbeteren zou uw pen moeten stoppen!
Daar zou ik willen tusschen komen. Maar 'k durf niet - Ik denk dan: Wat zou de
schrijver er wel van zeggen?
Zal hij mij niet pretentieus vinden als ik hem wil verbeteren? Zal hij mij niet te
pedant vinden als ik hem wijs op taal- of woordenboek?
Ik verzeker u dat het met schroom is dat ik aan uw werk raak; en dat maakt het
mij soms moeilijk. Waar fouten staan - te grof - dat durf ik - in andere gevallen laat
ik door..... met tegenzin.....
Waar ik verbeterde sta ik sterk... zeer sterk. Ik heb vooreerst mijn eigen - misschien
wel nog geringe - ontwikkeling -; dan heb ik al mijn boeken - mijn woordenboeken
- en Van Dale! en eindelijk U-zelf.
In het begin toen ik ‘Uit de Bron’ ter hand nam, maakte ik een lijst van al de
verschillende verbeteringen en van de woorden die [ik] in uw werk nu eens zoo, dan
weer anders geschreven vond - Dat moest mijn eigen verdediging zijn; maar toen
zag ik er van af[,] over-tuigd als ik werd, dat ik me niet zou moeten verdedigen bij
iedere verbetering; gij zelf zoudt het doen!
Ik kreeg later ‘Typen’ later ‘Claus’(6) en wijdde vele uren aan het opkuischen. Geen
enkele verandering van welken aard ook werd gedaan of die kan ik staven met de
sterkste beweegredenen of met de beste taalkundigen. Dat werd voor mij een zaak
van eigenliefde en ik verzeker u, dat het vinden van een kleine fout na een eerste en
tweede lezing mij doet opschrikken en doet vreezen: Zouden er nu nog ontsnapt zijn?
Ik heb mijn beste weten en kracht gezet bij 't overzien van uw werk,
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toch is er nog altijd een aarzelen en een vrees als ik kom bij een passage, waar zou
moeten omgezet worden: Zou Buysse 't goed vinden moest ik hier dat woord
schrappen? of dien zin verplaatsen?
Gij hebt het stuk gezien over ‘Claus’ dat ik niet in handen kreeg voór het naar de
zetterij ging, en waaraan ik daarna verbeterde. Het heeft mij veel genoegen gedaan
vast te stellen dat de omzetting van zinnen in den eerste paragraaf - die ik noodzakelijk
vond - door u werd goed gevonden. Elders hebt gij enkele van mijn verbeteringen
doorgehaald en... veroorloof mij het te zeggen.... verkeerdelijk - want ik heb gelijk.
Ik raak niet aan uw werk of ik weet ik doe De heer Rombaut sprak u misschien daarover.
Eens spreken we wel eens samen, en dan komt wel te pas de voorstelling van
klanken - en vraag ik u of de boer, die: ‘Meniere’ zegt, ook niet zegt: 't zal goan
kiere! in plaats van 't zal gaan keeren?
Geachte Heer Buysse, verontschuldig mijn langen niet verzorgden brief. Een zeer
drukke examen week ligt voorbij - en nu is 't al laat in den avond als ik zit te
krabbelen.
Ik wilde u schrijven alleen om u te verzekeren van al mijn eerbied voor uw werk
en voor u - opdat ik als het ware iets zou verliezen van de schroomvalligheid die er
bij mij is als ik voor uw werk zit met de pen tot verbeteren gereed.
Ik heb nu maar één verzoek: geloof dat ik mij heb ingespannen alleen uit liefde tot
uw werk en dan zal ik me reeds voor een groot deel voldaan achten; kont gij mij iets
meer vrijheid bieden dan was ik het heel!
Met mijn eerbiedige Vlaamsche groeten
Paul Wijnants

Eindnoten:
(1) Straatnaam en nummer zijn in een ander handschrift toegevoegd. Dit is het adres waar de school
van Paul Wijnants gevestigd was.
(2) Cyriel Buysse, Tantes, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck, Gent/Bussum,
[1924].
(3) Idem, Uit de bron, Van Rysselberghe & Rombaut/Ad. Hoste, Gent, [1922] (‘Willemsfonds
Uitgaven’ nr.160).
(4) Tijdens het leven van Buysse is maar een druk van Uit de bron verschenen.
(5) Maurits Sabbe (1873-1938), Vlaams dichter, toneelschrijver en literair criticus.
(6) Cyriel Buysse, Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J.
van Dishoeck, Gent/Bussum, [1925].
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3
Cyriel Buysse aan Paul Wijnants
Deurle
26 Juni 1925
Geachte Heer,
Ik ben u zeer dankbaar voor de groote moeite die gij neemt bij het verbeteren van
mijn proeven. Vele van uw opmerkingen heb ik dadelijk goedgekeurd; met sommige
andere kon ik mij niet geheel vereenigen. Laten we, om kort te gaan, een enkel
voorbeeld nemen. Er staat ergens, in 't boekje over Claus: ‘Mijn oude vriend, mijn
Broeder in Vlaanderen, wat hebben wij samen veel afgelachen[’](1) enz. enz.
Dat ‘af’ hebt ge gesupprimeerd. Ik weet wel dat gij, taalkundig gesproken, gelijk
hebt, maar zonder dat ‘af’ geeft het voor mij niet weer wat ik geven wil. Er zit voor
mij een heel verleden van herinneringen in dat ‘afgelachen’, terwijl ‘gelachen’ alleen
mij niets zegt dan iets momenteels, met slechts banale, nuchtere beteekenis.
Dan is er de kwestie van het dialekt. Noch uw ‘zu’ of ‘luupen’ of ‘huuren’, noch
mijn ‘zeu’ ‘leupen’ ‘heuren’ geven het fonetisch juist weer. 't Is slechts benadering,
maar ik heb nu eenmaal het ‘zeu’ enz. als vasten regel aangenomen en blijf daar
liever bij. Waar gij weer volkomen gelijk hebt en wat een slordigheid is, dat is van
op de eene plaats ‘meniere’ te laten staan en even verder: ‘luister ne keer[’], of iets
dergelijks.
Het zou te veel tijd nemen om dat alles schriftelijk te behandelen; wij zullen
elkander wel eens ontmoeten. Gaat u intusschen maar gerust voort in volle vrijheid
volgens uw opvatting te verbeteren (ik herhaal het: ik ben er u dankbaar voor) maar.....
het laatste woord moet aan mij blijven, zelfs al heb ik ongelijk. Ik alleen ben er
verantwoordelijk voor.
In de hoop u weldra eens te zien
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Met mijn beste groeten en hoogachting
uw d[w]
C.B.

Eindnoten:
(1) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, p.28. De zin luidt: ‘O, mijn vriend, mijn
broeder-in-Vlaanderen, wat hebben wij samen veel afgelachen!’.

4
Paul Wijnants aan Willem Rombaut
[Ongedateerd: 1925]
Waarde Heer Rombaut,
Hierbij de laatste proeven!(1)
De titelbladen heb ik nagekeken Het blad met de opdracht aan de Koningin vond ik er niet bij Ik heb met veel genoegen vastgesteld dat Buysse al de aanmerkingen aannam, die
ik maakte en zelf de veranderingen deed die ik voorstelde.
Dat eerste pakje is dus afgedaan - Ik denk dat het aantal fouten, die nu nog in het
werk te vinden zijn zeer, zeer klein is, en dat wij ons mogen vleien met de gedachte
goed werk te hebben geleverd.
Ik heb vrees voor de platen - ik beken dat ik er niet veel van ken - maar wat ik nu
weer kreeg is niet van aard het werk te illustreeren op voldoende wijze ten minste
als de platen moeten zijn zoals die op 't wit papier. Dit is nu onze schuld niet en 't
uwe ook niet.
Ik wensch u dus met de uitgave van het werk veel succes - ik zelf ben er wel
gelukkig om dat gij en Buysse mijn werk hebt gewaardeerd.
Met beste groeten
Paul Wijnants

Eindnoten:
(1) Het betreft hier de zetproeven van Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen (najaar 1925). De
studie is opgedragen aan koningin Elisabeth: ‘Aan Hare Majesteit/DE KONINGIN DER
BELGEN,/die de laatste levensuren van/EMILE CLAUS/met een glans van geluk/overstraalde’.
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5
Paul Wijnants aan Willem Rombaut
[Ongedateerd]
Waarde Heer Rombaut,
Gij hebt goed gedaan prof. Vercoullie(1) te raadplegen; maar ik meen dat hij nu wat
overdrijft in zijn richting. Wel heeft hij gelijk - ik voel vaak de behoefte soms heele
zinnen om te keeren, of woorden of uitdrukkingen door te halen; doch ik meen dat
dat ons werk niet is en dat gij best zoudt doen bij B. niet te veel aan te dringen op
zijn stijlfouten - B. vertelt maar stelt niet - hij is geen stylist - en ik ben overtuigd
dat wij er zouden aan verliezen moest hij zich gaan inspannen om heel correct te
schrijven - dat kan hij niet. Ik zou haast zeggen spreek hem daar niet van - of anders
wordt het ‘weten van slecht schrijven’ bij hem een obsessie.
Laten wij B. maar vertellen - wij zullen het ál te erge vermijden in spelling en
bouw - maar voor de rest moeten wij B. maar laten B. zijn - hij zal nu niet meer
veranderen en een verandering ware misschien een verlies.
Overigens prof. V.'s theorie over mannelijk en vrouwelijk is naar mijn oordeel
gewaagd - daar mogen wij ons niet aan bezondigen. Niet doen zooals prof. Hugo De
Vries(2) schrijft -... den blauwen golf (golf) dan als golf vrouwelijk is.
Wel zegt men rond Amsterdam: de koe, hij staat daar.
Moeder? hij is daar - enz. doch wij doen dat niet.
Toch is er uit zijn consultatie iets te profiteeren - en zijn oordeel komt het mijne
sterken en verbeteren.
We mogen toch die voldoening hebben dat - bevat Typen nog fouten van
verschillenden aard - er toch een groote kuisch is gedaan.
Die zal ook plaats hebben in ‘Uit de bron’ - maar ik herhaal - B. laat ik schrijven
zooals hij wil wat bouw betreft - taalfouten of andere al te stomme dingen verbeter
ik, maar ik mag en kan mij niet stellen in zijn plaats.
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Besluit: 1) Ikhoud nota v. prof. V's meening. 2) Gij doet misschien wel best met niet
aan te dringen op B.'s stijl...
Wij zullen samen zooveel goed maken wat mogelijk is - zonder er over te spreken.
Schrijvers zijn nog al teergevoelig!
Met beste groeten
P. Wijnants

Eindnoten:
(1) Jozef Vercoullie (1857-1937), Vlaams hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Gentse
universiteit. O.m. auteur van Etymologisch woordenboek (1890).
(2) Hugo de Vries (1848-1935), Nederlands hoogleraar in de plantkunde; ontwikkelde de mutatieof gentheorie.

6
Cyriel Buysse aan Paul Wijnants
[Ongedateerd; terminus post quem: 1927]
Waarde Heer,
Ziehier enkele inlichtingen:
Ik heb nooit onderwerpen van romans of novellen gezocht. Altijd hebben zij zich
aan mij opgedragen. Sommigen plotseling, als in een weerlicht. Andere heel langzaam,
in verloop van jaren. De Nachtelijke Aanranding(1) b.v. ontstond ineens, naar
aanleiding van een diefstal met doodsbedreiging bij een ouden, vrekkigen boer
gepleegd. Ik schreef het boek in minder dan 2 maanden tijds. Rozeken Van Dalen(2)
daarentegen, rijpte heel langzaam, na veel hooren & zien, na lange wandelingen in
het veld, na veel omgang met boeren en kasteelbewoners. Lente(3) ontstond ineens,
na een ontmoeting met een boer die mij opgewonden het bezoek van zijn nichtje uit
Parijs vertelde. Het Ezelken(4) groeide langzaam als het leven zelf der menschen welke
erin voorkomen. Tantes(5) nog veel langzamer. Dat gegeven heb ik gansch mijn leven
als 't ware in mij omgedragen.
De dingen die ik beschrijf zijn gebeurd of niet gebeurd, maar zouden, naar mijn
meening, kunnen gebeuren. Pa-Ys b.v. is bijna precies gebeurd zooals ik het
beschreef.(6) Grueten Broos is gedeeltelijk gebeurd.(7) Plus-que-parfait in het geheel
niet.(8) Maar in al die
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verhalen zit, naar ik meen, de mogelijkheid van het gebeuren. Wat een vlaamsch (of
nederlandsch) auteur met zijn werk verdient?.... Een fooi! hoorde ik eens Herman
Heyermans(9) niet zonder bitterheid op diezelfde vraag antwoorden. Ik, persoonlijk,
heb mij een geldelijke opoffering getroost om nader tot mijn Vlaamsch publiek te
komen. Hollandsche, of in Holland uitgegeven Vlaamsche boeken zijn hier niet meer
te betalen. Het spijt mij niet dat ik zoo gehandeld heb. Het publiek, dat mij hier
nauwelijks kende, is [h]eel naar mij toegekomen. In Holland blijven wij, Vlaamsche
auteurs, toch vreemdelingen. Er mag een tijdelijk ‘engouement’ ontstaan, als destijds
voor Streuvels(10) en nu, (hoewel het ook al sterk afneemt) voor Timmermans,(11) maar
ik betwijfel het of dat wel diep doordringt. Ik heb een vast publiek in Holland, niet
zeer talrijk, maar bijzonder trouw. Streuvels en vooral Timmermans hebben er zeker
meer lezers... en koopers dan ik. Maar hun boeken staan ook niet op den Index bij
de Roomsch Katholiek wat de mijne wel zijn.(12) De Hollandsche Katholieke wereld
negeert mij totaal. Met vele Vlaamsche Katholieken kan men praten; met
[H]ollandsche Katholieken onmogelijk. Dat brengt voor mij het lezers-publiek in
Holland bijna op de helft terug.(13)
Mijn liefste boeken? - Ik weet het zelf soms niet. Toch blijven er enkele, die altijd
in mijn geest terugkomen: De Nachtelijke Aanranding, Tusschen Leie en Schelde(14),
Het Ezelken, Rozeken v. Dalen, Het Bolleken.(15) Die zijn dan van vroeger. De laatst
verschenen: Uit de Bron, Tantes, Uleken(16), Typen en Kerels staan nog te dicht bij
mij, maar ik meen toch dat ze nog al geslaagd zijn en naast de vroegere hun plaatsje
verdienen.
Het begin van een verhaal (de 10 of 12 eerste bladzijden) is voor mij altijd het
moeilijkst. Ik weet precies, vóór ik begin, waar ik heen wil en zou reeds van meet
af het laatste hoofdstuk kunnen schrijven; maar dat begin, dat begin! Eindelijk, na
dagen zwoegens, komt er schot in en dan loopt het van zelf, als op wieltjes. De
incidenten komen zich van zelf bij het hoofdthema aanpassen, als zijwegen die op
een groote baan uitloopes, zoodat het eindigen van een verhaal zich logisch naar
mijn opvatting ontwikkelt en mij slechts weinig inspanning en moeite kost.
Oorspronkelijk was ik voor den handel bestemd. Ik zou mijn vader opvolgen in
de fabriek [te?] Nevele en reisde ook voor de zaak naar Amerika, waar ik 2 jaar
verbleef. Kon daar niet aarden, kwam terug
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en begon zo vanzelf wat te schrijven. Mijn tante Virginie Loveling meende dat er
wel iets in mij stak en moedigde mij aan. Dat was het begin van wat nog niet geëindigd
is.(17)
Daar hebt ge nu een en ander. Wilt ge nog meer, komt dan naar mij toe en
interviewt mij.
Hoe zit het met de Schandpaal?(18) Begin November zou ik wel het eerste deel
moeten terughebben om voor Groot Nederland naar de drukkerij te sturen.(19)
Met beste groeten
uw d[w]
C.B.
Dank voor het frankeerings-bericht. Hoeveel er op een brief of kaart moet weet ik
nooit.
Ik ga hier elken morgen naar het postkantoor en vraag aan de bediende: Hoeveel
is vandaag voor dit of dat? Klopt het niet dan is hij de schuldige.

Eindnoten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

Cyriel Buysse, De nachtelijke aanranding, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1912.
Idem, Het leven van Rozeke van Dalen, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1906 [= 1905].
Idem, Lente, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1907.
Idem, Het ‘Ezelken’. Wat niet vergeten was, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1910.
Idem, Tantes, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck, Gent/Bussum, [1924].
Idem, ‘Pa-IJs’, in Kerels, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck, Gent/Bussum,
1927, p.39-46.
Idem, ‘Grueten Broos’, in Van arme menschen, P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1901,
p.1-45.
Idem, Plus-Que-Parfait, S.V. Lectura, Antwerpen, 1920.
Herman Heijermans (1864-1924), Nederlands proza- en toneelschrijver.
Na 1918 was de aandacht voor Streuvels' werk in Nederland sterk verminderd. André Demedts,
Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, Orion/Desclée De Brouwer, s.l., 1971, p.261
e.v. Vergelijk Hedwig Speliers, Dag Streuvels. ‘Ik ken den weg alleen’, Kritak, Leuven, 1994,
p.437-488, i.h.b. p.449-450 en p.462-469.
Over de gunstige ontvangst van Timmermans' Pieter Bruegel (1928) in Nederland (en
Vlaanderen), zie José de Ceulaer, ‘De receptie van Pieter Breugel’, in Jaarboek van het Felix
Timmermans-Genootschap, 12 (1984), p.53-67 en Gaston Durnez, Felix Timmermans, een
biografie, Lannoo, Tielt, 2000, p.401-405.
Zie brief 1, noot 3.
‘In elk geval heeft [Buysse] te lang zonder bijval gewerkt om op de naoorlogse populariteit van
Felix Timmermans en Ernest Claes te reageren zoals Streuvels, die er duidelijk moeite mee
heeft dat hij zelfs in de katholieke pers niet meer vanzelfsprekend voorrang krijgt’. Joris van
Parys, ‘Nadagen. De laatste levensjaren van Cyriel Buysse (1929-1932)’, in overdruk uit
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, delen XVI-XVII, Gent, 2000-2001, p.99.
Cyriel Buysse, Tusschen Leie en Schelde, Vennootschap Letteren en Kunst, Amsterdam, [1904].
Idem, 't Bolleken, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1906.
Idem, Uleken. Van oud en jong, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck,
Gent/Bussum, 1926.
Over de periode 1888-1893, zie Joris van Parys, ‘Sporen van Zola (1888-1893)’, in Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap, deel XIX, Gent, 2003, p.7-110.
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(18) Idem, De schandpaal, Van Rysselberghe & Rombaut/C.A.J. van Dishoeck, Gent/Bussum, 1928.
(19) Voorgepubliceerd in Groot Nederland XXVI (1928), januari-juni.
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7
Cyriel Buysse aan Paul Wijnants
Deurle, 10 Aug. 27
Waarde Heer, ik ben u zeer dankbaar voor de moeite die gij alweer genomen hebt
om mijn werk met nauwgezetheid na te zien.
Ik ben het meestal volkomen met u eens, hoewel een enkele vreemde uitdrukking
mij doorgaans minder schrik aanjaagt als u. Ik ben wel eens bang voor stroefheid en
m.i. dreigt dat gevaar soms in stijve woorden als b.v. ‘gebeurlijk’ in plaats van
‘eventueel’.
Met nogmaals herhaalden dank en vriendelijken groet
uw d[w]
C.B.
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8
Cyriel Buysse aan Paul Wijnants
Deurle bij Gent
28 Juli 31
Waarde Heer,
Ik geloof en neem aan dat gij principieel gelijk hebt, maar mij is Lisaatje met twee
aa's te log en te zwaar voor zulk een fijn meisje. Ik zie ze enkel als Lisatje, met één
a en den klemtoon op de i. Blijft dus: Lisatje.(1)
Met vriendelijke groeten
uw de
C.B.

Eindnoten:
(1) Lisatje is een personage in Cyriel Buysse, Twee werelden, Van Rysselberghe & Rombaut, Gent,
1931.
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Archief- en leeseditie van een ongepubliceerd verhaal van Cyriel
Buysse: Klein scheel Broosken
uitgegeven door Y. T'Sjoen
1. Korte toelichting bij de werkwijze van Buysse
Van het verhaal ‘Klein scheel Broosken’ is een (geautoriseerd) nethandschrift bewaard
(collectie A. Janssens, Nevele). Uit de overlevering, meer bepaald op basis van de
schrijfstof en de ductus, kunnen we afleiden dat de auteur het manuscript in één
beweging heeft ontworpen. Het handschrift is gelijkmatig geschreven, zonder cesuur.
Er kunnen naast de grondlaag (in zwarte inkt) twee correctielagen worden
onderscheiden. Op 1v schreef Buysse in een latere fase in zwarte inkt een apostrof
(of een ‘lectori salutem’-passage), met in een volgende fase (op basis van dezelfde
ductus) correcties en toevoegingen in grijs potlood. Opmerkelijk is dat er in de
grondlaag van die tekst (op 1v) open plaatsen voorkomen, die vervolgens in grijs
potlood (in een andere fase) zijn aangevuld.
Datzelfde procédé kan ook uit de tekstontwikkeling worden afgeleid. Eerst schreef
Buysse in zwarte inkt de (grondlaag van de) tekst, waarin enkele open plaatsen
voorkwamen (zoals op 10r, met de toevoeging van ‘oogen operatiën’, of op 11r met
het woord ‘operatie’ op een open plaats in de grondlaag). Vervolgens corrigeerde
hij enkele passages in die grondlaag (dus in een eerste correctielaag), als het een
aantal regels tekst betrof (zoals op 12r) op de versozijde van het vorige blad. Die
aanvullingen of correcties zijn ook nog eens bewerkt, soms in zwarte inkt (dat zijn
dan onmiddellijke correcties), meestal met potlood (dat is dan in de tweede
correctielaag). Het komt regelmatig voor dat met potlood genoteerde variante lezingen
met zwarte inkt zijn overschreven.
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2. Materiële bronbeschrijving
papiersoort: gevouwen papier, gevergeerd (bovenaan afgescheurd), met nietje (papier
is beschadigd)
formaat: 21,7 cm (lengte) × 17,2 cm (breedte)
omvang: 10 bladen (in het midden gevouwen)
schrijfstoffen: zwarte inkt (= grondlaag), correcties in zwarte inkt en grijs potlood
vanaf 2v gebruikte Buysse de keerzijde van een blad voor aanvullingen of correcties.
Alle bladen zijn recto-verso beschreven, met uitzondering van de bladzijden 4v, 6v,
7v, 8v, 9v, 10v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v.
aantekeningen:
- op de eerste bladzijde staat in grijs potlood geschreven: Broosken (daaronder
staat in potlood een tekening)
- op de laatste bladzijde staat in blauw potlood, in een andere schrijfrichting: De
Levenskring

paginering: Buysse noteerde bovenaan 2r het paginacijfer 1 (grijs potlood); alle
recto-zijden zijn gepagineerd t.e.m. 19 op blad 20r.
stempel: op 2r staat rechtsboven het stempel van de bezitter van het manuscript: A.
JANSSENS
Kernemelkstraat
- NEVELE -

3. Diplomatische weergave
verantwoording
Voor de transcriptie van de tekstgeschiedenis, met alle doorhalingen, aanvullingen
en correcties, maakte ik gebruik van het diakritisch teken-systeem dat in de moderne
editiewetenschap is gestandaardiseerd.(1)

(1) Voor toelichting bij de diakritische tekens, zie Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek
editiewetenschap, Van Gorcum, Assen, 1995, p. 294.
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De volgende tekens komen in de transcriptie voor:
<-a>

a is doorgehaald

<a>>b>

a is vervangen door b (via doorhaling en
toevoeging, er door heen schrijven of
omzetting)

<+a>

a is toegevoegd

Ø

open plaats

<a≠b>

onmiddellijke correctie van a tot b

<a>>b>>c>

a is vervangen door b, b is vervangen
door c

<-<+a>

a is toegevoegd en weer verwijderd

[xxx]

x is onleesbaar; elk kruis representeert
een letter

De grondlaag is, zoals in de toelichting bij de werkwijze gesteld, in zwarte inkt
geschreven, correcties in zwarte inkt en grijs potlood. Buysse voegde hier en daar
woorden toe in grijs potlood (op open plaatsen in de grondlaag, of ter vervanging
van variante lezingen in de grondlaag), die in enkele gevallen in grijs potlood zijn
gecorrigeerd of met zwarte inkt overschreven. Teneinde de lezing van deze
tekstontwikkeling niet te bemoeilijken, is hier abstractie gemaakt van de gebruikte
schrijfstoffen in verschillende schrijffasen, alsook van de plaatsen op de documentaire
bron waar de wijziging is genoteerd.
Op de versozijde van enkele bladen noteerde Buysse een variante lezing van een
passage in de doorlopende tekst (die is geschrapt). In deze transcriptie integreren we
die (tweede of soms derde) lezing in de tekstweergave van de rectozijde van de
bladen, steeds met de vermelding welke regels op de versozijde zijn geschreven
(tussen rechte teksthaken, gecursiveerd). Op die manier kan de lezer van de
archiefeditie de grondlaag reconstrueren, alsook de lezing in de eerste en/of tweede
correctielaag op een eenvoudige wijze zelf constitueren. Verschrijvingen zijn
weergegeven in de archiefeditie.

editeursingrepen
In de leesuitgave zijn alle editeursingrepen aangeduid (met rechte haken). Het betreft
correcties van duidelijke verschrijvingen, of de consequenties van geautoriseerde
veranderingen, zoals een nieuwe zinsconstructie (door verplaatsing van of aanvulling
met woorden) waardoor een kapitaal een minuskel wordt of vice versa.
Aanhalingstekens in de basistekst die, na het openend aanhalingsteken, op elke
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regel aangeven dat een directe rede verder loopt, zijn in de leestekst weggelaten. De
beletseltekens zijn teruggebracht (of in één geval aangevuld) tot drie puntjes. Het
sluitend aanhalingsteken is systematisch boven de regel gezet.
Op de volgende plaatsen is op woordniveau ingegrepen:
gekleede < gekleedde
lachte < lachtte
Gentsche < gentsche
vergroote < vergrootte
beantwoordend < bëantwoordend
volksmenselijk < volksmenlijk
verlichten < verlichtten
langgeplante < langgeplantte
brieschend < briesschend

In de leestekst komt één onleesbaar woord voor, aangeduid met [xxx] (door
papierbeschadiging - onderaan het blad - is het woord niet te reconstrueren).
[1r]
Broosken
[1v]
Is het u nog niet gebeurd, beste lezer, eenen
persoon dien gij in zijne jeugd gekend hadt na
menigvuldige jaren op nieuw te ontmoeten en....
....hoe zou ik dat noemen.... bij dezes ontmoeting.
Ja <+, terwijl gij> van verbazing uwe handen samen <te slaan>>slâat> en
<uit te roepen>>uitroept>: God! wat zijt gij <+ toch> veranderd! <- terwijl>
<- gij> <als het ware inwendiglijk een gevoel>>een inwendig gevoel> van
<desappointement ≠ teleurstelling> gewaar<- wordt>>te worden>, <wel ≠
dit> niet zoozeer om die verandering in haar zelve, maar omdat <deze>>ze> niet
is geschied volgens <'t>>de> gedacht<+e> <dat>> welke> uwen geest er
zich van gevormd had. Ik denk wel van Ja
<- beste lezer> en 'k wil u vertellen hoe ik gisteren
ook....... doch neen, ik <[xxxxx] [xxxx]>>doe vóór den tijd>...... zie, ik
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wil u enkel maar eens doen gelooven dat ook
de leelijkheid behagen kan.
Luister.
[2r]
Klein scheel Broosken
x
<- Alleenlijk maar om eens te toonen dat ook de
leelijkheid behagen kan>
x
xx
Het was op eene gaaischieting......
Ik had mijn boog gespannen, mijn pijl in
zijne mik gepast, hem eens tot aan den horen
toe getrokken en 'k staarde nu strijdvaardig
en in afwachting al door de <+ groene> lindekens over de
weide waarin de schutters traag aankwamen
toen mijne aandacht zich eensklaps op een
knaapje vestigde dat recht voor mij, mij
strak stond te aanzien.
'K bemin de knaapjes en 't is voor mij
een steeds vernieuwd genoegen op hun<+ne> naïeve
wezentjes die uitdrukking, dat iets te zoeken
welk men met den naam van ‘physionomie’ bestempel<d>>t> en welk gewoonlijk
in de kinderjaren
[3r]
nog door geene smart of ondeugdrimpelen ontaard,
als eene ware en klare wêerspiegeling <der>>hunner> ziel
<+ < - mij> 't zij met of zonder reden, mij> [op 2v] voorkomt.
Het knaapje dat vóór mij stond had
een gansch karakteristisch gelaat. Het kon
een jaar of twaalf tellen en behoorde - dit
zag men aan zijne kleeding -, tot den geringsten
werkmansstand. Zijne haren waren rosachtig
van kleur en <+ stonden> lang en dicht geplant op zijn
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eng voorhoofdje, zijn wezentje, wat bleek, was
gansch bezaaid met gele sproetjes, <ma[Ø]><doch>
<hetgeen er>>'t geen aan dit vooral> iets <-ge>heel en <al>>gansch>
afzonderlings <- aan>
bijbracht, dat waren zijne oogen...... Zij waren
groot en blauw, <+die oogen> van 't schoonste hemelsblauw
en glansden in zijn geel gelaatje gelijk de
blauwe bloemen in het blonde koren, zij
hadden eene uitdrukking van onuitsprekelijke
zachtheid, zij aanstaarden mij met eene menging
van nieuwsgierigheid en van bewondering maar Ach!...
zij waren scheel...... Ja scheel... van eene
scheelheid die alles te boven ging, eene scheelheid
[4r]
die zich op onverbiddelijke wijze in zijn gelaat
scheen af te wisselen en nu eens enkel 't wit
van 't eene oog dan enkel eens dat van het
ander zichtbaar liet, terwijl het <+ bij 't aankijken> beurtelings
zijn hoofdje schuinsch en zijn mondje halfopen
hangen liet, als moesten alle zijne andere
zintuigen samenwerken om 't onvolmaakte
zintuig van het zicht ter hulp te komen.
Met welk gevoel van medelijden en
tevens van verbazing ik 't jongetje aanschouwde
dat kunt gij niet gelooven. Ik naderde tot
hem met een gemoedelijken glimlach <-en> <-en>
<+ en als het ware <fascine[Ø]>>begoocheld>>[doorgehaald]>
door dat zoo indrukwekkend
wezentje <+ begoocheld,> [op 3r]
zonder zelfs te denken aan hetgeen ik zei;
juist alsof men tot een aardig hondje dat
men op den rug streelt zeggen zou: ‘En zijt gij
toch zoo braaf Boeboetje’ zoo legde ik de
hand op zijn klein schoudertje terwijl de
onvrijwillige <en nochtans booze>>maar toch zoo booze>> [doorgehaald]>
woorden:
En zijt gij toch zoo scheel mijn manneke<+ n>’
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[5r]
mij onbehendig van de lippen vielen.
Ach wat speet mij zulks toch.. Het knaapje
dat gewis een<+en> spot in mijne woorden zag
schielijk uit de verrukking <+getrokken> waarin hem wellicht
het zicht van mijnen hoogen boog, van mijnen
langen pijl of van mij zel<f>>ven> gedompeld hield
<- getrokken>, keek strak ten gronde alwaar het
traagzaam met zijn<+e> bloote voetjes 't zand
omkeerde, terwijl een blos van schaamte,
de sproetjes zijner wangen, <+ -> zooals den morgenblos <- de starretjes> des hemels
<deed>>starretjes -> verbleeken <+ deed.>
Het heeft in zich iets wreed<-s> en diep
onrechtvaardig den arme al ware het zelfs
onvrijwillig te versmaden. Dit trof mij hier
vooral, daar enkele straatbengels mijne
spreuk herhalend er gebruik van maakten
om gewis volgens gewoonte het knaapje te bespotten.
Ik deed ze zwijgen, vertoornd maar ook beschaamd,
en riep het jongetje wêerom bij mij.
Hoe heet gij ventje? vroeg ik.
[6r]
<+ ‘> Broosken <+ ’>, was 't verlegen antwoord terwijl op
nieuw de <+ gele sproetjes <+ van <zijne>>de> wang> verdwenen en de>
bloote voetjes 't zand omkeerden.
Gij moet niet beschaamd zijn, zult ge
Broosken; gij zijt zeer braaf en ziedaar voor
u; <- en> ik gaf hem vijf centen.
De vreugd<e>> [doorgehaald]> die schielijk uit zijn<+e> schele
oogjes straalde deed mij goed aan 't hart.
Wellicht had Broosken nooit een dergelijke<+n>
schat bezeten. Van onder de lindekens, alwaar
het spoedig <+ heen gehuppeld was> door de jaloersche blikken van de
guiten achtervolgd <+,> keek het beurtelings begeesterd
op zijn muntstuk of schuchter naar mij om
als vreesde het dat ik hem mijne onwaarschijnlijke
gift nog wedervragen kon. [de volgende passage is tot de witregel in deze weergave
integraal doorgehaald in zwarte inkt:] Maar ook was het dien gansche achternoen
uit de weide niet weg-
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<krijgelijk>>te krijgen>>[doorgehaald]>; het sloeg mij gade als ik schieten moest
en raapte mijnen pijl dien het mij telkens in de hand terugbracht mij dan met zijn
scheel oogje zijn open mondje, zijn schuinsche hoofdje wêer aanstarend juist als een
trouw hondje dat men <- leert> ‘apporteeren’ <+ leert>.
[op 5v staat in zwarte inkt en grijs potlood, achteraf doorgehaald in grijs potlood:]
En of het ook van gansch dien achternoen nog uit de weide weg te krijgen was!
'T was daar gedacht van <- Hebt gij wel ooit een hondje leeren apporteeren?> Juist
gelijk een hondje dat moet apporteeren stond het telkens mijne boogscheut af te
<wa>>loeren> om mijnen pijl te <gaan oprapen>>loopen halen> en <+ hem> mij
<- dien> <terug>>weêr> te brengen. De gaaitjes die ik afschoot mocht het houden
als<ook>>mede> de gebroken <+ lange> pijlen waarvan het kleinere zou maken.
Het bloosde van erkentenis en geestdrift toen <h>>w>ij de sprong verlieten
[boven die tweede lezing op 5v staat in zwarte inkt en grijs potlood:]
en eerst na eenen ruimen tijd, toen het <allicht>>derhalve>>vermoedelijk
daarover>
was gerustgesteld dierf het mij weder strak aanschouwen
en <da<n>>t> met eene uitdrukking - dit zag ik stil glimlachend als hield het mij voor een<+en> <sphynx>>sphinx>.
[7r]
<Ook>>Dat> sinds dien dag <bleef>>klein> Broosken mij wel
kennen <+ bleef, hoeft niet gezegd denk ik>. - Ik trok somtijds, wanneer ik
wandelen
ging, door 't straatje waar het woonde, een
arm, vuil straatje, met <+ altemaal> vervallen huisjes
waar kleine jongens voor de deuren <-<+ zich> gewoonlijk in
het zand <gewenteld>>gevleid>>lagen gevleid> <- lagen> <-<+ te vleien> en
telkenmale als het
mij dan zag kwam het <+ ook> tot mij <+ aan>geloopen en
wenschte mij den goeden dag, natuurlijk wel
om zijn gewonen cent te <krijgen>>hebben>. Dien kreeg het
ook <altijd>>immer> als<ook>>mede> weldra zijne broerkens en zusterkens - want
bij Broosken waren er <zooals>>gelijk> bij vele
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arme lieden talrijke kinderen - en ik van mijnen kant aanschouwde dan ook <- telkens>
met ontroerde belangstelling dat geelachtig gelaatje met zijne lichtrosse sproetjes en
haren, met zijne <helderschoone>>schoone heldere oogen wier scheelheid aan het
geheel eene zoo innemende uitdrukking van zachtheid en van braafheid bijbracht.
Maar nu sinds eenen tijd bemerkte ik dat Broosken ondanks de centen welke ik
hem
[8r]
gaf, of wel niet gansch tevreden was, of wel iets kwellends op het hart had liggen,
althans dat het daar toch als ik <voorbij kwam>>hem zijnen cent gegeven had,
nog wat> voor mij
bleef staan en draalde en als <+ ik> hem dan vroeg of er <wat>>iets> scheelde,
beschaamd en sprakeloos de hielen keerde, maar soms, toen ik reeds <ver>>lang>
<gegaan>>voorbij> was, mij nog met spijt stond na te kijken.
O 't is bedeesd zijn <+,> zei ik <dan>>toen> inwendig en dacht er niet meer aan
<maar>>doch> eens stond het mij op 't gewone uur niet enkel met zijn broêr en
zusterkens maar ook met zijne moeder af te wachten. Deze, eene nog jonge en zelfs
schoone, met zwart<-e> haar en <+ zwarte> oogen maar slordig gekleedde vrouw
kwam tot mij <vooruit>>genaderd>>[doorgehaald]> met Broosken aan de hand.
<+‘> Mijnheer <+’> sprak ze licht blozend onder hare vale kleur en Broosken
vooruitduwend, <+‘> 't zou het u gaarne iets vragen maar 't durft <+‘> niet. Gij hebt
er daar ergens eens meê gelachen <+‘> omdat het scheel is, <hernam ze zelf
lachend>>en zij zelf lachtte ook>>hernam ze en lachtte zelve ook>, terwijl ik mij
bij die herinnering van schaamte
[9r]
voelde blozen en Broosken zich achter haren voorschoot <wegstak>>verborg>, maar
nu het heeft daar vóór eenige dagen hooren zeggen dat scheele Bruun - ge weet wel,
<+ Bruun> de koeier van boer Lootens ginder uit den Meulenhoek - te Gent in 't
hospitaal van
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zijne scheelheid is goopreerd <+ geweest> en nu zoo recht ziet als een ander en sedert
dien is er met het jongetje geen huis meer te houwen, 't wilt het <+ ook> de botte
gré de malgré <- ook> naar 't hospitaal <+ gaan> om er goopreerd te worden,
<maar>>en> 't en durft u niet vragen Mijnheer of gij - die <+ zoo men zegt> daar
'nen onkel hebt <- zegt men> die er dokteur is - hem daar<-in> niet zoudt kunnen
<+ in> helpen.
En de moeder <+ klein Broosken op nieuw vooruitduwend> aanzag mij met een
moederlijken
glimlach terwijl <de>>alle hare> andere kinderen, de eenen
ros, de anderen zwart mij van wat verder, onbeweegbaar <+ en nieuwsgierig> stonden
te aanzien.
Ik vroeg waarlijk niet beter en den dienst dien ik aan 't jongetje bewijzen kon
kwam mij zelfs voor als eene zoete uitboeting voor 't kwaad dat ik hem vroeger hoe
onvrijwillig ook gedaan had
[10r]
ik verweet het mij zelfs daar<-aan> niet vroeger <te hebben>>aan> gedacht <+ te
hebben>. Jawel <- dus>, ik zou mijn oom die in het hospitaal geneesheer was <er
over>>daarover> raadplegen en ik twijfelde niet of Broosken werd er <+ dra>
aanvaard.
Doch was het niet verlegen van de pijn het ventje?
want pijnlijk zijn de <+ oogen operatiën>. Maar neen, dat was het niet. O neen
neen, en het aanzag mij zoo zacht en zoo scheel, met zulke brave, smeekende
uitdrukking, dat, ik weet niet hoe, een onvrijwillige traan van spijt mij in het oog
kwam terwijl ik mij, doch vruchteloos, 't gelaat van Broosken zonder zijne scheelheid
poogde voor te stellen.
Ik slaagde ten volle in mijn verzoek aan mijn oom en enkele dagen later werd
Broosken door zijne moeder naar het gentsche gasthuis geleid alwaar ik <- hem>
kort<-elings> nadien <+ hem> zelf zou gaan bezoeken.
Doch hoe zonderling is soms de toeval.
Broosken in wien ik op dat oogenblik zooveel belang stelde moest ik vóór een
langen tijd niet meer terugzien.
De vertrekdag van een met enkele mijner
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[11r]
vrienden uit stad sinds lang ontworpen reisje kwam juist overeen met den dag voor
Brooskens <+ operatie> vastgesteld; doch daar wij slechts 's avonds vertrekken
moesten, <h>>zou> ik 't knaapje na de operatie nog zien dacht ik, ten minste weten
of alles wel was afgeloopen. Met die gedachten was het, dat ik haastig en zelfs wat
ontroerd naar het Hospitaal stapte. Eene teleurstelling stond mij er echter te wachten.
Om de eene of andere reden was de <+ operatie> één dag verschoven en in de
schemering zag ik klein Broosken welk scheeler dan ooit met enkele andere knaapjes
zijner jaren, in eene der groote zalen, waar stille zusters van liefde heen en weêr
tusschen de bedden gingen, als verdwaald rondwandelde.
Ik haastte mij weg vooraleer het mij zag, want, in de gedachte dat het gepijnigd
te bed zou liggen had ik hem <+ zelfs> <- niet het> <- minste> <-<+ sneukelgoed>
<+ niet de kleinste lekkernij> die groote troost van in het hospitaal liggende zieken
uit den werk[12r]
mansstand <+,> medegebracht.
Twee dagen later vernam ik op mijne reis dat alles met Broosken ten beste was
afgeloopen.
Toen ik na ettelijke weken huiswaarts keerde, kunt gij denken dat ik mijn jeugdige
beschermde niet vergeten had en het eene mijner eerste zorgen was mij naar zijn
moeders huisje te begeven.
Is Broosken thuis? vroeg ik <[xxxx]>>haastig en> vroolijk, <+ daar> het hoofd
binnenstekend.
Een knaapje van een drietal jaren stond <+ er> zwart, vuil en gansch alleen nevens
den koolbak in 't midden van den grauwen vloer mij met vergrootte oogen aan te
gapen.
Is Broosken thuis mijn manneken? herhaalde ik
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[de volgende passage op 12r is in zwarte inkt doorgehaald:]
'T geblaas van een klein katje dat zoo vuil als den knaap 't verwonderd
<hoofd>>oog> boven den koolbak uitstak klonk mij als eenig antwoord tegen.
[op 11v is deze passage in zwarte inkt geschreven:]
Geen antwoord, maar mijn<+en> <oog>>blik> viel op den koolbak waaruit een
klein grijsharig katje zoo vuil en zoo zwart als den knaap 't verwonderd oog naar mij
opstak.
Magnifiek dat lachtte ik stil, beurtelings poes en knaap <aanschouwend>>aanstarend>
en beseffend dat beiden daar <+ zoo wat> te zamen in den koolbak hadden gespeeld.
Doch waar mocht Broosken zijn?
Ik deed een stap vooruit en zag al door het open
[13r]
achterdeurtje een smal rosharig meisje <+ met glimlachend gelaat> het oudste
der kinderen dat mij bemerkt hebbend zijn werk op 't hofje <staan liet>>staakte> en
binnen kwam geloopen.
Is Broosken thuis Mathildeken? vroeg ik <nu>>thans> voor de derde maal.
Neen 't Mijnheer was 't traag geglimlacht antwoord het werkt nu immers bij den
boer.
Bij den boer! herhaalde ik verbaasd;... doch 'k zweeg zoodra; ik herinnerde mij
dat arme knaapjes die niet schooien gaan <+ inderdaad> van na hunne eerste
communie bij den boer gaan werken.
Een schop die ik schielijk op mijne beenen kreeg, kwam mij uit mijne mijmeringen
rukken.
Fonsken leert nu ook scheel kijken om ook naar 't hospitaal te mogen gaan klonk
eene kinderstem en 't knaapje <+ met zijne groote zwarte oogen> dat mij eerst
pal en sprakeloos van verre staan aanschouwen had, stond nu even pal en ernstig,
schier onder mijne voeten.
O gij stoute <+ 't is <g>>niet> waar Mijnheer> riep zijn zustertje hem
achteruittrekkend.
Ik kon mij niet houden van te lachen.
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[14r]
Maar waar woont het? Is het nu niet meer....
.... scheel? vroeg ik met innige belangstelling.
O neen neen't Mijnheer <+ sprak 't meisje> eerst mijne laatste vraag bëantwoordend
en dan de eerste: het woont te Baevel bij boer Volders in de Malsem besloot het.
Ik vertrok. - de eerste maal dat ik naar Baevel ga dacht ik, zal ik bij boer Volders
't hoofd eens binnensteken.
Iets zeggen is nog al gemakkelijk, maar iets vergeten is nog veel gemakkelijker;
ook de zaken van het leven waarin wij heden belang stellen zijn dezelfde niet welke
ons morgen belangstellend zullen schijnen, en ik geloof dat een bewezen dienst of
een volbrachten plicht onze goedhartigheid of ons geweten jegens den persoon
die<+n> de weldaad genoten heeft geruststellend, ook bij dezes verwijdering eene
soort van gerustheid voor zijn lot in on<s>>zen> <+ geest> te weeg brengt, die wel
eens tot vergetelheid voor den persoon zel<f>>ven> kan overgaan.
Nu, wat er ook van zij en <au risque>>in 't gevaar> zelfs den lezer
<[xxxx]>>onbestendig> in mijne genegenheden te schijnen,
[15r]
moet ik bekennen, dat, na zekeren tijd Broosken niet meer gezien te hebben, mijne
nieuwsgierigheid om hem te zien allengs verflauwde, en daar Broosken zelf, - met
eene nalatenheid - die echter vanswege dergelijke lieden niet kwalijk te nemen is volksmen[s]lijk vergat mij te komen bedanken - ik van mijnen kant ook vergat hem
bij boer Volders te gaan opzoeken en hem alzoo van lieverlede en met de jaren geheel
en gansch uit het gedacht verloor.....
Maar dezer dagen was het loting in 't dorp.... Dan heb ik voor gewoonte als ik
thuis ben eens langs de straat te wandelen en in 't gemeentehuis te gaan of om het
even in welke herberg ik 't gejoel der lotelingen hoor.
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'K vind het bemerkenswaardig te <bespeuren>>aanschouwen> hoe 't grootste deel
dier boerenjongens de eenen uit benauwdheid, de anderen uit pocherij, allen als het
ware met een instinctmatig gevoel dat de militieloting voor hen <- veel> meer dan
voor een ander iets onrechtvaardigs heeft, zich door zang en drank <- willen>
<[xxxx]>>opwinden>>pogen op te winden>
om op het
[16r]
oogenblik dat hunne hand het goed of 't ongelukkig nummer zal bovenhalen, dezen
met genoegzame luidruchtigheid zijne vreugd te kunnen vieren, genen met voldoenden
moed aan de noodlot te kunnen weerstand bieden; <+ eene> opmerking, die mij dan
haren oorsprong onderzoeken doet; oorsprong dien ik denk te ontdekken in de meening
dat den boerenjongen <+ van jongsbeen af> in den geringen kring van zijn eenzaam
landelijk leven, <van>>in> het afzonderend gezelschap van enkel ouders of geburen,
in 't midden der dagelijksche zorgen voor zijne beesten en de voortbrengsels zijner
landen opgebracht, aan <alle deze dingen>>deze> zijne levenswijze <ook veel>>ook>
meer gehecht moet zijn, dan den meerder verlichtten en <+ cosmopolitische>
stadsjongen aan de zijne; meening <+ nogmaals> die zich <+ nog> staven komt bij
de gedachte dat het denkbeeld van 't beminde vaderland zich ook veel meer aan dezes
weiden en <rivieren>>bosschen>, <aan dezes>>en> bergen en rivieren en met één
woord aan dezes gansche landschap hecht dan aan zijne steden of <+ monumenten>;
gedachte die mij dan ten slotte tot deze niet
[17r]
weinig zonderlinge <contrastieke>>tegenstrijdigheid> leidt dat het juist dezen zijn
<welke het>>die 't> meest het denkbeeld van het vaderland verpersoonlijken welke
den grootsten schrik van zijne verdediging schijnen te hebben; en die gedachte laat
mij dan
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peinzend en twijfelend, ja <twijfelend>>peinzend> aan <+ allerlei dingen, aan>
gelijkheid, aan rechtvaardigheid, aan wat weet ik al, tot zoover en zooveel dat ik
geheel en <al>>gansch> <+ het gejoel random mij en> de loting vergeet juist als ik
mij thans van mijn verhaal afwijk.
Welnu het was loting in 't dorp en 'k stond vóór het gemeentehuis en aanstaarde
<+ in mijne gedachten verzonken> de woeling rond mij <- toen in mijne gedachten
verzonken>, toen ik mij <eensklaps>>schielijk> in 't midden eener dansende en
juichende, met roode en blauwe pluimen getooide bende jongelingen, vond omsloten.
Met dit onthaal om de waarheid te zeggen niet gansch ingenomen zocht ik naar
een zacht middel om uit hunne schaar te geraken toen ik mij eensklaps met kracht
de hand voelde drukken, terwijl eene door drank verdikte stem uitriep: Ha! bezoer
Meseu Lowie! see voe
[18r]
bon soldat! see voe manzee la soepe! en dan door de andere begeleid de gekende
zang: Oez Arme! Oez Arme! wij zijn al van Leopoldepoldepol aanhief.
Ik poogde los te geraken zeg ik, maar de jongeling duwde mij nog heviger de hand
roepend: Kende mij nie meer dan Meseu Lowie? Kende Broos Dhaene nie meer?
scheelen Broos?.....
Scheelen Broos!..... dit woord klonk <+ voor> mij als eene veropenbaring. Hoe!
was dat...... ik aanstaarde gedurende een stond den halfdronken loteling en ik moet
het bekennen een gevoel van diepe ontgoocheling kwam mij schielijk aangrijpen.
Nu ben ik niet meer scheel Hé? tierde de begeesterde jongeling mij strak
aankijkend, en ik ook aanschouwde hem <+ strak> in voortdurend stilzwijgen, in
mijne verwondering verdiept.
Neen, de jongeling die daar voor mij stond was niet scheel meer. <- Hij was>
<g>>G>root en struisch <+ was hij> geworden en hoog van kleur <+ zonder een
sproetje op de wangen> en schier niet ros
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van haren meer; maar ach! die scheelheid zelve, die aan zijn gelaat eene [xxx] zachte
uitdrukking van
[19r]
braafheid gaf die gele sproetjes op de wangen, die onder eenen schaamteblos
verdwenen gelijk de starretjes voor 't licht der morgenzon, dit alles had plaats gemaakt
aan iets ruws, iets valsch en geenszins meer verheven dat alle eigenaardigheid van
zijn gelaat had weggenomen.
Neen, Broosken was niet scheel meer en zekerlijk was het veel beter niet meer
scheel te zijn en speet het mij geen oogenblik hem daarin geholpen te hebben; zeker
ook was hij veel beter zonder sproeten op de wang en zonder rosse haren, maar toch,
wanneer ik hem zoo arm en arm <- nog> met zijne makkers bij het geluid van 't
briesschend:
En soepe zullen wij eten
En soepe zullen wij hên
door de straat zag voortwaggelen kwam mij onvrijwillig het gemoedelijk denkbeeld
van 't klein Broosken, met zijne rosse <- haren> langgeplantte haren en zijne blauwe
scheele oogjes, met zijne gele onder den blos verdwijnende sproetjes en zijne kleine
<+ bestovene> voetjes die beschaamd het zand omkeerden ginds onder de groene
lindekens <onder>>rondom> de gaaisprong voor het geheugen opgerezen en ik dacht
toch dat de eigenaardigheid, zegge ik maar, somtijds de leelijkheid
[20r]
der wezenstrekken vaak meer behagen kan dan een regelmatig doch onbeduidend
gelaat.
Einde
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4. Leestekst
[De leestekst van ‘Klein scheel Broosken’ is geconstitueerd op grond van de laatste
correctielaag in de basistekst.]
Broosken
Is het u nog niet gebeurd, beste lezer, eenen persoon dien gij in zijne jeugd gekend
hadt na
menigvuldige jaren op nieuw te ontmoeten en... hoe zou ik dat noemen... bij dezes
ontmoeting.
Ja, terwijl gij van verbazing uwe handen samen slâat en uitroept: God! wat zijt gij
toch veranderd! een inwendig gevoel van teleurstelling gewaar te worden, dit niet
zoozeer om die verandering in haar zelve, maar omdat ze niet is geschied volgens
de gedachte welke uwen geest er zich van gevormd had. Ik denk wel van Ja en 'k wil
u vertellen hoe ik gisteren
ook... doch neen, ik doe vóór den tijd... zie, ik wil u enkel maar eens doen gelooven
dat ook de leelijkheid behagen kan.
Luister.
Klein scheel Broosken
Het was op eene gaaischieting...
Ik had mijn boog gespannen, mijn pijl in zijne mik gepast, hem eens tot aan den
horen toe getrokken en 'k staarde nu strijdvaardig en in afwachting al door de groene
lindekens over de weide waarin de schutters traag aankwamen toen mijne aandacht
zich eensklaps op een knaapje vestigde dat recht voor mij, mij strak stond te aanzien.
'K bemin de knaapjes en 't is voor mij een steeds vernieuwd genoegen op hunne
naïeve wezentjes die uitdrukking, dat iets te zoeken welk men met den naam van
‘physionomie’ bestempelt en welk gewoonlijk in de kinderjaren nog door geene
smart of ondeugdrimpelen ontaard, als eene ware en klare wêerspiegeling hunner
ziel 't zij met of zonder reden, mij voorkomt.
Het knaapje dat vóór mij stond had een gansch karakteristisch gelaat. Het kon een
jaar of twaalf tellen en behoorde - dit zag men aan zijne kleeding -, tot den geringsten
werkmansstand. Zijne haren waren rosachtig van kleur en stonden lang en dicht
geplant op zijn
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eng voorhoofdje, zijn wezentje, wat bleek, was gansch bezaaid met gele sproetjes,
doch 't geen aan dit vooral iets heel en gansch afzonderlings bijbracht, dat waren
zijne oogen... Zij waren groot en blauw, die oogen van 't schoonste hemelsblauw en
glansden in zijn geel gelaatje gelijk de blauwe bloemen in het blonde koren, zij
hadden eene uitdrukking van onuitsprekelijke zachtheid, zij aanstaarden mij met
eene menging van nieuwsgierigheid en van bewondering maar Ach!... zij waren
scheel... Ja scheel... van eene scheelheid die alles te boven ging, eene scheelheid die
zich op onverbiddelijke wijze in zijn gelaat scheen af te wisselen en nu eens enkel
't wit van 't eene oog dan enkel eens dat van het ander zichtbaar liet, terwijl het bij 't
aankijken beurtelings zijn hoofdje schuinsch en zijn mondje halfopen hangen liet,
als moesten alle zijne andere zintuigen samenwerken om 't onvolmaakte zintuig van
het zicht ter hulp te komen.
Met welk gevoel van medelijden en tevens van verbazing ik 't jongetje aanschouwde
dat kunt gij niet gelooven. Ik naderde tot hem met een gemoedelijken glimlach en
als het ware door dat zoo indrukwekkend wezentje begoocheld, zonder zelfs te denken
aan hetgeen ik zei; juist alsof men tot een aardig hondje dat men op den rug streelt
zeggen zou: ‘En zijt gij toch zoo braaf Boeboetje’ zoo legde ik de hand op zijn klein
schoudertje terwijl de onvrijwillige woorden: [‘]En zijt gij toch zoo scheel mijn
manneken’ zoo onbehendig van de lippen vielen.
Ach wat speet mij zulks toch... Het knaapje dat gewis eenen spot in mijne woorden
zag schielijk uit de verrukking getrokken waarin hem wellicht het zicht van mijnen
hoogen boog, van mijnen langen pijl of van mij zelven gedompeld hield, keek strak
ten gronde alwaar het traagzaam met zijne bloote voetjes 't zand omkeerde, terwijl
een blos van schaamte, de sproetjes zijner wangen, - zooals den morgenblos des
hemels starretjes - verbleeken deed.
Het heeft in zich iets wreed en diep onrechtvaardig den arme al ware het zelfs
onvrijwillig te versmaden. Dit trof mij hier vooral, daar enkele straatbengels mijne
spreuk herhalend er gebruik van maakten om gewis volgens gewoonte het knaapje
te bespotten. Ik deed ze zwijgen, vertoornd maar ook beschaamd, en riep het jongetje
wêerom bij mij.
Hoe heet gij ventje? vroeg ik.
‘Broosken’ was 't verlegen antwoord terwijl op nieuw de gele
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sproetjes van de wang verdwenen en de bloote voetjes 't zand omkeerden.
Gij moet niet beschaamd zijn, zult ge Broosken; gij zijt zeer braaf en ziedaar voor
u; ik gaf hem vijf centen.
De vreugd die schielijk uit zijne schele oogjes straalde deed mij goed aan 't hart.
Wellicht had Broosken nooit een dergelijken schat bezeten. Van onder de lindekens,
alwaar het spoedig heen gehuppeld was door de jaloersche blikken van de guiten
achtervolgd, keek het beurtelings begeesterd op zijn muntstuk of schuchter naar mij
om als vreesde het dat ik hem mijne onwaarschijnlijke gift nog wedervragen kon.
[E]n eerst na eenen ruimen tijd, toen het vermoedelijk daarover was gerustgesteld
dierf het mij weder strak aanschouwen en dat met eene uitdrukking - dit zag ik stil
glimlachend - als hield het mij voor eenen sphinx.
Dat sinds dien dag klein Broosken mij wel kennen bleef, hoeft niet gezegd denk
ik. - Ik trok somtijds, wanneer ik wandelen ging, door 't straatje waar het woonde,
een arm, vuil straatje, met altemaal vervallen huisjes waar kleine jongens voor de
deuren gewoonlijk in het zand lagen gevleid en telkenmale als het mij dan zag kwam
het ook tot mij aangeloopen en wenschte mij den goeden dag, natuurlijk wel om zijn
gewonen cent te hebben. Dien kreeg het ook immer alsmede weldra zijne broerkens
en zusterkens - want bij Broosken waren er gelijk bij vele arme lieden talrijke kinderen
- en ik van mijnen kant aanschouwde dan ook met ontroerde belangstelling dat
geelachtig gelaatje met zijne lichtrosse sproetjes en haren, met zijne schoone heldere
oogen wier scheelheid aan het geheel eene zoo innemende uitdrukking van zachtheid
en van braafheid bijbracht.
Maar nu sinds eenen tijd bemerkte ik dat Broosken ondanks de centen welke ik
hem gaf, of wel niet gansch tevreden was, of wel iets kwellends op het hart had
liggen, althans dat het daar toch als ik hem zijnen cent gegeven had, nog wat voor
mij bleef staan en draalde en als ik hem dan vroeg of er iets scheelde, beschaamd en
sprakeloos de hielen keerde, maar soms, toen ik reeds lang voorbij was, mij nog met
spijt stond na te kijken.
O 't is bedeesd zijn, zei ik toen inwendig en dacht er niet meer aan doch eens stond
het mij op 't gewone uur niet enkel met zijn broêr en zusterkens maar ook met zijne
moeder af te wachten. Deze, eene nog jonge en zelfs schoone, met zwart haar en
zwarte oogen maar slordig geklee[d]e vrouw kwam tot mij met Broosken aan de
hand.
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‘Mijnheer’ sprak ze licht blozend onder hare vale kleur en Broosken vooruitduwend,
‘'t zou het u gaarne iets vragen maar 't durft niet. Gij hebt er daar ergens eens meê
gelachen omdat het scheel is[’], hernam ze en lach[t]e zelve ook, terwijl ik mij bij
die herinnering van schaamte voelde blozen en Broosken zich achter haren voorschoot
verborg, maar nu het heeft daar vóór eenige dagen hooren zeggen dat scheele Bruun
- ge weet wel, Bruun de koeier van boer Lootens ginder uit den Meulenhoek - te
Gent in 't hospitaal van zijne scheelheid is goopreerd geweest en nu zoo recht ziet
als een ander en sedert dien is er met het jongetje geen huis meer te houwen, 't wilt
het ook de botte gré de malgré naar 't hospitaal gaan om er goopreerd te worden, en
't en durft u niet vragen Mijnheer of gij - die zoo men zegt daar 'nen onkel hebt die
er dokteur is - hem daar niet zoudt kunnen in helpen.
En de moeder klein Broosken op nieuw vooruitduwend aanzag mij met een
moederlijken glimlach terwijl alle hare andere kinderen, de eenen ros, de anderen
zwart mij van wat verder, onbeweegbaar en nieuwsgierig stonden te aanzien.
Ik vroeg waarlijk niet beter en den dienst dien ik aan 't jongetje bewijzen kon
kwam mij zelfs voor als eene zoete uitboeting voor 't kwaad dat ik hem vroeger hoe
onvrijwillig ook gedaan had[.] [I]k verweet het mij zelfs daar niet vroeger aan gedacht
te hebben. Jawel, ik zou mijn oom die in het hospitaal geneesheer was daarover
raadplegen en ik twijfelde niet of Broosken werd er dra aanvaard. Doch was het niet
verlegen van de pijn het ventje? want pijnlijk zijn de oogen operatiën. Maar neen,
dat was het niet. O neen neen, en het aanzag mij zoo zacht en zoo scheel, met zulke
brave, smeekende uitdrukking, dat, ik weet niet hoe, een onvrijwillige traan van spijt
mij in het oog kwam terwijl ik mij, doch vruchteloos, 't gelaat van Broosken zonder
zijne scheelheid poogde voor te stellen.
Ik slaagde ten volle in mijn verzoek aan mijn oom en enkele dagen later werd
Broosken door zijne moeder naar het [G]entsche gasthuis geleid alwaar ik kort nadien
hem zelf zou gaan bezoeken.
Doch hoe zonderling is soms de toeval.
Broosken in wien ik op dat oogenblik zooveel belang stelde moest ik vóór een
langen tijd niet meer terugzien.
De vertrekdag van een met enkele mijner vrienden uit stad sinds lang ontworpen
reisje kwam juist overeen met den dag voor Brooskens operatie vastgesteld; doch
daar wij slechts 's avonds vertrekken
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moesten, zou ik 't knaapje na de operatie nog zien dacht ik, ten minste weten of alles
wel was afgeloopen. Met die gedachten was het, dat ik haastig en zelfs wat ontroerd
naar het Hospitaal stapte. Eene teleurstelling stond mij er echter te wachten. Om de
eene of andere reden was de operatie één dag verschoven en in de schemering zag
ik klein Broosken welk scheeler dan ooit met enkele andere knaapjes zijner jaren, in
eene der groote zalen, waar stille zusters van liefde heen en weêr tusschen de bedden
gingen, als verdwaald rondwandelde.
Ik haastte mij weg vooraleer het mij zag, want, in de gedachte dat het gepijnigd
te bed zou liggen had ik hem zelfs niet de kleinste lekkernij die groote troost van in
het hospitaal liggende zieken uit den werkmansstand, medegebracht.
Twee dagen later vernam ik op mijne reis dat alles met Broosken ten beste was
afgeloopen.
Toen ik na ettelijke weken huiswaarts keerde, kunt gij denken dat ik mijn jeugdige
beschermde niet vergeten had en het eene mijner eerste zorgen was mij naar zijn
moeders huisje te begeven.
Is Broosken thuis? vroeg ik haastig en vroolijk, daar het hoofd binnenstekend.
Een knaapje van een drietal jaren stond er zwart, vuil en gansch alleen nevens den
koolbak in 't midden van den grauwen vloer mij met vergroo[t]e oogen aan te gapen.
Is Broosken thuis mijn manneken? herhaalde ik[.]
Geen antwoord, maar mijnen blik viel op den koolbak waaruit een klein grijsharig
katje zoo vuil en zoo zwart als den knaap 't verwonderd oog naar mij opstak.
Magnifiek dat lach[t]e ik stil, beurtelings poes en knaap aanstarend en beseffend
dat beiden daar zoo wat te zamen in den koolbak hadden gespeeld.
Doch waar mocht Broosken zijn?
Ik deed een stap vooruit en zag al door het open achterdeurtje een smal rosharig
meisje met glimlachend gelaat het oudste der kinderen dat mij bemerkt hebbend zijn
werk op 't hofje staakte en binnen kwam geloopen.
Is Broosken thuis Mathildeken? vroeg ik thans voor de derde maal.
Neen 't Mijnheer was 't traag geglimlacht antwoord[,] het werkt nu immers bij den
boer.
Bij den boer! herhaalde ik verbaasd;... doch 'k zweeg zoodra; ik
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herinnerde mij dat arme knaapjes die niet schooien gaan inderdaad van na hunne
eerste communie bij den boer gaan werken.
Een schop die ik schielijk op mijne beenen kreeg, kwam mij uit mijne mijmeringen
rukken.
Fonsken leert nu ook scheel kijken om ook naar 't hospitaal te mogen gaan klonk
eene kinderstem en 't knaapje met zijne groote zwarte oogen dat mij eerst pal en
sprakeloos van verre staan aanschouwen had, stond nu even pal en ernstig, schier
onder mijne voeten.
O gij stoute 't is niet waar Mijnheer[,] riep zijn zustertje hem achteruittrekkend.
Ik kon mij niet houden van te lachen.
Maar waar woont het? Is het nu niet meer... scheel? vroeg ik met innige
belangstelling.
O neen neen't Mijnheer sprak 't meisje eerst mijne laatste vraag b[e]antwoordend
en dan de eerste: het woont te Baevel bij boer Volders in de Malsem besloot het.
Ik vertrok. - [D]e eerste maal dat ik naar Baevel ga dacht ik, zal ik bij boer Volders
't hoofd eens binnensteken.
Iets zeggen is nog al gemakkelijk, maar iets vergeten is nog veel gemakkelijker;
ook de zaken van het leven waarin wij heden belang stellen zijn dezelfde niet welke
ons morgen belangstellend zullen schijnen, en ik geloof dat een bewezen dienst of
een volbrachten plicht onze goedhartigheid of ons geweten jegens den persoon dien
de weldaad genoten heeft geruststellend, ook bij dezes verwijdering eene soort van
gerustheid voor zijn lot in onzen geest te weeg brengt, die wel eens tot vergetelheid
voor den persoon zelven kan overgaan.
Nu, wat er ook van zij en in 't gevaar zelfs den lezer onbestendig in mijne
genegenheden te schijnen, moet ik bekennen, dat, na zekeren tijd Broosken niet meer
gezien te hebben, mijne nieuwsgierigheid om hem te zien allengs verflauwde, en
daar Broosken zelf, - met eene nalatenheid - die echter vanswege dergelijke lieden
niet kwalijk te nemen is - volksmen[s]lijk vergat mij te komen bedanken - ik van
mijnen kant ook vergat hem bij boer Volders te gaan opzoeken en hem alzoo van
lieverlede en met de jaren geheel en gansch uit het gedacht verloor...
Maar dezer dagen was het loting in 't dorp...
Dan heb ik voor gewoonte als ik thuis ben eens langs de straat te
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wandelen en in 't gemeentehuis te gaan of om het even in welke herberg ik 't gejoel
der lotelingen hoor.
'K vind het bemerkenswaardig te aanschouwen hoe 't grootste deel dier
boerenjongens de eenen uit benauwdheid, de anderen uit pocherij, allen als het ware
met een instinctmatig gevoel dat de militieloting voor hen meer dan voor een ander
iets onrechtvaardigs heeft, zich door zang en drank pogen op te winden om op het
oogenblik dat hunne hand het goed of 't ongelukkig nummer zal bovenhalen, dezen
met genoegzame luidruchtigheid zijne vreugd te kunnen vieren, genen met voldoenden
moed aan de noodlot te kunnen weerstand bieden; eene opmerking, die mij dan haren
oorsprong onderzoeken doet; oorsprong dien ik denk te ontdekken in de meening
dat den boerenjongen van jongsbeen af in den geringen kring van zijn eenzaam
landelijk leven, in het afzonderend gezelschap van enkel ouders of geburen, in 't
midden der dagelijksche zorgen voor zijne beesten en de voortbrengsels zijner landen
opgebracht, aan deze zijne levenswijze ook meer gehecht moet zijn, dan den meerder
verlich[t]en en cosmopolitische stadsjongen aan de zijne; meening nogmaals die zich
nog staven komt bij de gedachte dat het denkbeeld van 't beminde vaderland zich
ook veel meer aan dezes weiden en bosschen, en bergen en rivieren en met één woord
aan dezes gansche landschap hecht dan aan zijne steden of monumenten; gedachte
die mij dan ten slotte tot deze niet weinig zonderlinge tegenstrijdigheid leidt dat het
juist dezen zijn die 't meest het denkbeeld van het vaderland verpersoonlijken welke
den grootsten schrik van zijne verdediging schijnen te hebben; en die gedachte laat
mij dan peinzend en twijfelend, ja peinzend aan allerlei dingen, aan gelijkheid, aan
rechtvaardigheid, aan wat weet ik al, tot zoover en zooveel dat ik geheel en gansch
het gejoel rondom mij en de loting vergeet juist als ik mij thans van mijn verhaal
afwijk.
Welnu het was loting in 't dorp en 'k stond vóór het gemeentehuis en aanstaarde
in mijne gedachten verzonken de woeling rond mij, toen ik mij schielijk in 't midden
eener dansende en juichende, met roode en blauwe pluimen getooide bende
jongelingen, vond omsloten.
Met dit onthaal om de waarheid te zeggen niet gansch ingenomen zocht ik naar
een zacht middel om uit hunne schaar te geraken toen ik mij eensklaps met kracht
de hand voelde drukken, terwijl eene door drank verdikte stem uitriep: Ha! bezoer
Meseu Lowie! see voe
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bon soldat! see voe manzee la soepe! en dan door de andere begeleid de gekende
zang: Oez Arme! Oez Arme! wij zijn al van Leopoldepoldepol aanhief.
Ik poogde los te geraken zeg ik, maar de jongeling duwde mij nog heviger de hand
roepend: Kende mij nie meer dan Meseu Lowie? Kende Broos Dhaene nie meer?
scheelen Broos?...
Scheelen Broos!... dit woord klonk voor mij als eene veropenbaring. Hoe! was
dat... ik aanstaarde gedurende een stond den halfdronken loteling en ik moet het
bekennen een gevoel van diepe ontgoocheling kwam mij schielijk aangrijpen.
Nu ben ik niet meer scheel Hé? tierde de begeesterde jongeling mij strak
aankijkend, en ik ook aanschouwde hem strak in voortdurend stilzwijgen, in mijne
verwondering verdiept.
Neen, de jongeling die daar voor mij stond was niet scheel meer. Groot en struisch
was hij geworden en hoog van kleur zonder een sproetje op de wangen en schier niet
ros van haren meer; maar ach! die scheelheid zelve, die aan zijn gelaat eene [xxx]
zachte uitdrukking van braafheid gaf die gele sproetjes op de wangen, die onder
eenen schaamteblos verdwenen gelijk de starretjes voor 't licht der morgenzon, dit
alles had plaats gemaakt aan iets ruws, iets valsch en geenszins meer verheven dat
alle eigenaardigheid van zijn gelaat had weggenomen.
Neen, Broosken was niet scheel meer en zekerlijk was het veel beter niet meer
scheel te zijn en speet het mij geen oogenblik hem daarin geholpen te hebben; zeker
ook was hij veel beter zonder sproeten op de wang en zonder rosse haren, maar toch,
wanneer ik hem zoo arm en arm met zijne makkers bij het geluid van 't brie[s]chend:
En soepe zullen wij eten
En soepe zullen wij hên

door de straat zag voortwaggelen kwam mij onvrijwillig het gemoedelijk denkbeeld
van 't klein Broosken, met zijne rosse langgeplan[t]e haren en zijne blauwe scheele
oogjes, met zijne gele onder den blos verdwijnende sproetjes en zijne kleine bestovene
voetjes die beschaamd het zand omkeerden ginds onder de groene lindekens rondom
de gaaisprong voor het geheugen opgerezen en ik dacht toch dat de eigenaardigheid,
zegge ik maar, somtijds de leelijkheid der wezenstrekken vaak meer behagen kan
dan een regelmatig doch onbeduidend gelaat.
Einde

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

131

‘Een hoogst onaangenaam geschenk’
Hendrik Logeman en Cyriel Buysse tegen de von Bissing-universiteit
in Gent(1916)
ingeleid en geannoteerd door Joris van Parys
I
Na haar eerste kennismaking met de man die een jaar later haar tweede echtgenoot
zal worden vraagt de Haagse weduwe Nelly Dyserinck (1863-1944) in een brief aan
Virginie Loveling: ‘Vertelde Dientje Logeman U dat het mij zooveel genoegen deed
Uw neef Cyriel Buysse te ontmoeten?’(1) De gemeenschappelijke vriendin van Nelly
en Virginie is Dina van der Willigen (1864-1925), echtgenote van de Nederlandse
taalkundige Hendrik Logeman (1862-1936) die na zijn promotie aan de universiteit
van Utrecht in 1888 is benoemd tot docent aan de volledig verfranste universiteit
van Gent. Zowel Dyserinck als Logeman zijn geboortig uit Haarlem, en via een
aangetrouwde tante is Nelly zelfs familie van Dina.(2) Cyriel Buysse moet het echtpaar
Logeman hebben leren kennen via tante Virginie, die zelf met hen bevriend is geraakt
via haar neef Paul Fredericq, hoogleraar in Gent met tal van connecties in Nederland.
In het midden van de jaren 1890 waarin de jonge Buysse bedolven wordt onder
schampere kritiek op zijn onzuivere taal, is Logeman een van de weinigen van wie
hij steun ondervindt. In een briefje aan zijn Haagse uitgever schrijft hij in 1895:
‘Dezen morgen was ik te Gent, ten huize van mijn vriend Henri Logeman, die mij,
niet zonder eenige veront-

(1) Nelly Dyserinck aan Virginie Loveling, Den Haag 5.10.1895 (afschrift UB Gent, hs 3426F);
zie brief 3, noot 1 in deze aflevering. In een gesprek met Johan Demaegt (‘Bij Cyriel Buysse’,
Den Gulden Winckel, sept. 1929, p. 240) vertelt Buysse: ‘Ik heb haar, die mijn vrouw worden
zou, ontmoet te Gent, bij prof. Logeman’. Dat de eerste kennismaking mogelijk in Den Haag
en niet in Gent plaatsvond valt indirect af te leiden uit de brief van Nelly: ‘Het was zoo erg
prettig de vrienden L. weer eens bij me te hebben en de vriendschapsband nog sterk te voelen.’
(2) Een Aletta Maria van der Willigen is in 1872 in Haarlem getrouwd met Hendrik Dyserinck
sr. (1838-1906), de broer van Nelly's vader die van 1888 tot 1891 Minister van Marine is.
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Hendrik Logeman (1862-1936); AMVC-Letterenhuis.
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waardiging, een zeer hatelijk artikeltje liet lezen, dat men in De Spectator over mij
geschreven heeft.’(3)
In dezelfde jaren behoort Hendrik Logeman tot de grondleggers van de faculteit
Germaanse filologie van de Gentse universiteit. Als anglist verwerft hij met publicaties
in Londen en Oxford een internationale faam die hem in 1902 een eredoctoraat van
de universiteit van Glasgow zal opleveren, en na de eeuwwisseling introduceert en
doceert hij in Gent ook de Scandinavische taal- en letterkunde. Zijn bijzondere
belangstelling voor Scandinavische literatuur deelt hij met zijn vrouw Dina, die in
1910 een studie over het Finse heldenepos Kalevala(4) publiceert en tot haar dood in
1925 baanbrekend werk verricht als vertaalster van bekende Zweedse auteurs als
Hjalmar Söderberg en Ellen Key en van de Noren Björnstjerne Björnson en Sigrid
Undset. ‘Niemand heeft meer gedaan voor de bekendmaking en verspreiding der
Scand. Letteren dan Mevr. Logeman’,(5) getuigt Lode Baekelmans na haar overlijden.
Als eminent filoloog en pedagoog(6) heeft Logeman het zijn leven lang moeilijk
met de structurele gebreken van het hoger onderwijs in België waardoor universiteiten
gedoemd zijn ‘fabrieken van diploma's’ te blijven.(7) Zijn hoge opvatting van het
onderwijs op universitair niveau is de reden waarom hij bekend staat als een bijzonder
streng docent die ook vanwege zijn nerveuze constitutie ‘wel eens

(3) Cyriel Buysse aan Jacob Funke, Nevele 8.10.1895 (LM, B9962.B1); bedoeld is het stuk
‘Fransch-Belgisch, maar géén Vlaamsch en géén Nederlandsch’ in De Nederlandsche
Spectator (5.10.1895) waarvan de anonieme auteur schrijft dat Buysse er goed aan zou doen
zijn boeken te laten corrigeren door zijn tante Virginie Loveling.
(4) In: Onze Eeuw, Haarlem 1910.
(5) Bibliotheekgids, 15.1.1926, p. 19. Vgl. Dina Logeman-Van der Willigen aan Max Rooses
(mede-oprichter van De Vlaamsche Gids), 13.11.1907: ‘Ellen Key schreef een artikel over
den dichter Emile Verhaeren. Wilt u dat door mij vertaald misschien in Uw Gids overnemen?
Het spijt mij dat wij den laatsten tijd schijnbaar zoo weinig belangstelling toonden. We waren
lang in Noorwegen + hebben 't altijd even onzinnig druk.’ (AMVC, L706). Hendrik Logeman
vertaalde o.a. een toneelstuk van de Noorse Nobelprijswinnaar Björnson (Op Storhove,
Haarlem 1903). Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Cyriel Buysse het aan de Logemans te
danken heeft dat in 1897 in kranten in Göteborg en Stockholm een (anonieme) vertaling van
zijn verhaal ‘De weddenschap’ verschijnt.
(6) Zie E. Blancqaert, ‘Hendrik Logeman’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, Leiden 1935-1936; idem, Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960,
Gent 1960, deel I, p. 86-92.
(7) Zie H. Logeman, ‘Filologiese toekomstmuziek’, in: Gedenkboek A. Vermeylen (1932), p.
350: ‘Nog steeds is de Universiteit er verre van af te zijn [..] een Wetenschappelike instelling,
één welke het in de eerste plaats om de Wetenschap zelf te doen is’.
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moeilijk toegankelijk’ is.(8) Dat die reputatie een zeer eenzijdig beeld van zijn
persoonlijkheid geeft bewijst onder andere dit briefje(9) uit 1910 van zijn vrouw aan
Lode Baekelmans over diens pasverschenen Sinjoorkens:
[..] Ik vind het amusant dat U zoo verbaasd is dat mijn man er ook van
geniet! Zeker is hij streng. Als allen waren zooals hij is, als allen evenzeer
ijverden om de Gentsche Universiteit hoog te houden + geen ezels door
een examen te laten dat zij niet naar wensch - volgens de eischen - hebben
afgelegd, dan zou de Univ. niet alleen steeds in gehalte toenemen, maar
dan zou het geheele onderwijs, vooral het middelbare, hier in België er op
vooruit gaan. Amen.
Maar strenge leeraars kunnen toch ook wel oor + oog hebben voor de
eigenaardigheden van de taal, vooral als een strenge leeraar nog eens
phoneticus + philoloog is? En een strenge leeraar kan toch wel zooveel
kunstgevoel hebben dat hij het talent van een dichter + schrijver
bewonderen = genieten kan? Nietwaar? Mijn man heeft bovendien veel
gevoel voor humor + die geeft U ook ons te genieten [..]
Ook dank voor de exlibris. U zooveel moeite te geven! Waarom bent U
uit de Week?(10) Heeft U nog een nummer over met het Koppen stuk van
Cyriel Buysse?(11) Ik gaf 't mijne weg + mijn man wou 't houden.

II
Door de Duitse bezetting van België verzeilt Hendrik Logeman vanaf augustus 1914
als onderdaan van het neutrale Nederland in een deli-

(8) René Derolez, ‘Hendrik Logeman’, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 11, Brussel
1985, p. 454-459. De dood van zijn vrouw Dina in 1925 betekent voor Logeman een klap
die hij niet meer re boven zal komen; de laatste jaren van zijn leven moer hij doorbrengen
in een instelling voor zenuwzieken.
(9) Dina van der Willigen aan Lode Baekelmans, Gent 4.12.1910; AMVC (L706).
(10) De Week: vrijzinnig Antwerps weekblad (1909-1912), opgericht en uitgegeven door
Victor Resseler, zwager van Lode Baekelmans.
(11) Bedoeld is het satirische stuk ‘Mijn kop’ (in: De Week, 1.10.1910; overgenomen in
Amsterdamsch Weekblad, 20.11.1910; VW 7, 315-317) dat Buysse schreef na lezing
van de bundel Twintig Vlaamsche Koppen (Roeselare 1901) van Hugo Verriest. Cyriel
Buysse aan Lode Baekelmans, Afsnee bij Gent 3.8.1910: ‘Ja, ik wil wel eens een
artikel schrijven voor de Week. Het zal waarschijnlijk getiteld zijn ‘De Negentiende
Kop’, maar daarvoor heb ik ‘Twintig Vlaamsche Koppen van H. Verriest noodig, en
zou u dankbaar zijn als u mij dat boekje voor enkele dagen in bruikleen wildet afstaan.’
(AMVC, B995)
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cate positie die anderhalf jaar later nog problematischer wordt door de beslissing van
gouverneur-generaal von Bissing(12) om van de vernederlandsing van de Gentse
universiteit een prioriteit te maken van de Flamenpolitik - een politiek die erop gericht
is de Vlamingen gunstig te stemmen ten opzichte van de bezetter en hun verbittering
over de Franstalige dominantie in België te exploiteren om het voortbestaan van het
land na de oorlog onmogelijk te maken. Hoewel een Vlaamse universiteit een oude
eis van de Vlaamse Beweging is, kan het Duitse besluit om het franskiljonse bastion
in Gent te ontmantelen niet anders dan verdeeldheid zaaien. Een minderheid van
radicale flaminganten zal gewillig meewerken met de Duitsers om te verkrijgen wat
de Belgische regeringen nooit hebben willen toestaan, maar de meerderheid weigert
het vergiftigde geschenk van de vijand te aanvaarden.(13)
Via de Belgische onderwijsadministratie krijgen de Gentse professoren begin 1916
door de Duitsers de listig geformuleerde vraag voorgelegd of ze bekwaam zijn de
vakken waarvoor ze zijn benoemd voortaan in het Nederlands te doceren. Logeman
behoort tot de kleine minderheid van ja-zeggers, maar nadat zijn collegae Paul
Fredericq en Henri Pirenne, die als de organisatoren van het verzet worden beschouwd,
in maart zijn gedeporteerd, weigert ook hij alle medewerking aan de door de Duitsers
opgezette operatie.(14) Natuurlijk beseft hij welk risico hij door die weigering loopt.
Voordat de brief van 22 mei waarin von Bissing hem vraagt zijn mening te herzien
in Gent arriveert, slaagt Logeman erin het paspoort in handen te krijgen dat hij nodig
heeft om België tijdelijk te kunnen verlaten. - De officiële reden van zijn vertrek is
dat hij zich gedurende een paar maanden in zijn vaderland aan wetenschappelijke
studie wil wijden. In werkelijkheid is hij niet van plan voor het einde van de oorlog
naar Gent terug te keren.
Von Bissings brief is interessant vanwege de uitzonderingspositie van Logeman
als Nederlands docent in Gent en vanwege de cynische

(12) Moritz von Bissing (1844-1917), Duits officier, in november 1914 door keizer Wilhelm II
benoemd tot gouverneur-generaal van het bezette België.
(13) Zie o.a. Lode Wils, Frans van Cauwelaert en de barst in België, Antwerpen 2001, p. 184-193
(‘Von Bissing schenkt een universiteit’).
(14) Volgens Daniël Vanacker (Het aktivistisch avontuur, Gent 1991, p. 111) wijzigde Logeman
zijn standpunt onder druk van zijn collegae; zie ook Karel de Clerck (ed.), Kroniek van de
strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, Brugge 1980, p. 109-111.
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kronkels in de argumentatie van de gouverneur-generaal: verwijzingen naar de
bevoegdheden waarover hij ‘naar internationaal recht’ meent te beschikken en, vooral,
naar zijn nobele missie als verdediger van het zelfbeschikkingsrecht van de
Vlamingen. De redenen die Logeman vermeldt om zijn beleefde maar besliste
weigering te motiveren zijn korter en in minder diplomatieke taal terug te vinden in
het antwoord dat Cyriel Buysse een half jaar later geeft op een vraag naar zijn mening
over de kwestie.(15) In 1903 al noemde Buysse het in Groot-Nederland(16) ‘een
onvermijdelijke rechtvaardigheid’ dat er Vlaamse hogescholen zouden komen, maar
zijn brief van 19 oktober 1916 - een week voordat de ‘von Bissing-universiteit’ wordt
geopend - eindigt met de vraag of er in Duitsland één hoogleraar te vinden zou zijn
die in eigen land en in vergelijkbare omstandigheden de medewerking zou willen
verlenen die von Bissing in Gent verlangt.
De brief van von Bissing aan Hendrik Logeman en de antwoord-brief werden
nooit eerder gepubliceerd hoewel het de uitdrukkelijke wens van Logeman was dat
dit zou gebeuren. Afschriften van beide brieven trof ik aan in het archief van Arthur
Buysse, de broer van Cyriel.(17) De brief van Cyriel Buysse dook pas op na de uitgave
van het Verzameld werk en wordt hier weergegeven naar het afschrift in het archief
van de Vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent.

(15) Buysse verblijft al sinds oktober 1914 in Nederland; zie ‘Het neutralisme van Neerlandia’
in deze aflevering.
(16) ‘Belgische intellectuele toestanden’, in: Groot-Nederland, 1903; VW 7, p. 9.
(17) Met dank aan mevrouw Livine Verschoore-Sevens.
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III
Brüssel, 22. Mai 1916
Der
Generalgouverneur in Belgien
Pol. Abt. III - 993
Hochgeehrter Herr!(18)
Auf die Anfrage meiner Verwaltung, ob Sie bereit seien, Ihre Vorlesungen in
vlämischer Sprache wiederaufzunehmen, glaubten Sie eine verneinende Antwort
geben zu müssen, vornehmlich aus dem Grunde, weil Sie sich als Holländer in der
umstrittenen Frage der Umwandlung der Genter Hochschule jeder Parteinahme
enthalten wollen.
Ich bin weit entfernt, die Schwierigkeiten zu verkennen, unter denen Sie Ihre
Entscheidung zu treffen hatten. Gleichwohl ersuche ich Sie, die Gründe für Ihre
Stellungnahme einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen. Ich würde es lebhaft
bedauern, wenn Sie Ihren Entschluss als einen unabänderlichen ansehen und damit
Ihre wertvolle Kraft der Genter Hochschule in einem Zeitpunkte entziehen würden,
wo dieser eine Form gegeben werden soll, die sie zu einem Mittelpunkt
vlämisch-niederländischer Bildung und Kultur machen soll.
Es wäre meines Erachtens gänzlich unberechtigt und verfehlt, wenn irgend jemand
Ihnen aus der Tatsache, dass Sie Ihre Vorlesungen in der Sprache der grossen Mehrheit
der in Gent studierenden Jugend fortführen, den Vorwurf politischer Parteinahme
machen sollte. Weder rechtlich noch moralisch wäre eine solche Beschuldigung
haltbar.
Zur Begründung dieser meiner Auffassung darf ich Ihnen folgende Gesichtspunkte
zur Erwägung geben:
Von Tag zu Tag wird es offenkundiger, dass die Wiederaufnahme des
Hochschulunterrichts in Belgien nach so langer Unterbrechung ebenso eine
Notwendigkeit ist, wie es die Fortführung des Mittel- und Volksschulunterrichts ist.
Es steht ausser Frage, dass andernfalls schwere Schäden das ganze Land treffen
müssen. Die Richtigkeit die-

(18) Vertaling van de brief op p. 141-145.
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ser Ausstellung brauche ich Ihnen, dem die Sachlage genau bekannt ist, nicht näher
auseinanderzusetzen.
Man wendet mir ein, dass es eine ungerechte Benachteiligung der an der Front
stehenden Soldaten wäre, wenn man im Lande gebliebenen die Möglichkeit einer
Fortsetzung ihrer Studien böte. Sie werden mir zugeben, dass dieser Einwand mit
dem einfachen Hinweis darauf zu widerlegen ist, dass die Hochschulen in den übrigen
kriegführenden Ländern keinen Augenblick ihren Betrieb eingestellt haben, obwohl
diese verhältnismässig mehr Studenten, die im Kampfe stehen haben als in Belgien.
Wie diese Staaten, so würde wohl auch Belgien später unschwer Mittel und Wege
finden, um diejenigen seiner Studenten, die im Kampfe standen, vor jeder
Benachteiligung zu bewahren. Übrigens sind diejenige junge Leute, die im Vorjahre
universitätsreif wurden oder es in diesem Jahre werden, überhaupt nicht in der Lage,
an die Front zu gehen. Warum ihnen also vorenthalten was ihnen von rechtswegen
gehört? Ich weiss, dass bei ihnen und bei ihren Eltern das Bedürfnis immer mehr
fühlbar wird, die Studien fortzusetzen. Geraten sie doch gegenüber ihrer früher ins
Ausland entwichenen und dort weiter studierenden Kommilitonen immer mehr in
Nachteil!
In Berücksichtigung der unleugbaren Notwendigkeit, den höheren Unterricht
wiederaufzunehmen, habe ich nach gewissenhafter Prüfung aller Verhältnisse die
Wiedereröffnung der Genter Universität ins Auge gefasst. Wenn ich gleichzeitig die
Einführung der niederländischen Lehrsprache anordnete, so geschah dies, um einen
alten Anspruch des vlämischen Volkes, den ich als voll berechtigt anerkenne, endlich
zu erfüllen.
Die Interessen des belgischen Staates werden dadurch meines Erachtens in keiner
Weise beeinträchtigt. Vielmehr entspricht es dem Geiste der Belgischen Verfassung,
den Staatsenbürgern vlämischen Stammes die gleichen Rechte, die gleichen
Lebensbedingungen und Bildungsmöglichkeiten zuteil werden zu lassen, wie sie
diejenigen wallonischen Stammes besitzen. In diesem Sinne habe ich die Durchfürung
der sprachengesetzlichen Bestimmungen im Volksund Mittelschulwesen und im
Amtsverkehr angeordnet, in diesem Sinne auch meine Verfügung über die
niederländische Lehrsprache an der Universität Gent erlassen. Haben doch gerade
die Wortführer der Vlamen von jeher hervorgehoben, dass die Einrichtung einer
vlämischen Hochschule erst eine volle Entfaltung der Kräfte der nieder-
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ländisch sprechenden Mehrheit der belgischen Bevölkerung verbürgen würde, wovon
das zukünftige Gedeihen des ganzen Landes in erheblichem Masse abhängt.
Der Einführung der niederländischen Vortragssprache an Stelle der französischen
stehen, wie Sie mir zugeben werden, gesetzliche Hindernisse nicht im Wege. Die
bekannte, 1849 erlassene Verordnung über die französische Lehrsprache konnte
jederzeit auch im Verordnungswege abgeändert werden. Wenn die belgischen
Staatsgewalten vor dem Kriege sich mit förmlichen Gesetzvorlagen über die
Umwandlung der Hochschule befassten, so war dies nicht eine notwendige Folge
der staatrechtlichen Lage, sondern des politischen Umstandes, dass ein Teil des
Parlaments mit besonderen Anträgen den Weg zur gesetzlichen Änderung des
bestehenden Zustandes beschritten hatte. Kein rechtlicher Grund hätte aber König
und Regierung gehindert, aus eigener Initiative die vlämische Vortragssprache auf
dem Verordnungswege einzuführen, die ich es nunmehr als Inhaber der von der
besetzenden Macht auszuübenden Landesgewalt, kraft der mir nach internationalem
Rechte zustehenden Befügnis, angeordnet habe.
Aus den Antworten verschiedener Professoren spricht die Auffassung, dass der
Artikel 43 der Haager Konvention(19) meiner Verfügung entgegenstehe, da er der
besetzenden Macht eine Abänderung der bestehenden Landesgesetze nur im Falle
dringlicher Notwendigkeit gestatte.
Abgesehen davon, dass es sich bei meiner Verfügung nicht um eine
Gesetzänderung, sondern um eine Verwaltungsmassnahme handelt, ist es praktisch
einfach unmöglich, dass sich eine Landesregierung auf längere Dauer den Aufgaben
und Verpflichtungen entzieht, die sich aus dem Zusammenleben verschiedensprachiger
Volksstämme im belgischen Staatsverbande mit Notwendigkeit ergebe. Das trifft
unter den gegenwärtigen Zeitumständen noch ebenso zu, wie vor dem Kriege.

(19) Allusie op het manifest Geen Vlaamsche Hoogeschool uit Duitsche handen van 8.1.1916,
ondertekend door 38 prominente flaminganten, onder wie de hoogleraren Paul Fredericq en
August Vermeylen; in dit ‘Auto-rekwest’ wordt verwezen naar het vierde van de verdragen
die het resultaat zijn van de Tweede Haagse Vredesconferentie (1907); deze vierde conventie
betreft internationale afspraken inzake wetten en gebruiken van de oorlog te land (met het
zogenaamde landoorlogreglement). Zie noot 14: Kroniek van de strijd voor de
vernederlandsing van de Gentse universiteit, p. 108.
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Sie werden mir mit allen Einsichtigen und gerecht Denkenden in der Auffassung
beistimmen, dass die Einrichtung eines vlämischen Hochschulunterrichts ebenso
eine unerlässliche und unaufschiebbare Vorbedingung für die zukünftige geistige
und wirtschaftliche Entwicklung und Besserstellung des vlämischen Volkes ist, wie
die Durchführung der Gesetze für das Mittel- und Volksschulwesen.
Als ich an die Spitze der Landesregierung trat, sah ich mich mit meiner Verwaltung
an Stelle der früheren belgischen Regierung unmittelbar vor die endgültige Lösung
dieses Problems gestellt. Das belgische Ministerium stand ja bei Ausbruch des Krieges
mitten in den Arbeiten für eine Änderung des bisherigen Zustandes. Das Parlament
hatte sich bei der ersten Berätung des Antrags Franck-Cauwelaert(20) in den
Abteilungen mit Mehrheit sogar für die Einführung der niederländischen Lehrsprache
in Gent erklärt. Die Prüfung der ganzen Sachlage hatte für mich und meine
Verwaltung das Ergebnis, dass nicht nur die Wiedereröffnung des
Hochschulunterrichts im allgemeinen, sondern auch die Einführung der vlämischen
Lehrsprache an der Genter Hochschule auch unter den gegenwärtigen Umständen
eine zwingende Notwendigkeit ist, der sich eine gewissenhafte Landesverwaltung
nicht entziehen konnte. Etwa vorhandene Lehrkörper der Universität konnten und
durften mich also nicht abhalten, die Genter Hochschulfrage einer Regelung
entgegenzuführen, die den Ansprüchen der Vernunft und der Gerechtigkeit genügen
kann.
Die bisherige französische Hochschule etwa in der alten Form wiederzueröffnen
und fortzuführen, war nach Lage der Dinge ausgeschlossen. Damit hätte ich mich
zum Mitschuldigen derjenigen gemacht, die dem vlämischen Volke das
unveräusserliche Recht seiner eigenen Entfaltung auf niederländischer Sprach- und
Kulturgrundlage vorenthalten wollen, die es trotz aller schlimmen wirtschaftlichen
und sozialen Folgen der Verwelschung überliefern möchten. Ich hätte damit aber
auch einer zukünftigen Neugestaltung der Genter Hochschule gleichsam den Weg
verbaut. Kein einsichtiger Vlame oder Niederländer wird mir, der ich als
verantwortlicher Vertreter des den Vlamen kultur- und sprachverwandten deutschen
Volkes die Regierung in Belgien führe, eine solche Stellungnahme

(20) De volksvertegenwoordigers Louis Franck en Frans van Cauwelaert.
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zumuten wollen. Ich durfte im Gegenteil hoffen, dass alle überzeugten Vlamen die
Gelegenheit ergreifen würden, einem Lebensinteresse ihres Volkes zu dienen und
eine neue Sicherheit für seine von schweren Gefahren bedrohte Zukunft zu schaffen.
Wer sich dieser Aufgabe entzieht, begeht meiner Auffassung nach gegenüber dem
vlämischen Volke eine Versäumnis, ohne dem belgischen Staatswesen damit irgend
etwas zu nützen. Dass diejenigen die ihre Mithilfe bei dem Werke der neuen
Universität leihen, eine Illoyalität gegen dieses Staatswesen begehen, wird niemand
behaupten wollen, der die hier dargelegten Gesichtspunkte einer unbefangenen und
vorurteilsfreien Würdigung unterzieht.
Somit glaube ich, dass Sie Ihre mit Recht betonte unparteiische Stellung als
Angehöriger eines neutralen Staates in keiner Weise aufgeben, wenn Sie der
vlämischen Hochschule Ihre Unterstützung leihen. Andererseits werden Sie mit mir
einiggehen in der Auffassung, dass Sie, falls Sie mitwirken, ein Werk fördern helfen,
das für die gesamte niederländische Kultur von grösster Bedeutung ist.
In vorzüglicher Hochachtung!
Gez. Freiherr von Bissing Generaloberst

Vertaling
[Op de vraag van mijn administratie of U bereid bent uw lessen te hervatten in het
Nederlands, meende u een ontkennend antwoord te moeten geven, voornamelijk
omdat U in de omstreden kwestie van de hervorming van de Gentse Hogeschool als
Nederlander op geen enkele wijze positie wilt kiezen.
Ik wil geenszins ontkennen dat u uw beslissing diende te nemen in moeilijke
omstandigheden. Niettemin verzoek ik u de motivering van uw standpunt nog eens
te bezien. Ik zou het ten zeerste betreuren, indien u uw besluit als definitief zoudt
beschouwen en daardoor uw waardevolle kracht aan de Gentse Hogeschool onttrekken
op een tijdstip waarop deze een vorm moet krijgen waardoor ze een centrum van
Vlaams-Nederlandse beschaving en cultuur moet worden.
Het zou naar mijn mening volledig onterecht en onjuist zijn wanneer iemand
vanwege het feit dat u uw lessen voortzet in de taal van de grote meerderheid van
de jeugd die in Gent studeert, u zou ver-
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wijten dat u een politieke positie hebt ingenomen. Juridisch noch moreel zou een
dergelijke beschuldiging houdbaar zijn.
Mag ik u tot staving van mijn opvatting de volgende gezichtspunten in overweging
geven:
Elke dag wordt het duidelijker dat de hervatting van het universitair onderwijs in
België na een zo langdurige onderbreking even noodzakelijk is als de voortzetting
van het middelbaar en lager onderwijs. Anders zal het gehele land ongetwijfeld
ernstige schade moeten lijden. De juistheid van deze opmerking hoef ik u, die precies
weet hoe de situatie is, niet nader te verklaren.
Men oppert het bezwaar dat de Soldaten die aan het front staan op een niet te
verantwoorden manier zouden worden benadeeld indien men in het land gebleven
Studenten de mogelijkheid zou bieden hun studie voort te zetten. U zult toegeven
dat deze bewering eenvoudig te weerleggen is door erop te wijzen dat de hogescholen
in de andere oorlogvoerende landen hun activiteit geen moment stil hebben gelegd,
hoewel zij verhoudingsgewijs meer studenten als soldaten in de strijd hebben dan
België. Net als deze staten zou België later eveneens zonder problemen mogelijkheden
en middelen vinden om ervoor te zorgen dat de studenten die gemobiliseerd waren
op geen enkele manier benadeeld worden. Overigens verkeren de jonge mensen die
in het voorjaar klaar waren voor de universiteit of het in de loop van dit jaar zullen
zijn, helemaal niet in de mogelijkheid naar het front te gaan. Waarom hen dus
onthouden waar ze recht op hebben? Ik weet dat zij en hun ouders meer en meer
verlangen dat ze hun studie voort kunnen zetten. Hun achterstand ten opzichte van
medestudenten die eerder naar het buitenland zijn getrokken en daar voortstuderen
wordt immers steeds groter!
Gezien de niet te loochenen noodzaak om het hoger onderwijs te hervatten heb ik
na zorgvuldige afweging van alle omstandigheden besloten de Gentse universiteit
te heropenen. Toen ik tegelijk de invoering van het Nederlands als lestaal beval,
gebeurde dit om een oude verzuchting van het Vlaamse volk die ik als volledig terecht
beschouw, eindelijk werkelijkheid te laten worden.
De belangen van de Belgische Staat worden mijns inziens daardoor op geen enkele
wijze geschaad. Het strookt juist met de geest van de Belgische Grondwet dat
staatsburgers van de Vlaamse stam in het bezit komen van dezelfde rechten,
levensomstandigheden en onderwijsvoorzieningen als deze van de Waalse stam. In
deze zin heb ik de
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toepassing van de bepalingen van de wet inzake het taalgebruik in het leger, in het
middelbaar onderwijs en in bestuurszaken bevolen, en in deze zin ook mijn
verordening inzake de Nederlandse lestaal aan de Universiteit van Gent uitgevaardigd.
De woordvoerders van de Vlamingen hebben er immers op gewezen dat alleen de
oprichting van een Vlaamse Hogeschool een waarborg kan zijn voor de volledige
ontplooiing van de krachten van de Nederlandstalige meerderheid van de Belgische
bevolking en dat de toekomstige voorspoed van het gehele land in grote mate daarvan
afhangt.
De invoering van het Nederlands als lestaal in plaats van het Frans staan, zoals u
zult toegeven, geen wettelijke hinderpalen in de weg. Het bekende, in 1849
uitgevaardigde besluit inzake de Franse lestaal kan te allen tijde gewijzigd worden
bij koninklijk besluit. Als de Belgische autoriteiten zich voor de oorlog bezighielden
met formele wetsvoorstellen inzake de hervorming van de Hogeschool, was dat niet
een noodzakelijk gevolg van de staatsrechtelijke toestand maar van de politieke
omstandigheid dat een deel van het Parlement bijzondere voorstellen had ingediend
om de bestaande toestand bij wet te kunnen wijzigen. Geen rechtsgrond had de
Koning en de Regering kunnen beletten eigener beweging het Vlaams als lestaal bij
koninklijk besluit in te voeren zoals ik dat nu als hoofd van het door de bezettende
macht uit te oefenen landsbestuur heb bevolen krachtens de bevoegdheid die mij
naar internationaal recht is gegeven.
Uit de antwoorden van verscheidene professoren spreekt de opvatting dat mijn
verordening in strijd zou zijn met artikel 43 van de Haagse Conventie(21) omdat de
bezettende macht de vigerende wetten van het land alleen in geval van dringende
noodzaak mag wijzigen. Afgezien van het feit dat het bij mijn verordening niet om
een wetswijziging maar om een bestuursmaatregel gaat, is het in de praktijk eenvoudig
onmogelijk dat de Regering van een land zich op termijn kan onttrekken aan de
opgaven en verplichtingen die onvermijdelijk voortvloeien uit het samenleven, in
het Belgische staatsverband, van volks-stammen die een verschillende taal spreken.
Dat is in de huidige omstandigheden nog evenzeer het geval als voor de oorlog.
U zult met alle verstandige en weldenkende mensen mijn opvatting bijtreden dat
de oprichting van een Vlaamse Hogeschool een even

(21) Zie noot 19.
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noodzakelijke en urgente voorafgaande voorwaarde voor de toekomstige intellectuele
en economische ontwikkeling en verheffing van het Vlaamse volk is als de toepassing
van de wetten op het middelbaar en lager onderwijs.
Toen ik aan het hoofd van de Regering van het land kwam, stond ik met mijn
bestuur op de plaats van de vroegere Belgische Regering onmiddellijk voor de opgave
een definitieve oplossing te geven aan dit probleem. Het Belgische Ministerie was
immers op het moment dat de oorlog uitbrak bezig met de werkzaamheden voor een
wijziging van de huidige toestand. Het Parlement had zich bij de eerste lezing van
het voorstel Franck-Cauwelaert(22) in de commissies in meerderheid zelfs voorstander
verklaard van de invoering van het Nederlands als lestaal in Gent. Na bestudering
van de gehele toestand kwam ik met mijn bestuur tot de conclusie dat niet alleen de
heropening van de Hogeschool in het algemeen, maar ook de invoering van het
Vlaams als lestaal aan de Gentse Hogeschool ook in de huidige omstandigheden een
dwingende noodzaak is waaraan een plichtbewust landsbestuur zich niet kan
onttrekken. Voorhanden docenten van de Universiteit konden en mochten mij dus
niet ervan weerhouden voor de kwestie van de Gentse Hogeschool een regeling te
treffen die kan beantwoorden aan de eisen van de redelijkheid en gerechtigheid.
De mogelijkheid om de bestaande Franstalige Hogeschool in haar oude vorm te
heropenen en voort te zetten was gezien de huidige situatie uitgesloten. Daardoor
zou ik de medeplichtige zijn geworden van diegenen die het Vlaamse volk het
onvervreemdbare recht om zich te ontwikkelen op basis van de Nederlandse taal en
cultuur willen onthouden en het ondanks de zwaarste economische en sociale gevolgen
overleveren aan de verfransing. Ik had daardoor tegelijk een toekomstige hervorming
van de Gentse Hogeschool onmogelijk gemaakt. Geen Vlaming of Nederlander met
gezond verstand zal mij, in mijn hoedanigheid van hoofd van de Regering in België
en als verantwoordelijk vertegenwoordiger van het met de Vlamingen op het gebied
van cultuur en taal verwante Duitse volk, ervan willen verdenken dat ik daar op aan
zou sturen. Ik had integendeel reden om te hopen dat alle overtuigde Vlamingen de
kans zullen grijpen om

(22) De volksvertegenwoordigers Louis Franck en Frans van Cauwelaert.
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een levensbelang van hun volk te dienen en een nieuwe mogelijkheid te scheppen
om zijn ernstig bedreigde toekomst veilig te stellen. Wie zich aan deze opgave
onttrekt, begaat mijns inziens een nalatigheid tegenover het Vlaamse volk zonder
dat de Belgische Staat daar van profiteert. Dat degenen die meewerken aan de
totstandkoming van de nieuwe Universiteit getuigen van een gebrek aan loyauteit
tegenover deze Staat zal niemand willen beweren die de hierboven uiteengezette
gezichtspunten onbevangen en zonder vooroordelen beoor-deelt.
Derhalve geloof ik dat U uw terecht benadrukte onzijdige positie als onderdaan
van een neutrale Staat geenszins prijsgeeft wanneer U uw steun verleent aan de
Vlaamse Hogeschool. Anderzijds zult U het met mij eens zijn dat U, ingeval U
meewerkt, bijdraagt tot de totstandkoming van een werk dat van het grootste belang
is voor de gehele Nederlandse cultuur.]

IV
Zonheuvel, Bosch-en-Duin, bij Utrecht
5n Juni 1916
Aan zyne Excellentie Vryheer von Bissing,(23)
Luitenant-Generaal, Generaal-Gouverneur in België, Brussel
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen
Ondergeteekende, Dr. H. Logeman, Hoogleeraar aan de Staats Universiteit te Gent,
Dat hy met een paspoort hem ingevolge toestemming van het ‘A.O.K.’(24) van 24
Mei j.l. door Major Hain van de Pass-Zentrale te Gent toegestaan, de 27 Mei j.l.
hierheen vertrokken is, om zich gedurende een paar maanden in zyn vaderland aan
wetenschappelyke studie te kunnen wyden,
Dat hy daardoor de missive van Uwe Excellentie van 22 Mei j.l. door welwillende
bezorging van den Ed. Achtb. Heer Kuyck, Konsul der Nederlanden te Gent eerst
de 3de Juni heeft ontvangen,

(23) Logeman schrijft consequent y in plaats van ij.
(24) Allgemeines Oberkommando.
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Redenen, waarom hy Uwe Excellentie verzoekt hem te verontschuldigen dat zyn
bovendien wel te overdenken antwoord betrekkelijk lang op zich moet doen wachten:
Dat hy nu de eer heeft Uwe Excellentie de ontvangst van bedoeld schryven (get.
Pol. Abt. III - 993) te berichten en te bedanken voor de eer hem daardoor en daarin
aangedaan,
Dat hy, ingevolge 't verzoek van Uwe Excellentie, ‘die Gründe für (seine)
Stellungnahme einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen’ de zaak inderdaad nog
meer nauwkeurig heeft overwogen, wat hem des te gemakkelyker viel nu Uwe
Excellentie in haar zeer uitvoerig schryven het standpunt van het
Duitsche-Okkupanten-bestuur zoo duidelijk heeft willen uiteenzetten,
Dat hy echter tot de slotsom is gekomen dat de bedoelde argumenten hem geen
redenen aan de hand doen op zyn besluit van niet-deelneming terug te komen;
Vervolgens:
Dat hy meent [het] by zulk een eenvoudige verzekering niet te mogen laten
integendeel van de welwillendheid zelve waarmede Uwe Excellentie hem haar
opvatting uitvoerig heeft willen verklaren, verschuldigd te zyn op zyn beurt, zonder
echter op meer dan een enkel punt in te gaan, zyn eigen opvatting althans enigszins
toe te lichten,
Redenen waarom hy meent te mogen verwachten, dat Uwe Excellentie de lengte
van dit antwoord zal willen verontschuldigen;
Dat, indien uit de derde alinea van 't bedoeld schryven: ‘Es wäre meines Erachtens’,
etc., opgemaakt moet worden, dat in de gedachte van Uwe Excellentie
ondergeteekende misschien tot zyn besluit is gekomen wegens te verwachten verwyten
van derde personen, deze vrees verkeerd genoemd mag worden want dat hy zich by
zyn besluit alleen heeft laten beïnvloeden door de stem van zyn eigen geweten,
Dat bovendien, en de bizondere aandacht van Uwe Excellentie zy hier op gevestigd
- 't besluit van onthouding wel is waar niet geheel maar toch tot zekere hoogte
samenvalt met zyn persoonlyke opvatting van den toestand, van welke opvatting 't
hem vergunt zy te zeggen dat die niet geheel overeenkomt met 't standpunt van Uwe
Excellentie,
Dat ondergeteekende n.l. wel is waar aan de eene kant als overtuigd flamingant
even als Uwe Exc. voorstander is van eene Vlaamsche Universiteit,
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Maar aan de andere kant de vrees niet kan onderdrukken - en hier wykt zyn opvatting
sterk van de Duitsche af - dat die Vlaamsche Universiteit slechts dan de Vlaamsche
zaak ten goede kan komen wanneer zy 't gevolg is van de werkelyke, parlementaries
uitgedrukte Belgische Volkswil, dat hy dus, hoewel overtuigd dat 't streven van Uwe
Excellenties administratie, qua streven op de eenige juiste basis rust, moet vreezen
dat die Vlaamsche Universiteit, indien die door de Duitsche Administratie wordt
ingesteld, aan het Belgisch Volk: Vlamingen en zelfs Flaminganten - zoowel als
natuurlyk Walen, een hoogst onaangenaam geschenk moet schynen, juist omdat het
- Uwe Excellentie vergeve een neutraal deze uiting zyner eerlyke overtuiging - juist
omdat het komt van een administratie die wel is waar de wettelyke okkupant is, maar
die datzelfde Belgische Volk alle ficties en conventies ten trots toch als de vyand
beschouwt,
Dat hy maar vreest - er aan gedachtig dat ‘'t vat zal lang de reuk bewaren waarvan
't eens doortrokken is’ - dat 't streven van de okkupant in dit geval de
tegenovergestelde uitwerking zal hebben dan die bedoeld wordt, en de Vlaamsche
beweging - geheel ten onrechte maar begrypelykerwyze door de tegenstanders met
een Pan-Germanistiese vereenzelvigd - steeds in die reuk van onheiligheid zal doen
blyven staan,
Redenen, waarom hy zich afvraagt of het bedoelde streven onder deze
omstandigheden wel in 't belang van 't Vlaamsche Volk zelf is;
Dat hy bovendien niet zonder verdere uitwisseling van gedachte, zich neer kan
leggen by de interessante interpretatie die Uwe Excellentie hier geeft van het
veelbesproken en veelbestreden artikel der Haagsche Conventie,
Dat hy hier op dit oogenblik zonder eenige boeken op deze kwestie betrekking
hebbende, zich ongelukkig de eer moet ontzeggen tegenover de in Uwer Excellenties
schryven uitgedrukte opvatting eene andere te plaatsen, maar dat hy toch de bepaalde
Duitsche opvatting (neergelegd o.a. in een Duitsche Publicatie te Gent door
ondergeteekende geraadpleegd maar wier juiste titel 't ongelukkig niet mogelyk is
hier op te sporen) de door Uwe Excellentie genoemde Kategorie van
bestuursmaatregelen buiten de perken vallen van wat de Haagsche Konventie de
okkupant toelaat te veranderen;
Dat hy tenslotte de vryheid neemt Uwe Excellentie beleefd maar dringend te
verzoeken hem de toelating te geven indien de gelegenheid zich daarvoor biedt, onze
briefwisseling, met de voorgeschiede-
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nis er van objectief zooals 't een neutraal past, in grootere kringen bekend te maken,
daar hy van meening is dat in een land als Nederland waar de Vlaamsche zaak aan
de eene kant zoo zeer de aandacht trekt en aan de andere kant juist zoo onvolledig
bekend is, dat hier te lande zoo iets tot recht verstand der zaken zeer noodig is en by
zou kunnen dragen tot die gezonde uitwisseling van ideeen die de kern uitmaken van
't zich vry uitsprekende Hooger Onderwys, welke essentiële ontwikkelende kracht
in dit schryven van Uwe Excellentie zulk een overtuigd vertolker gevonden heeft,
Dat hy onder aanbieding aan Uwe Excellentie van de uitdrukking zyner eerbiedige
gevoelens, de eer heeft zich te noemen van Uwe Exc. de dienstwillige dienaar.

V
De Vlaamsche romanschrijver Buysse, de eerste romanschrijver van Vlaanderen,
stuurde ons het volgend antwoord.
Den Haag, 19 Oct. 1916
Geachte Heer Hoofdredacteur,
Uw vraag beweegt mij tot de volgende beschouwingen:
Die kwestie van de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, onder het Duitsch bewind,
komt voor mij in een bijzonder eigenaardig licht te staan. Hoe meer ik er over nadenk,
des te dieper vestigt zich in mij de overtuiging, dat de Duitschers hiermede precies
het tegenovergestelde gaan bereiken van wat ze zich voorgesteld hebben.
Inderdaad, wat willen zij: Onder de Vlaamsche bevolking van België sympathieën
winnen.
Goed. Laten we nu eens aannemen, dat ze gedeeltelijk daarin geslaagd zijn. Ik zeg
‘gedeeltelijk’, en ik zeg het met nadruk, omdat ik ervan overtuigd ben, dat de
meerderheid der Vlamingen er niet mee ingenomen is. Doch laten we nu maar zeggen,
dat een flink gedeelte der Vlaamsche bevolking met deze onder Duitsch bewind
verkregen Vlaamsche Hoogeschool tevreden is, dat het die wenscht in stand te houden
en dat Duitschland dus, althans om te beginnen, vrijwel zijn doel bereikt heeft.
Vroeg of laat echter, zullen de Duitschers België moeten ontrui-
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men. Ik geloof niet, dat daarover nog veel twijfel kan bestaan, ook niet in het gemoed
der Duitschers zelf.
Veronderstelt dus, dat de Duitschers weg zijn, maar dat hun Hoogeschool nog
blijft bestaan. Wat is er dan te verwachten? Dat de trouwgebleven meerderheid der
Belgen, zoowel Vlamingen als Walen, met kracht er tegen te velde zal trekken. De
eisch zal luiden: ‘Weg met dat geschenk der vijanden’.
Zij, die het geschenk ontvangen hebben en het bestaan ervan willen bestendigen,
zullen zich tegens deszelfs vernietiging verzetten. Maar, slechts een minderheid
blijvend in den lande, zullen zij, naar alle waarschijnlijkheid geen ander doel bereiken
dan zichzelf en meteen de Vlaamsche zaak, - die voor de Duitschers ook een Duitsche
zaak is, - verdacht te maken en misschien voor vele jaren in haar deugdelijke actie
te verlammen.
En zoo ligt de conclusie voor de hand; namelijk deze: dat de Duitschers, door aan
België op dit oogenblik een Vlaamsche universiteit te geven, ten voordeele van hun
vijanden in België (de Franschgezinden en de Walen) en ten nadeele van dezen die
zij als stamverwanten beschouwen en als zoodanig beweren te verdedigen en te
beschermen (de Vlamingen) zullen gewerkt hebben.
De Duitschers, werkend voor de Franskiljons in België! Het lijkt wel een
bespottelijk paradox. En toch ben ik er vast van overtuigd, dat dàt 't gevolg zal wezen,
tenzij... de Belgische bevolking, onder de langdurige bezetting totaal van aard
veranderd is.
Maar voor ik dàt geloof, zal het mij eerst duidelijk moeten bewezen worden.
Ten slotte zou ik aan de Duitschers in het algemeen nog een vraag willen stellen.
Deze: ‘Hoeveel Duitsche professoren of intellectueelen zouden er in Duitschland
wel te vinden zijn om tijdens de bezetting van hun land leergangen te geven in een
Hoogeschool, die hun door vijanden zou opgedrongen of als geschenk gegeven zijn?’
Ik geloof niet, dat de Duitschers mij in dezen oorlog tot hun vrienden zullen
rekenen. Daarom mag ik mij ook wel een kompliment veroorloven, dat in hun ooren
niet verdacht zal klinken. Welnu, al zijn de Duitschers mijn vijanden, toch heb ik
nog wel zooveel rechtvaardigheidsgevoel te hunnen opzichte om er verzekerd van
te wezen, dat geen enkel Duitscher zich tot zulk een werk zou leenen.
Ik wou dat er één Duitscher opstond om deze mijn meening te logenstraffen.
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Het neutralisme van Neerlandia
Cyriel Buysse en het ANV (1914-1915)
ingeleid en geannoteerd door Joris van Parys
Inleiding
Lafheid - onder deze titel publiceert de Amsterdamse krant De Telegraaf op 27
november 1914 een heftige reactie van Cyriel Buysse op het artikel Groot Nederland
en de Oorlog in het novembernummer van het maandblad Neerlandia, orgaan van
het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV). ‘Het is een kras woord, dat ik niet
gaarne gebruik,’ zegt Buysse over de titel van zijn ingezonden stuk, ‘maar ik kan er
geen ander vinden, dat een duidelijker beeld weergeeft van de daad, waarop ik hier
de aandacht wens te vestigen.’ Zijn emotionele brief lokt een polemiek uit over het
angstvallige neutralisme van het Verbond die illustreert hoe grondig het hoofdbestuur
onder leiding van voorzitter Kiewiet de Jonge in deze cruciale kwestie van mening
verschilt met kritische Nederlandse ANV-leden als uitgever Leo Simons(1) en de
jonge historicus Pieter Geyl.(2)
Wat is het ANV en wat heeft het aan het begin van de oorlog te betekenen? ‘Stel
het Verbond heeft in Nederland een acht duizend

(1) Leo Simons (1862-1932), Nederlands kunstcriticus en uitgever; oprichter van de Maatschappij
ter verspreiding van goede en goedkope lectuur de Wereldbibliotheek (1905), die in 1918
De roman van de schaatsenrijder van Cyriel Buysse uitgeeft. Simons mengde zich in de
door Buysse uitgelokte polemiek over het neutralisme van het ANV met het artikel ‘Tweeërlei
Strooming’ in Neerlandia van februari 1915 (p. 39-40); Buysse wordt daarin niet genoemd,
maar Simons blijkt zich evenzeer te ergeren aan het neutralisme van het Verbond; net bestuur
verdedigt zich in een twee bladzijden lang ‘naschrift’ tegen zijn kritiek.
(2) Pieter Geyl (1887-1966), Nederlands historicus, promoveerde in 1913; tijdens de Eerste
Wereldoorlog correspondent van de NRC in Londen; autoriteit inzake de geschiedenis van
de Nederlanden: auteur van De Groot-Nederlandse gedachte (2 dln.,1925-1930) en
Geschiedenis van de Nederlandse stam (3 dln.). De ingezonden brief van Geyl die in februari
1915 in Neerlandia wordt gepubliceerd is de meest memorabele bijdrage in de hele polemiek
over het neutralisme van het ANV.
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leden’,(3) schrijft Neerlandia begin 1915. Tachtig jaar later zullen geschiedschrijvers
van het ANV vaststellen dat het Verbond altijd een ‘onder brede lagen van de
bevolking onbekende aangelegenheid’(4) is geweest en dat het ledental in Vlaanderen
nog kleiner was dan in Nederland. Leo Simons nam al op het congres van 1902 in
Nijmegen de weinig vruchtbare mentaliteit van het hoofdbestuur op de korrel: ‘U is
tevreden, als U zooveel mogelijk leden bij elkaar houdt in onderlinge
burgermans-genoegelijke tevredenheid, [..] luisterend naar allerlei “nationale” toosten,
'n beetje opgewonden over Groot-Nederland. En dan: huistoe.’(5) Dat hoofdbestuur
is een hoofdzakelijk Nederlandse herenclub waarin de Dordtse gymnasiumleraar
Herman J. Kiewiet de Jonge (1847-1935) eerst als algemeen secretaris, vanaf 1906
als voorzitter en daarnaast ook als feitelijk hoofdredacteur van Neerlandia het grootste
gewicht heeft. Louter symbolisch daarentegen is de aanwezigheid van J.D. Baron
van Wassenaer van Rosande, telg van het op een na oudste adellijk geslacht van
Nederlandse stam. Neerlandia en het Verbond zelf zijn oorspronkelijk niet opgericht
door Kiewiet maar door diens Vlaamse collega Hippoliet Meert (1865-1924), de
atheneumleraar die in 1895 in het Brusselse kunstgenootschap De Distel met
medewerking van onder anderen Prosper van Langendonck en Reimond Stijns de
eerste stoot gaf tot de oprichting van een ‘Vereeniging tot Handhaving en Verbreiding
van de Nederlandsche Taal’ naar het model van de Alliance Française en het
Alldeutscher Verband.(6) Het Vlaamse ANV van Meert bestond dus al twee jaar toen
Kiewiet op het Nederlandsch Taal- en

(3) Neerlandia, januari 1915, 20. Van de ca. 8000 leden zijn er een duizend lid van de afdeling
Amsterdam. Marcellus Emants behoorde tot de bestuursleden van het eerste uur en blijft
voorzitter van de Haagse afdeling, waarvan o.a. ook Buysse (tot zijn ontslag in november
1914) en uitgever Leo Simons lid zijn.
(4) Pieter van Hees en Hugo de Schepper (ed.), Tussen cultuur en politiek. Het
Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1995, Hilversum-Den Haag 1995, 56 en 71-72.
(5) Idem, 47.
(6) In 1923 schrijft erevoorzitter Kiewiet de Jonge in zijn inleiding in het Gedenkboek van het
Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1898-1923
(Dordrecht-Amsterdam 1923): ‘Naar orde van tijd komt de eer dezer Inleiding toe aan den
man, met wien ik de eerste zeventien jaar van net Algemeen Nederlandsch Verbond heb
saamgewerkt, die nooit uit de zuivere sfeer zijner bedoelingen voor zijn Vlaamsche land en
volk is neergedaald [...]: Hippoliet Meert, den balling.’ (p. 8) Meert speelt in 1916 een
prominente rol in de vernederlandsing van de Gentse universiteit door de Duitsers en vanaf
1917 als lid van de Raad van Vlaanderen ook in de politieke collaboratie. Hij overlijdt in
1924 als ‘balling’ in Nederland.
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Letterkundig Congres van 1897 in Dordrecht met een vergelijkbaar voorstel voor de
dag kwam. Ondanks de stambroederlijke frasen ging de versmelting van het Vlaamse
met het Dordtse ANV in 1898 onvermijdelijk gepaard met een verschuiving van het
zwaartepunt naar het Noorden, waarvan de verhuizing van de hoofdzetel en van de
Neerlandia-redactie van Gent naar Dordrecht het meest zichtbare gevolg was. Voor
secretaris Meert van ‘Groep België’ en voor de Vlaamse leden in het algemeen werd
het een permanente bron van frustratie dat ‘Groep Nederland’ zich in haar morele
steun voor het verzet tegen de verengelsing van Zuid-Afrika veel minder terughoudend
opstelde dan ten opzichte van de Vlaamse Beweging, die in Dordrecht werd gezien
als een Belgische binnenlandse politieke aangelegenheid.
Ca. 1900 ondernam Meert diverse pogingen om de propaganda van de Vlaamse
Beweging efficiënter te organiseren, met name door de drukkosten van publicaties
te beperken en de distributie te verbeteren. Daartoe richtte hij in 1901 in Gent
drukkerij-uitgeverij Plantijn(7) op en stichtte hij in 1897 binnen de Gentse afdeling
van het toen nog exclusief Vlaamse ANV een ‘strijdfonds’ om de propaganda voor
de ‘Gelijkheidswet’(8) te helpen financieren. Terwijl Cyriel Buysse in deze jaren zijn ‘Franse’ jaren - lid werd van de eveneens in Gent opgerichte ‘Association
flamande pour la vulgarisation de la langue française’ die de ‘Gelijkheidswet’
bestreed, komen de namen van zijn broer Arthur en zijn tante Virginie Loveling voor
op de lijst van donateurs van het fonds van Meerts ANV.(9)
Met een aantal ongenuanceerde uitlatingen in het artikel Flamingantisme en
flaminganten(10) had Cyriel zich intussen niet bepaald geliefd gemaakt bij de Vlaamse
Beweging. In 1900 strooide hij zout in de wonde door zich in het ledenblad van de
‘Vulgarisateurs’ schamper uit te laten over de hypocrisie van fanatieke flaminganten:
‘Nos flamingants, les farouches, les irréductibles,

(7) Zie Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. II. De twintigste eeuw, Tielt
1987, 16-22.
(8) Wetsvoorstel inzake de gelijkwaardigheid van de Franse en Nederlandse teksten van wetten
en koninklijke besluiten. De Franstaligen slaagden erin de goedkeuring in het parlement
lange tijd tegen te houden.
(9) ‘Strijdfonds, in: Neerlandia, februari 1897.
(10) ‘Flamingantisme en flaminganten’, in: De Amsterdammer, 17 januari 1897; VW 7, 302-307.
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n'aiment pas les Hollandais, - quoiqu'ils les appellent frères de race lorsqu'une
occasion utile s'en présente. [..] Au fond ils les haïssent presque autant qu'ils haïssent
les Français.’(11) Naar aanleiding van een geweigerde subsidie-aanvraag van de
‘Vulgarisateurs’ voor de publicatie van een taalgids voor Vlaamse seizoenarbeiders
in Frankrijk - de ‘Franschmans’ - schreef Neerlandia in juli 1900: ‘Hier werd het
toekennen der toelage bestreden [..] niet omdat eenige kennis van het Fransch aan
de Franschmans niet zeer goed zou te stade komen, maar omdat de bewuste
Association door het verspreiden van kennis der Fransche taal geen ander doel heeft
dan de ondergang van het Nederlandsch in België.’(12) Het blad citeerde met
instemming de opmerking van een lezer dat de Association gezien het gebrekkige
taalgebruik in de Vlaamse editie van haar Statuten beter zou beginnen met haar kennis
van het Nederlands te verbeteren. Vervolgens kwam onverwacht aan het licht dat de
man die de gebrekkige vertaling op zijn geweten had niemand anders was dan Cyriel
Buysse.(13) ‘Die Nederlandsche letterkundige,’ sneerde Neerlandia, ‘die door de
uitgave van zijn werken in Holland en door de opneming van zijn romans en novellen
in Hollandsche tijdschriften een aardigen duit verdient, helpt in België een handje
om 't Nederlandsch uit te roeien.’
Na de eeuwwisseling evolueerde Cyriel Buysse van ‘vulgarisateur’ tot Vlaams
boegbeeld van het Nederlandse literair tijdschrift Groot-Nederland, al stelde hij in
zijn eerste bijdrage in de eerste jaargang (1903) nadrukkelijk vast dat ‘het Vlaamse
volk, vertakking van de grote Nederlandse stam,’ voorlopig nog veel dichter bij
Frankrijk stond dan bij Nederland. In Verbroedering, een bijdrage in de tweede
jaargang, schetste hij de historische achtergrond: terwijl het Noorden zelfstandig
bleef, kwam het Zuiden politiek en cultureel onder Franse invloed. - ‘Invloed’,
benadrukt hij: ‘Geen volkomen assimilatie. Wij verloren grotendeels de levende
kracht van onze taal - het Vlaams - en kregen daarvoor in de plaats: “un français
approximatif”, een soort van surrogaat-taal’.(14) Daarom heeft Vlaanderen het

(11) ‘Flamands et Hollandais devant les langues étrangères’, in: Bulletin de l'Association flamande
pour la vulgarisation de la langue française, 15.8.1900; VW 7, 826-828.
(12) ‘Cyriel Buysse’, in: Neerlandia, juli 1900.
(13) Een onthulling door een Nederlandsonkundige secretaris van de Association die had
aangenomen dat Buysse foutloos Nederlands schreef. Na 1900 zal Buysses beheersing van
het Nederlands aanzienlijk verbeteren.
(14) ‘Verbroedering’; VW 7, 48.
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Noorden nodig - ‘indien tenminste Holland zelf niet te zwak of te onverschillig is
geworden om te voelen welk een hoge, heilige plicht het dwingt, een tak van zijn
eigen ras en stam weer tot zelfbewustzijn te verheffen. Holland mag dan ook niet
langer met een soort van toegevende minachting op ons neerzien. [..] Wij zijn enkel
de slachtoffers van een te zwak verleden.’ Vandaar zijn toetreding tot het ANV en
het niet minder opvallende feit dat in maart 1903 - drie maanden na het eerste nummer
van Groot-Nederland - in Flandria's Novellenbibliotheek van Hippoliet Meerts
uitgeverij Plantijn een Buysse-bundeltje verscheen waarin onder andere de twee
verhalen uit Van Nu en Straks bijeen zijn gebracht.(15) In het najaar van 1904 kwam
Flandria zelfs met een tweede Buysse-deeltje,(16) zodat het wel erg onwaarschijnlijk
lijkt dat Meert voor de auteur ‘een totaal vreemde’ is zoals deze in 1915 in De
Telegraaf zal beweren.(17) Meert is geen collaborateur van het eerste uur maar wordt
op de voorpagina van De Vlaamsche Stem in december 1915 al - nadat Duitsgezinden
het in Nederland verschijnende krantje hebben overgenomen - uitvoerig gepresenteerd
in de reeks ‘Vlaamsche Voormannen’ omdat hij zich ‘ook in dezen benarden en
verwarden tijd, een goede leider’ toont.(18) In 1916 zal deze ‘goede leider’ definitief
kiezen voor actieve medewerking aan de ‘Flamenpolitik’ van de Duitsers. In het
najaar van 1914 is daar nog geen sprake van, al is de scheiding der geesten zich snel
aan het voltrekken: begin 1915 zal Meert zich in zijn repliek op het stuk van Buysse
in De Telegraaf aansluiten bij het neutralistische standpunt van Kiewiet, dat het niet
opportuun is in te gaan op ‘de vraag of Duitschland goede reden heefit te zeggen,
dat het strijd voert om zijn bestaan en niet ten aanval, en dat het om lijfsbehoud den
weg door België nemen moest, goedschiks of kwaadschiks’. Na kennisneming

(15) Cyriel Buysse, Aan 't strand, Gent 1903; nr. 30 in Flandria's Novellenbibliotheek (maart
1903); het bundeltje bevat vier korte verhalen: ‘Aan 't strand’, ‘Moeder’, ‘Gampelaarken’,
‘Op een zomeravond’.
(16) De eenzame, Gent 1904; nr. 105 in Flandria's Novellenbibliotheek.
(17) De schrijvende fabrikant Leo Meert (1880-1963), een neef van Hippoliet, kent Buysse in elk
geval wel. Cyriel Buysse aan Leo Meert, Nevele 9.6.1906: ‘In antwoord op uw gewaardeerd
schrijven, is het mij aangenaam U te melden dat ik van plan ben u te komen opzoeken te St
Nikolaas een der dagen van de volgende week.’ (AMVC, B995/B). Na de oorlog moesten
zowel Leo als Hippoliet als prominente activisten naar het buitenland vluchten om hun
veroordeling in België te ontlopen.
(18) ‘Vlaamsche Voormannen. Hippoliet Meert. 1865’, in: De Vlaamsche Stem, 19.12.1915, p.
1.
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‘Niet Neutraal’, tekening in de Amsterdamse krant De Telegraaf van 24 januari 1915.
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van dit artikel heeft Buysse niet de behoefte één dag langer lid te blijven van een
club die niet de moed heeft de Duitse agressie onvoorwaardelijk te veroordelen maar
des te hartstochtelijker debatteert over de vraag of ‘onzijdigheid’ een beter Nederlands
woord is dan ‘neutraliteit’.(19)

Teksten
Hierna volgt een reconstructie van het deel van de polemiek waarin Cyriel
Buysse zelf betrokken raakt: van het artikel in Neerlandia van november
1914 tot zijn antwoord op de aanval van Hippoliet Meert in De Telegraaf
van 21 januari 1915. Lafheid werd overgenomen in de gemoderniseerde
spelling van het Verzameld werk (VW 7, 350-353). De spelling van de
andere, nooit eerder herdrukte teksten werd ongewijzigd gelaten.

Groot-Nederland en de Oorlog(20)
(in: Neerlandia, november 1914)
Toen het laatste nummer van Neerlandia verscheen was de oorlog over de wereld
uitgebroken.(21) Zou hij ook binnen onze grenzen komen? Hij ging Noord-Nederland
voorbij, maar Zuid-Nederland niet. Welke vreeselijke tijd voor het rampzalige België,
aan den twist der groote mogendheden ten eenen male vreemd, nog weinig dagen
tevoren in vollen vrede en zich van geen gevaar bewust, en toen plotseling in een
hel geworpen! Zou Noord-Nederland gespaard blijven? Zou het, zoo al Duitschland
het niet van het Oosten binnenviel, Engeland niet tot vijand krijgen, wanneer dit,
België bijspringende, ons grondgebied niet ontzag? In die dagen van beklemming
stond het hoofd niet naar de vraagstukken van Nederlandsch stambelang.

(19) Zie o.a. Marcellus Emants, ‘Neutraal of onzijdig’, in: Neerlandia, december 1914, 239-240;
met uitvoerig ‘naschrift’ van de redactie.
(20) De auteur van deze ongetekende bijdrage is zo goed als zeker voorzitter H.J. Kiewiet de
Jonge, feitelijk hoofdredacteur van Neerlandia. Zie Van Hees en De Schepper (noot 4): ‘In
een ietwat naïef artikel, zeer waarschijnlijk van de hand van Kiewiet de Jonge, werd een
strikte neutraliteit in woord en daad gepredikt.’ (p. 68)
(21) In September en oktober 1914 verscheen Neerlandia niet.
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En wij lieten Neerlandia rusten. Maar nu, al woedt de krijg voort in al zijn
verschrikking en zijn er dingen gebeurd, vreeselijker dan wij konden verwachten,
voor Noord-Nederland tenminste lijkt voorshands het gevaar geweken en wij kunnen
verademen. Nu willen wij zien, hoe het ons en onze stamgenooten gegaan is.(22)
Rechtstreeks of zijdelings is heel Groot-Nederland, zijn al de landen waar onze taal
wordt gesproken in den oorlog betrokken geworden. Vlaanderen het meest,
Vlaanderen nog alleen rechtstreeks, en volkomen. Van Oost naar West over zijn
heele breedte is de oorlog het Vlaamsche deel van België doorgetrokken. En ook het
Fransche Vlaanderen werd niet gespaard. Overal waar de zoete Vlaamsche spraak
gehoord wordt is er gevochten of wordt er gevochten. En Vlaanderland is schier
geheel in handen van den ‘Duts’.
Neerlandia, uitkomende in een neutraal land, moet ook neutraal zijn. Het kiest
geen partij, het doet niet mee aan den oorlog op papier. Nu Nederland niet meevecht,
moet het Nederlandsche volk zich ook in woord en geschrift van aanvallen onthouden.
Maar ten opzichte van België, voor het grootste deel bewoond door een volk van
Nederlandschen stam en Nederlandsche taal, dus uit het oogpunt van ons Verbond
en van Neerlandia bewoond door ons volk, moeten wij, in alle kalmte en ernst, een
woord van beklag laten horen over deze overweldiging.
Trouwens, Duitschland zelf heeft bij monde van zijn rijkskanselier gezegd, dat
het België onrecht aandeed. Wij treden hier niet in een onderzoek, welke mogendheid
of welke mogendheden de schuld van het uitbreken van dezen wereldoorlog dragen.
Ook laten wij de vraag terzijde, of Duitschland goede reden heeft te zeggen, dat het
strijd voert om zijn bestaan en niet ten aanval, en dat het om lijfsbehoud den weg
door België nemen moest, goedschiks of kwaadschiks. Het deed onrecht.

(22) Zijn informatie over de gebeurtenissen in Vlaanderen heeft Kiewiet ongetwijfeld vooral van
Meert, die op 21 September in Den Haag een hoofdbestuursvergadering heeft bijgewoond:
‘Het spreekt van zelf dat de aanwezigheid van den secretaris der Groep België aan de
besprekingen een bijzondere waarde verleende, vooral ook omdat nu in wijder kring de
eenstemmigheid kon worden vastgesteld. De heer Meert dan, van nabij bekend met de valsche
geruchten in omloop, verzekerde, dat hij het groote telegram, te Gent van den voorzitter
ontvangen, aan nog 120 bereikbare Vlaamsche couranten had verzonden, die op enkele
uitzondering na den tekst hebben opgenomen’ (Neerlandia, november 1914, 195).
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België heeft geweigerd zijn grondgebied voor den aanval op een nabuur te laten
gebruiken en, toen desondanks zijn grenzen overschreden werden, heftig verzet
geboden. En het is een wreede oorlog geworden. Er is ook verbrand, er is veel
verwoest. Buiten en in de steden. En o die schoone steden van Vlaanderen! Niet
alleen de steden met namen, die in heel de wereld vermaard zijn en waarheen in
bedevaart tijgen al wie liefhebben wat er aan oude stadsbouwkunst zoo heerlijk in
is overgebleven, maar ook de kleine, onbekende steden, nog vol van de bekoring van
het verleden. Wat is er niet verloren gegaan in Leuven, Mechelen, Dendermonde!
Fel bestookt en in zijn veldtochtplan door de Belgen gedwarsboomd zijn de
Duitschers fel op het kleine land aangevallen, en alleen, althans zonder
noemenswaardige hulp van zijn bondgenooten, aan den overmachtigen vijand het
hoofd biedende, is België met geweld neergeworpen, en nu is nagenoeg heel het land
in Duitschlands macht. Maar wij hebben vertrouwen in het Duitsche volk. Het zal,
zoo het den oorlog wint, goed maken, zooveel het goed te maken is, wat het België
heeft aangedaan. En het zal het land zijn vrijheid en zijn onafhankelijkheid laten.
Het zal, als de toorn en de roes van den oorlog voorbij zijn, bewondering en eerbied
hebben voor het kleine volk, dat te fier was om zijn grondgebied te laten schenden,
en ter verdediging van zijn eer en van zijn onafhankelijk bestaan den oorlog met een
machtigen vijand aandorst. En het zal begrijpen, dat het Nederlandsche volk, hoezeer
het onzijdig wil blijven, met het heldhaftige Belgische volk, voor een deel zijn
broedervolk, meevoelt en aan zijn bewondering en zijn deernis uiting geeft.
Reeds toont het Duitsche volk dat te begrijpen, doordat het ons volk huldigt om
de gastvrijheid, waarmede het de honderdduizenden Belgische vluchtelingen opneemt.
Wij meenen daarmede echter niet, dat wij daarvoor hulde verdienen. Welk volk zou,
in zijn geluk, dat het voor het onbeschrijflijke onheil van den oorlog gespaard bleef,
deze rampzalige slachtoffers niet met open armen hebben ontvangen? En het waren
voor het overgroote deel leden van ons volksgezin die in hun nood heil bij ons zochten.
Dubbel welkom derhalve waren en zijn zij ons.
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Cyriel Buysse, Lafheid
(in: De Telegraaf, 27 november 1914)
Het is een kras woord, dat ik niet gaarne gebruik, maar ik kan er geen ander vinden,
dat een duidelijker beeld weergeeft van de daad, waarop ik hier de aandacht wens te
vestigen.
In de november-aflevering van het tijdschrift Neerlandia, orgaan van het
Algemeen-Nederlands Verbond, komt een, ongetekend, artikel voor, dat tot titel
draagt: ‘Groot-Nederland en de Oorlog’. 't Begint als volgt:
‘Rechtstreeks of zijdelings is heel Groot-Nederland, zijn al de landen waar onze
taal wordt gesproken in den oorlog betrokken geworden. Vlaanderen het meest,
Vlaanderen nog alleen rechtstreeks, en volkomen. Van Oost naar West over zijn heel
breedte is de oorlog het Vlaamsche deel van België doorgetrokken. En ook het
Fransch-Vlaanderen werd niet gespaard. Overal waar de zoete Vlaamsche spraak
gehoord wordt, is er gevochten of wordt er gevochten. En Vlaanderen is schier geheel
in handen van den “Duts”.
Neerlandia uitkomende in een neutraal land, moet dus ook neutraal zijn.(23) Het
kiest geen partij, het doet niet mee aan den oorlog op papier. Nu Nederland niet
meevecht, moet het Nederlandsche volk zich ook in woord en geschrift van aanvallen
onthouden. Maar ten opzichte van België, voor het grootste deel bewoond door een
volk van Nederlandschen stam en Nederlandsche taal, dus uit het oogpunt van ons
Verbond en van Neerlandia bewoond door ons volk, moeten wij, in alle kalmte en
ernst, een woord van beklag laten hooren over deze overweldiging.
Trouwens, Duitschland zelf heeft bij monde van zijn rijkskanselier gezegd, dat
het België onrecht aandeed. Wij treden hier niet in een onderzoek, welke mogendheid
of welke mogendheden de schuld van het uitbreken van dezen wereldoorlog dragen.
Ook laten wij de vraag terzijde, of Duitschland goede reden heeft te zeggen, dat het
strijd voert om zijn bestaan en niet ten aanval, en dat het om lijfsbehoud den weg
door België nemen moest, goedschiks of kwaadschiks. Het deed onrecht.’

(23) Cursief: door Buysse gespatieerd.
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Dan komt er wat flauw gewauwel van een wreeden oorlog, waarbij veel verbrand
en verwoest is en waarin België door een overmachtigen vijand met geweld werd
neergeworpen, enz. enz. En eindelijk besluit de schrijver:
‘Maar wij hebben vertrouwen in het Duitsche volk. Het zal, zoo het den oorlog
wint, goed maken zooveel het goed te maken is, wat het België heeft aangedaan. En
het zal het land zijn vrijheid en zijn onafhankelijkheid laten. Het zal, als de toorn en
de roes van den oorlog voorbij zijn, bewondering een eerbied hebben voor het kleine
volk, dat te fier was om zijn grondgebied te laten schenden, en ter verdediging van
zijn eer en onafhankelijk bestaan den oorlog met een machtigen vijand aandorst. En
het zal begrijpen, dat het Nederlandsche volk, voor een deel zijn broedervolk,
meevoelt en aan zijn bewondering en zijn deernis uiting geeft.’
Die flauwe, laffe woorden hebben mij gegriefd, ten diepste. Een land kan neutraal
zijn, een mens is dat niet, althans in dit geval niet. Persoonlijke neutraliteit in deze
oorlog zou gelijk staan met onverschilligheid; en wie is nu werkelijk, wie kan nu
werkelijk in deze schrikkelijke en afschuwwekkende wereldstrijd gans onverschillig
blijven? Men zou, als mens, neutraal kunnen voelen in een oorlog tussen Liberia en
Portugal b.v. om maar eens iets te noemen, maar nu, in déze strijd, onmogelijk,
onmogelijk! Men kan neutraal doen, of willen doen, maar met zijn gevoel, met zijn
innigste wensen, is men voor of tegen een der twee partijen. Dat kàn niet anders.
Nederland, als politieke natie, bleef neutraal, en bleef het op een eerlijke en waardige
wijze, en bewees daardoor onschatbare diensten aan wat er nog van de beschaafde
wereld overblijft en wel in de eerste plaats aan ons, ongelukkige Belgen. Maar geen
enkele Nederlander, géén enkele, zo hoop ik althans, kan, als mens, in deze strijd
neutraal, dat is: onverschillig blijven. Hij kiest partij, bewust of onbewust, door
redenering of gevoel, voor of tegen.
Neerlandia is geen politiek lichaam, Neerlandia is het orgaan van het Algemeen
Nederlands Verbond, en moet, als zodanig, onvoorwaardelijk en onbewimpeld, tegen
alle mogelijke vijanden: Duitsers, Fransen, Engelsen, of hoe ze ook mogen heten,
met alle kracht de heilige levensbelangen van de Nederlandse stam verdedigen. Dat
geheel Vlaams België een gedeelte van die stam uitmaakt, behoeft geen nader betoog.
Neerlandia moest dus ook, en nu wel in de eerste plaats, met zijn volste kracht, de
belangen van het Vlaamse volk
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behartigen en steunen. En daarom ook is Neerlandia niet neutraal, kan niet, mag niet
neutraal zijn, of het beantwoordt aan zijn roeping niet. Neerlandia was onze moeder,
en een moeder blijft niet neutraal als men haar kinderen vermoordt. Neerlandia moest
openlijk met en voor ons strijden, of, als 't niet durfde, dan maar zwijgen en meteen
zijn reden van bestaan verliezen.
Want Neerlandia, in de persoon van de onbekende schrijver van hoger bedoeld
artikel belichaamd, weet natuurlijk zo goed en wellicht beter dan iemand wat er in
geheel België gebeurd is: de schandelijke schending van het volkenrecht, de
wandaden, de plunderingen, de brandstichtingen, de moorden, de verkrachtingen, al
de onnoemlijke gruwelen waaronder het unschuldig volk te niet ging en waarvan
zelfs in de somberste geschiedenis der middeleeuwse barbarie geen weerga is te
vinden. Hij weet dat alles, die man, en hij weet ook heel goed, wie de schuldigen
zijn. En wat brengt hij aan tot troost, tot hulp, tot steun? Dat hij vertrouwen heeft in
het Duitse volk, en dat Duitsland, zo het den oorlog wint, weer goed zal maken wat
het verkeerd deed!!!(23)
Dat is alles. Die flauwe, laffe grap moet ons tot pleister dienen voor de afgrijselijke
wonden, die de vijand ons geslagen heeft. Meer weet hij niet, die man. Hoe Duitsland
alles goed zal maken als het soms niet overwint, vergeet hij ons mee te delen. Dat
gaat hem niet aan. Hij is en blijft immers neutraal, 't is te zeggen onverschillig, terwijl
zijn volk, een groot gedeelte van zijn eigen stam, dat hij met alle kracht diende te
beschermen, ter dood gemarteld wordt.

(23) Vgl. Pieter Geyl, Londen 18.12.1914 (brief aan de redactie) in: Neerlandia, februari 1915,
42-44: ‘Men wil niet slechts in vrede voortleven, men wil ook met Duitschland goede vrienden
blijven. Terwijl België wordt gedrenkt in bloed en overdekt met puinhoopen, onteyhouden
bijna alle personen in eenigszins verantwoordelijke betrekkingen, en bijna alle aanzienlijke
Organen der openbare meening zich angstvallig van opmerkingen die kwaad bloed zouden
kunnen zetten bij de veroveraars. Welk een verheffend schouwspel van bezadigdheid! Maar
ook, welk een breuk, welke een klove tusschen de broedervolken, waarvan het een in een
roes van smart en heroisme is opgerezen tot een groot volk onder het oog der eeuwige
Geschiedenis, terwijl het ander zich in zijn hoekje aan de Noordzee zoo klein houdt als het
kan en ondertusschen prevelt: “kom, kom, ik behoud mijn vertrouwen in het Duitsche volk.”
[..] Slaat de heer Buysse zoo ver de plank mis, wanneer hij “het vertrouwen in het Duitsche
volk” een lugubere grap vindt? Men kan kool en geit niet sparen, geachte redactie.’ Geyl
heeft de brief van Buysse in De Telegraaf niet gelezen, alleen de reacties in Neerlandia. Hij
wil zich daarom niet mengen in de polemiek maar reageert op de argumenten die Neerlandia
tegen Buysse aanvoert: ‘Uw bestrijding van zijn zienswijzen [is] mij de aanleiding geworden
U te verzoeken plaats te willen vinden voor een uiteenzetting, waarom mij (en naar ik hoop
en geloof vele Nederlanders met mij) de houding van Neerlandia geenszins onberispelijk
voorkomt.’
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Onverwijld, toen ik dat walgelijk stuk gelezen had, heb ik mijn ontslag als lid van
het Algemeen Nederlands Verbond ingediend en ik hoop dat velen mijn voorbeeld
zullen volgen. Moet Duitsland eindelijk overwinnen, het zij zo. Het recht van de
sterkste is ook al een recht, bij gebrek aan beter recht. Het is zelfs, in de dood van
alle beschaving, het enig recht dat nog bestaat, en dat ook eeuwen lang, in vroegere
tijden, als enig recht gegolden heeft. Wij zullen dus sterven als het moet, maar dan
in waardigheid, omdat wij niet langer zelfstandig leven kunnen. Wij willen sterven,
maar stervende willen wij niet beledigd worden, door de lafhartige troost van wie
de moed niet had, de plicht, die hij op zich genomen heeft, met open vizier te
volbrengen. België verwerpt hooghartig de onterende aalmoes, waarmee Neerlandia
het tracht op te beuren. België heeft zijn plicht, méér dan zijn plicht gedaan. België,
geheel onschuldig door een onbarmhartige vijand vermoord, door zijn bondgenoten
wekenlang ellendig in de steek gelaten en door wie het moest verdedigen herhaaldelijk
bedrogen en belogen en verraden, sterft, in laatste trots en laatste glorie, stug en
nobel, zoals het voor zijn heilig recht van bestaan heeft gestreden en geleden, de
heldendood!...

Lafheid
(in: De Telegraaf, 3 december 1914)
Onder bovenstaand opschrift komt in uw avondblad van gisteren een artikel voor,
geschreven door den heer Cyriel Buysse, waarin de heer Buysse een heftigen aanval
richt tegen Neerlandia, het maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Mijn schrijven heeft niet ten doel het stuk van den heer Buysse te bespreken of te
weerleggen (hier en daar ben ik het zelfs met hem eens), want ongetwijfeld zal dit
van bevoegder zijde geschieden. Het opschrift Lafheid noopt mij tot schrijven.
De heer Cyriel Buysse schrijft o.m.: ‘Ik heb dan ook mijn ontslag als lid van het
Algemeen Nederlandsch Verbond ingediend en hoop, dat velen mijn voorbeeld zullen
volgen.’
Is dit moed? Indien men tot een belangrijke vereeniging, als het Algemeen
Nederlandsch Verbond, behoort en er gebeurt iets of er wordt eene meening
uitgesproken, waarmede men het niet eens is, dan ‘loopt men niet dadelijk weg’ en
verzoekt anderen dit ook te
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doen. Dat is laf, en men bereikt er niets door. Een moedig man, vooral iemand, die
zoo in ruime mate over redenaars- en sprekerstalent beschikt, blijft en houdt stand.
Hij strijdt voor zijne meening en zijne beginselen aan de zijde waar het gevaar dreigt
en spant al zijn krachten in, om bestuur en de leden [van] het juiste zijner opvattingen
te overtuigen. Moet hij ten slotte de strijd opgeven, dan zal hij zich met eer kunnen
terugtrekken. Op die wijze behartigt hij waardig de belangen, die hij geschaad acht
èn de belangen der vereeniging, waarvan hij jaren lang goed lid was.
Toen de dappere Belgen het niet eens waren met de Duitsche opvatting, hebben
zij hun land niet verlaten om ‘van over de grenzen’ dit uit te roepen. Dat zou laf
geweest zijn; zij zijn gebleven; fier en moedig hebben zij gestreden; dit doen zij nog
en zullen zij doen, tot het einde, hoe het ook wezen moge. Hierdoor dwingen zij
eerbied en bewondering af, dit is houding, dit is moed.
Amsterdam, 28 Nov. 1914
S. VAN LIER Ez.
Uit bovenstaand antwoord van den heer Van Lier, wensch ik alleen de laatste paragraaf
te onthouden. Daarin wordt mij, als ik het goed begrijp, verweten, dat ik laf ben
geweest en aan den anderen kant der grenzen, dus in mijn land, in België had dienen
te staan, om de woorden uit te spreken, die ik mij veroorloofd heb.
Ik voel, dat ik hier aan mijn lezers een woord van uitlegging, een soort van ‘alibi’
verschuldigd ben. Laat ik dat dan maar zoo kort en zoo eenvoudig mogelijk en zonder
eenige verbittering, ondanks de kwetsende beschuldiging, doen. ‘Il n'y a que la vérité
qui blesse’, zegt een bekend spreekwoord en ik kan mij nu eenmaal in deze absoluut
niet geblesseerd voelen.
Hoe het dus kwam, dat ik wel aan deze en niet aan gene zijde van de grenzen
stond.
Ziehier:
Ik was in mijn land, als elken zomer met mijn familie, lang reeds voor den oorlog
uitbrak.(24) Of ik al of niet heb gepoogd als vrijwilli-

(24) Het gezin Buysse brengt de zomers door in Maison Rose, een buiten aan de Leie in Afsnee
bij Gent.
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ger in 't Belgisch leger dienst te nemen laat ik hier liefst buiten beschouwing. Alleen
zij gezegd, dat, in sommige gevallen, de vader daarvoor te oud en de zoon te jong
bevonden werd.(25)
Wie niet meer voor vechten geschikt is kan wellicht nog op een andere wijze zijn
vaderland dienen. Het was mij een voorrecht dat te mogen en te kunnen doen. Begin
September kwamen vijftig jonge carabiniers zich met hun officieren op mijn buiten
aanmelden. Zij bleven er veertien dagen. Zij vertrokken op een ochtend om 6 uur en
nog diezelfden dag voor 12 uur, kreeg ik inkwartiering van een afdeeling
burgerwachten. Deze vertoefden slechts kort. Zij vertrokken op een namiddag tegen
5 uur en om 7 uur had ik een half escadron lansiers met auto-mitrailleuses. En zoo
ging het voort, dag in, dag uit, tot zich eindelijk allen op de plaats bevonden waar
zij wezen moesten.
Toen voelde ik mij zeer vermoeid en wenschte enkele dagen rust te nemen. Dat
was op 6 October. Ik kwam naar Den Haag, waar ik gedomicilieerd ben en altijd 's
winters verblijf, en waar ook mijn familie reeds was aangekomen. Mijn plan was
daar een week te blijven en dan weer naar België te vertrekken.
De gebeurtenissen hebben mij dat belet. Enkele dagen na mijn aankomst in
Nederland viel, gansch onverwacht, de stelling Antwerpen in handen van den vijand
en werden meteen voor mij de verbindingen met Vlaanderen afgesloten.
Daarom, en alléén daarom, moest ik ‘van over de grenzen’, zooals de heer Van
Lier het niet gansch onvenijnig noemt, zeggen, wat ik zeggen wilde.
CYRIEL BUYSSE

(25) De oorlog brak uit begin augustus; op 20 September werd Buysse vijfenvijftig; op 28 augustus
werd zijn zoon René zeventien; ondanks zijn jonge leeftijd zal René zich tijdens de oorlog
aanmelden als vrijwilliger.
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Lafheid,
(in: De Telegraaf, 8 december 1914)
Het onderschrift van den heer Cyriel Buysse bij mijn ingezonden schrijven in uw
blad van gisteravond, onder bovenstaand hoofd, mag ik niet onbeantwoord laten,
daar de heer Cyriel Buysse, zooals hijzelf vermoedt, de laatste paragraaf van mijn
stuk verkeerd begrijpt en de hoofdzaak terzijde legt.
De heer Buysse wrijft het Algemeen Nederlandsch Verbond ‘lafheid’ aan. Ik heb
geenszins den heer Buysse van lafheid willen beschuldigen, omdat hij, als Belg, ‘van
over de grenzen’ van België (zooals hij dit ten onrechte opvat) den worstelstrijd
aanschouwt. Daar gaat het op dit oogenblik niet om, al acht ik het veel verhevener
en schooner in tijden van gevaar met de wapenen in de hand het vaderland te dienen,
waarvoor rijpe leeftijd, wanneer men recht van lijf en leden is geen beletsel kan zijn,
evenmin als de sluiting der grenzen tusschen België en Nederland, want er zijn nog
andere wegen om de strijdende legers te bereiken.
De zaak waarom het ging was, dat de heer Cyriel Buysse het Algemeen
Nederlandsch Verbond heeft verlaten en anderen toeroept dit ook te doen om ‘van
over de grenzen van het Algemeen Nederlandsch Verbond’ uit te bazuinen, dat deze
vereeniging (volgens zijne meening althans) anders moest optreden.
Nogmaals herhaal ik: De heer Cyriel Buysse had die grenzen van het A.N.V. niet
moeten overschrijden, noch anderen daartoe moeten aansporen, want als lid, als
iemand met zijn redenaars- en sprekerstalent, kan hij in het A.N.V. de algemeene
belangen van onzen stam beter dienen, dan door weg te loopen.
Dat de heer Cyriel Buysse vrijwel alleen Staat, bewijst het feit, dat van de bijna
1000 leden der afdeeling Amsterdam, slechts 2 leden hunne instemming betuigden
en bedankten, waarop zij wellicht nog terugkomen.
S. VAN LIER Ez.
Amsterdam, 3 December 1914
Zoo, zoo, de heer Van Lier bedoelde dus ‘de grenzen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.’ Dat kon ik toch heusch niet raden en nu nog
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zou ik er bijna gaan aan twijfelen, waar de heer V.L. mij een wenk geeft, dat er nog
andere wegen open staan om de strijdende legers te bereiken.
Is dit niet een zéér onvoorzichtige vingerwijzing van den heer v.L.? Strookt dat
wel met de neutraliteit van Nederland en kan het voor den heer v.L. geen hoogst
onaangename gevolgen hebben?
Ik wil nog 't beste voor hem hopen, maar vind het wel hoog tijd, deze voor den
heer v.L. gevaarlijk wordende pennestrijd te staken. Ik wensch hem, op dezen avond,
een prettigen Sinterklaas toe!
Den Haag, 5 December 1914
CYRIEL BUYSSE

Een hoog woord
(in: Neerlandia, december 1914)
In de Telegraaf van 27 November, Avondblad, richt de heer Cyriel Buysse een feilen
aanval op Neerlandia, en wel om het artikel Groot-Nederland en de Oorlog(26) in het
nummer van November. Wij hadden het gepaster gevonden, als de heer Buysse zijn
stuk ruiterlijk bij ons had ingezonden en als de Telegraaf, naar het goede gebruik
dat bij de pers geldt, den inzender had verwezen naar het blad, waartegen hij zich
rieht.
De heer Buysse beschuldigt ons van ‘lafheid’ - zoo is ook het opschrift van zijn
stuk - ‘een kras woord’, naar hij zelf zegt, maar hij kan voor hetgeen wij in ons artikel
hebben misdaan geen beter woord vinden.
Het is inderdaad een kras woord. Lafheid is iets, waarvoor ieder, man en vrouw,
die gevoel van eigenwaarde heeft, zich schaamt. Wij zouden ons die beschuldiging
dan ook ten zeerste aantrekken, als ons niet twee overwegingen tot kalmte stemden.
Vooreerst, de heer Buysse is Belg; hij is het ondanks zijn lange verblijf in ons land
blijkbaar ten volle gebleven. Hij spreekt van ‘ons, ongelukkige Belgen’ en aan het
slot neemt hij zelfs het woord uit naam van heel België: ‘België weigert hooghartig
de onteerende aal-

(26) Zie noot 20.
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moes, waarmee Neerlandia het tracht op te beuren.’ En nu is het begrijpelijk, dat
Belgen tegenover de verschrikkelijke ramp, die hun volk heeft getroffen, bij de
verwoesting, die in hun land voortduurt, en onder de stoffelijke en zedelijke eilende,
die zij lijden, in een stemming kunnen verkeeren, waarin zij dingen gevoelen, zeggen
en doen, die men verstandig doet niet te beoordeelen alsof het gevoelens, woorden
en daden van menschen in normale omstandigheden zijn. De heer Buysse is
begrijpelijkerwijze overprikkeld en heeft zoo dingen geschreven die niet te
verantwoorden zijn.
Dat was de eerste overweging. De tweede is, dat de heer Buysse blijkbaar hoort
tot een slag menschen, zooals ieder die wel kent, menschen die zoo verkwistend met
woorden omgaan, dat zij er de waarde niet meer van voelen. Zulke menschen
gebruiken liefst veel en groote woorden, vooral veel bijvoegelijke naamwoorden, en
als zij dan eens iets met nadruk willen zeggen, iets dat den hoorder moet treffen, dan
moeten zij in den overtreffenden trap spreken en er desnoods een knoop op leggen.
Willen zij b.v. iemand van iets overtuigen, dan zullen zij hun eerewoord geven, het
bezweren en zich diten-dat toewenschen, als het niet waar is wat zij beweren. Terwijl
een ander, die sober met zijn woorden pleegt te zijn, uitkomt met de eenvoudige
verzekering, dat iets zoo is.
De werken van den veelszins verdienstelijken schrijver die de heer Buysse is, zijn
er om hem te teekenen als iemand die tot dat slag behoort. Hij heeft vele en zware
en felle woorden noodig om zijn effekt te bereiken; hij legt het er, met een
schildersuitdrukking, dik op. En zoo doet hij weer in zijn stuk tegen ons.
Wanneer hij ons dus ‘lafheid’ verwijt, ons ‘lafhartig’ noemt, spreekt van ons
‘walgelijk stuk’, het vertrouwen dat wij in het Duitsche volk uitspraken een ‘flauwe,
laffe grap’ en onze samenvatting van den toestand in België ‘flauw gewauwel’ vindt,
en meer in dien trant, dan bedenken wij dat dergelijke taal niet de beteekenis heeft
die zij zou hebben, indien zij afkomstig ware van iemand die blijk geeft gevoel te
bezitten voor de waarde der woorden.
En dat gevoel heeft de heer Buysse verloren. Dat verklaart goeddeels zijn
onbetamelijken en dwazen aanval tegen ons artikel.
Uit spatieeringen leeren wij kennen wat hem vooral daarin heeft gehinderd.
Wij hebben over de overweldiging van België slechts ‘een woord van beklag’
laten hooren. Beklag, dat is den heer Buysse veel te zwak.
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Het moet veel sterker worden gezegd. Wij hebben voor ‘het heldhaftige Belgische
volk’, maar die woorden worden niet aangehaald, de ‘bewondering’ en de ‘deernis’
van ons volk uitgesproken. ‘Die flauwe, laffe woorden’ hebben hem ‘gegriefd, ten
diepste’, - die woorden en wat er aan voorafging.
Het is teekenend. Bewondering en deernis zijn voor ons woorden vol zin, maar
de menschen, die zelf spilziek met woorden zijn, krijgen als men niet spreekt van
diepe of smartelijke of onuitsprekelijke deernis, geen indruk.
Zooals wij reeds zeiden noemt de heer Buysse onze schildering van wat België is
overkomen ‘wat flauw gewauwel’. Daarbij laat hij voor aanhalingen uit onzen tekst
doorgaan, wat slechts zijn eigen samenvatting is. Een zeer bedenkelijke manier! Dat
nog daargelaten, zijn wij toch niet geneigd den heer Buysse een goed rechter te vinden
over de taal, waarin wij de groote trekken van de gebeurtenissen met zorgvuldig
gekozen, sobere woorden hebben willen aangeven, niets neer-schrijvende dat niet
iets moest zeggen. Waar wij in dat verband schreven: ‘En het is een wreede oorlog
geworden’, is het kenschetsend voor den heer Buysse, dat hij spreekt van ‘wat flauw
gewauwel over “een wreede oorlog, waarbij veel verbrand en verwoest is enz.”’ (wij
zeiden reeds dat dit een onjuist citaat is). Natuurlijk, zoo meent de heer Buysse, elke
oorlog is wreed, wat is dat voor laffe taal! Neen, voor iemand die zijn woorden weegt,
beteekent het iets en zelfs niet weinig, wanneer hij zegt: het is een wreede oorlog
geworden.
En zoo zouden wij kunnen voortgaan. Wij hebben van ‘het rampzalige België’
gesproken; wij hebben gezegd, dat Duitschland België heeft overweldigd, dat het
onrecht heeft gedaan. Dat is voor den heer Buysse flauw en laf uitgedrukt. Dat moet
veel dikker. Het ontgaat hem, dat als iemand, die niet met woorden pleegt te morsen,
zegt: gij hebt onrecht gedaan, daarin een zwaarder bestraffing kan liggen, dan als
een ander een reeks verwenschingen uitschreeuwt.
Wij hebben geschreven, dat Neerlandia, in ons onzijdig land verschijnende, ook
onzijdig moet zijn. Dat behoort, blijkens de spatieering van den heer Buysse, ook al
tot de ‘flauwe, laffe woorden’, en hij zegt: ‘Een land kan neutraal zijn, een mensch
is dat niet, althans in dit geval niet. Persoonlijke neutraliteit in dezen oorlog zou
gelijk staan met onverschilligheid..’. Dit mogen dan geen ‘flauwe, laffe woorden’
zijn, woorden zijn het toch. Als een land onzijdig is, moeten het ook zijn inwoners
zijn. Onze Regeering heeft dat ons volk
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uitdrukkelijk voorgehouden: het is onze plicht in onze uitlatingen, in woord en
geschrift, onzijdig te blijven, geen aanstoot te geven, aan geen van de oorlogvoerende
partijen. Dat is onze plicht, of, om het den heer Buysse duidelijk te maken, onze
uitdrukkelijke, zeer besliste, onafwijsbare, volstrekte plicht. Hij moge als Belg vinden
van niet, maar wij vinden van wel, en onze Regeering ook. Wij weten, dat er ook
bladen zijn die er anders over denken, en ons land daarmede reeds in ongelegenheid
hebben gebracht, maar aan zoo iets doet Neerlandia niet mee.
Zijn we daarom onverschillig voor het lot, dat België heeft getroffen? Het is niets
minder dwaas het te beweren. Kloppen onze harten niet voor de Belgen? Laten wij
uit ons artikel nog dit mogen aanhalen: ‘De strijd dien België voor het door
Duitschland geschonden verdrag heeft aangedurfd, het lijden dat het daarvoor heeft
doorstaan, het medelijden dat het in de gansche wereld heeft opgewekt en de
bewondering die het tegelijk de wereld door zijn moed heeft afgedwongen...’ Spreekt
uit zulke woorden onverschilligheid, of gebrek aan waardering en medegevoel, of
lafhartigheid? Alleen iemand, die den zin van de woorden niet voelt, kan het beweren.
Wij gaven ons vertrouwen in het Duitsche volk te kennen. ‘Het zal,’ schreven wij,
‘zoo het den oorlog wint, goed maken, zooveel het goed te maken is, wat het België
heeft aangedaan.’ We hebben reeds gezien, hoe de heer Buysse van ‘die flauwe, laffe
grap’ spreekt, en let ook hier op de onjuistheid der aanhaling! - er op laat volgen:
‘Hoe Duitschland alles goed zal maken, als het soms niet overwint, vergeet
(Neerlandia) ons mede te deelen.’ Dat gaat ons niet aan, zegt hij, wij zijn immers
neutraal, dat is te zeggen onverschillig enz. Waar draaft de heer Buysse heen? Als
Duitschland het verliest, zullen de overwinnaars wel zorgen, dat het tegenover België
goed maakt wat goed te maken is. Wij steken het zwaard niet op, heeft Engelands
eerste minister gezegd, voor België volledig is schadeloos gesteld, en meer dan dat.
Niet alleen Neerlandia heeft het bij den heer Buysse verkorven, maar ook het
Algemeen Nederlandsch Verbond, dat zijn plicht om voor de Vlamingen als deel
van den Nederlandschen stam op te komen, heeft verzaakt. Het heeft dien plicht
verzaakt, zoo moet men uit het stuk van den heer Buysse opmaken, omdat Neerlandia
niet in den geest van den heer Buysse, in woorden van den heer Buysse heeft
geschreven.
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Het Verbond heeft een andere opvatting van zijn taak. In het Nov.-nr. kan men reeds
iets lezen van wat het voor de Belgen heeft gedaan, en het deed en doet meer. Dat
zal later wel blijken.
Wij hebben misschien al genoeg staaltjes gegeven van de al te groote woorden
die de heer Buysse gebruikt. Misschien is echter het slot van zijn stuk nog de beste
toelichting. ‘Wij zullen dus sterven als het moet,’ zegt hij, bedoelende de Belgen;
en dan iets verder: ‘België heeft zijn plicht, méér dan zijn plicht gedaan. België,
geheel onschuldig door een onbarmhartigen vijand vermoord, door zijn bondgenooten
wekenlang ellendig in den steek gelaten en door wie het moest verdedigen
herhaaldelijk bedrogen en belogen en verraden, sterft, in laatsten trots en laatste
glorie, stug en nobel, zooals het voor zijn heilig recht van bestaan heeft gestreden
en geleden, den heldendood!...’
Dit nu inderdaad zijn woorden, die onze pen niet zou hebben kunnen neerschrijven.
Dat België zijn plicht heeft gedaan, en, door zijn bondgenooten alleen gelaten,
heldhaftig heeft gestreden, dat hebben wij in ons stuk gezegd, alleen een beetje anders,
maar dat de Belgen sterven, en de heer Buysse met hen, en dat België in heldendood
ondergaat, - neen, wij hebben te veel zin voor het woord, om dat te zeggen. Er zijn
veel Belgen omgekomen, helaas, en er zullen er nog veel omkomen, maar de Belgen
sterven niet en België, hoe zwaar beproefd, zal leven.
Geen kras woord, een hoog woord heeft de heer Buysse gevoerd, maar, daarvan
zijn wij overtuigd, niet uit naam der Belgen.

Den heer Cyriel Buysse
(in: Neerlandia, december 1914)
Den steiler van het artikel Groot-Nederland en de Oorlog ken ik persoonlijk niet,
evenmin als ik de eer heb U persoonlijk te kennen, die in de Telegraaf het artikel
Lafheid hebt geschreven. Daarom zal ik misschien kans hebben in dezen een
onpartijdig oordeel uit te spreken.
Bedoeld Neerlandia-artikel heeft op mij hoegenaamd niet denzelfden indruk
gemaakt als op U. Het is hier niet de kwestie of ik het in alles met den schrijver eens
ben, maar de eenzijdigheid van Uwe opvatting blijkt voldoende uit Uwe aanhalingen,
die meestal onjuist
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of onvolledig, altijd slordig zijn. Uw toon, ik ben er van overtuigd, beantwoordt niet
aan Uwe gedachte; in Vlaanderen zelf zou hij niet bepaald kiesch zijn geweest.
Hoeveel te meer in het onzijdige Nederland, op welks bodem gij Vlaming, woont.
Wat de rol van het A.N.V. betreft, ik heb langen tijd van zeer nabij kunnen gade
slaan welke groote diensten het ook aan ons Vlamingen bewezen heeft en nog bewijst.
Het zal U dus niet verwonderen dat ik de beleediging door U zonder schijn van
bewijs, het Verbond en zijn bestuur aangedaan, ten zeerste betreur.
HERMAN VAN DER LINDEN(27)
Hoogleraar in de Geschiedenis aan de Hoogeschool te Luik, Belgisch vluchteling

Neerlandia en de Oorlog
(in: Neerlandia, januari 1915)
Geachte Redactie.
Uw artikel ‘een hoog woord’ geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen.
Dat de heer Buysse zich hier en daar in zijn ‘Telegraaf’-artikel ietwat te kras heeft
uitgedrukt, zooals iemand die gloeiend verontwaardigd is, dat pléégt te doen, zullen
zeer velen U toegeven; het is in zooverre misschien jammer, omdat U anders, op de
‘rustige en overdachte wijze’, U eigen, eens had nagegaan, of er werkelijk niet eenige
reden was, om over Uw artikel ‘Groot-Nederland en de oorlog’ verontwaardigd te
zijn, wat de bewoordingen van den heer Buysse U blijkbaar hebben belet.
Ge zult wel begrijpen, dat ik U in Neerlandia niet over dat artikel lastig val; het
door U tot schoon beginsel verheven streven, om voor alles geen ontstemming te
wekken, behalve bij hen die dit beginsel niet huldigen, kan ik zoo weinig bewonderen,
dat alle twistgeschrijf daarover toch onvruchtbaar zou zijn.

(27) Herman van der Linden (1868-1956), Vlaams historicus, tot 1914 hoogleraar aan de
universiteit van Luik.
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Van meening met U verschillen moet ik, als U zegt, dat het gepaster ware geweest,
zoo deze felle aanval op Neerlandia aan dit blad zelve ter plaatsing was gezonden.
Dat het voor U aangenamer ware geweest, geef ik gaarne toe, maar waar het den
heer Buysse er om te doen was, Neerlandia in zoo groot mogelijken kring aan de
kaak te stellen, is 't toch begrijpelijk, dat hij een dagblad voor zijn aanval koos.
Onverdedigbaar echter schijnt het mij, dat Uw antwoord op dezen aanval niet
verschenen is in het blad, waarin ze gedaan werd, doch in het orgaan van het A.N.V.
In tweeërlei opzicht hebt U zoodoende de belangen van het Verbond geschaad. In
de eerste plaats hebt ge de lezers van de ‘Telegraaf’ die niet bij het A.N.V. zijn
aangesloten, in de meening gebracht, dat ge niets op 's heeren Buysse's artikel wist
te antwoorden. In de tweede plaats hebt ge niet getracht te verhinderen, dat
‘Telegraaf’-lezers, wèl leden van ons Verbond, gehoor gaven aan zijn dringend
verzoek om, als hij, voor het lidmaatschap van het Verbond te bedanken; de secretaris
van de afdeeling Amsterdam en de ondergeteekende hebben dat voor U gedaan, maar
het was allereerst Uw plicht geweest.
Verder kan ik mij niet vereenigen met Uw opvatting, dat Neerlandia, in een onzijdig
land verschijnende, ook onzijdig moet zijn. U gaat blijkbaar van de gedachte uit, dat
Neerlandia een Nederlandsch blad is als elk ander en dat het dus den wenk van de
Nederlandsche Regeering ter harte moet nemen, dat wij in woord en geschrift onzijdig
moeten zijn, geen aanstoot moeten geven aan de oorlogvoerende partijen.
Laat ik een oogenblik aannemen dat dit juist is. Zegt men: de wil der Regeering
is mij een wet, waar zij gebiedt hebben wij te zwijgen, dan is natuurlijk alle bespreking
van de vraag, of het standpunt der Regeering het juiste is, overbodig. Maar is men
van meening, dat de uitvoerende macht moet doen, wat het volk goed acht, en niet
omgekeerd, dan gedraagt men zich in dezen naar den wensch der Regeering, omdat
men het haar in deze voor haar zoo moeilijke dagen niet onnoodig lastig wil maken;
ook zoo men haar standpunt niet het juiste acht. En er is toch waarlijk wel wat tegen
het standpunt der Regeering aan te voeren. Nog onlangs wees de van Dag tot Dag
schrijver in het ‘Handelsblad’ op de groote neutrale landen, Italië en de Vereenigde
Staten, waar de pers zoo geheel anders optreedt dan in ons land, en hij - hij in zijn
eigen blad - maakte de gevolgtrekking,
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dat alleen bedeesdheid onze handelwijze verklaart; de vraag of Groep Nederland van
het A.N.V. niet tegen deze bedeesdheid had moeten opkomen, had m.i. overweging
verdiend, al wil ik er gaarne bijvoegen, dat naar mijne meening hier bedeesdheid te
verontschuldigen is. In hetzelfde blad is door de Redactie gezegd, dat zij niet zooveel
mogelijk de neutraliteit in acht nam om toch vooral geen aanstoot te geven aan
oorlogvoerende landen - wat de Regeering met haar wenk op het oog had - maar om
de gemoederen van haar lezers niet in opwinding te brengen. Van ‘De Telegraaf’
zwijg ik nu maar; dat schrikkelijke blad, dat zoo ijverig voor de Beigen, de Vlamingen
in het bijzonder, opkomt, kan - omdat het niet in den geest der Regeering handelt in Uwe oogen toch geen genade vinden. Maar ik heb reeds genoeg gezegd om te
mogen vragen of het nu werkelijk wel aangaat, het standpunt der Regeering het eenig
juiste te verklaren met een beslistheid, die zonderling aandoet. Ik geloof dan ook te
moeten meenen, dat Neerlandia neutraal is, omdat het vindt, dat het blindelings de
Regeering heefit te volgen, zonder te vragen, of de Regeering gelijk heeft. Het is
meer voorgekomen, dat Neerlandia zich bij beslissingen der Regeering heeft
neergelegd, zonder tegenspraak...
Zeer juist zegt Buysse: ‘Een land kan neutraal zijn, een mensch is dat niet’ en dicht
Johan H. Been (in Neerlandia!): ‘Neutraal... dat is niet zielloos zijn, Geen eigen
meening zeggen.’
Alsof het een axioma ware, schrijft U de woorden neer: ‘Als een land onzijdig is,
moeten het ook zijn inwoners zijn.’ Nadere bewijsvoering schijnt overbodig. Of is
't voldoende bewijs, dat de Regeering deze meening aanhangt? Tijdens de
Boerenoorlog dacht U ànders over deze dingen!
De neutraliteit van de inwoners (zonderling klinkt de samenvoeging van die
woorden) van een neutraal land als het onze, kan slechts berusten op de overweging,
dat de Regeering ze wenscht, en men de Regeering in dezen tijd zooveel mogelijk
ter wille moet zijn, en de meening, dat bedeesdheid in deze omstandigheden verplicht
is, door het landsbelang geboden.
Men zegge echter niet, dat het onnatuurlijke ding: een ‘neutraal’ mensch’, iets van
zelf sprekends is.
In 't bovenstaande heb ik aangenomen, dat Neerlandia een Nederlandsch blad is
als ieder ander. Maar dit is onjuist. En het orgaan van het A.N.V. kàn niet neutraal
zijn, omdat Groot-Nederland in den oorlog is betrokken. De Redactie stelt zich op
het standpunt dat
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Neerlandia het orgaan is van Groep Nederland van het A.N.V.
Ziedaar de groote fout.
Neerlandia niet neutraal, dat wil niet zeggen, dat het zich nu maar blindelings bij
een der oorlogvoerende partijen heeft aan te sluiten. Het orgaan van het A.N.V. heeft
een hooger standpunt in te nemen, heeft in dit geval én tot Duitschland én tot Engeland
verwijten te richten. In een blad, dat nu eenmaal meent neutraal te moeten zijn, kan
ik hierop niet verder ingaan, maar ik hoop duidelijk genoeg te zijn, als ik de woorden
België en Zuid-Afrika neerschrijf.(28)
Dat het orgaan van Groot-Nederland in een neutraal land verschijnt, legt de
Redactie den plicht op, matiging te betrachten en biedt haar tevens gelegenheid, om
onbevooroordeelder dan dat in de oorlogvoerende landen mogelijk zou zijn, de zaken
te beschouwen.
Ziehier, hoe, naar mijne meening, de houding van Neerlandia had moeten zijn.U
denkt daar anders over en na wat vroeger is gebeurd, verwondert dat niet. Het is niet
de eerste maal, dat Neerlandia zich neutraal, en neutraal ‘met lust’ verklaart, waar 't
taal- en stambelangen geldt.
Met beleefden dank voor de plaatsing.
Hoogachtend,
A. LOOSJES(29)
Naschrift van de Redactie(30)

(28) Allusie op het feit dat het ANV zich in zijn steun voor het Afrikaans tegen het Engels veel
minder terughoudend opstelt dan ten opzichte van de Vlaamse Beweging.
(29) Adriaan Loosjes (1883-1949), Nederlands jurist en Journalist; promotor van het
Groot-Nederlandse gedachtengoed; mede-oprichter van de Dietsche Bond (1917), die in
Nederland actiever dan het ANV de Vlaamse belangen wil behartigen.
(30) In een twee bladzijden lang ‘naschrift’ onder het stuk van Loosjes legt de redactie uit dat ze
de editie van De Telegraaf waarin het stuk van Buysse verschenen is pas laat in handen heeft
gekregen: ‘Eindelijk: gevonden. En toen na eenig beraad, het exemplaar opgestuurd aan den
schrijver van het aangevallen stuk: Groot-Nederland en de Oorlog. Die haastig een artikel
er over geschreven. Een even lang stuk uit Neerlandia gegooid. Alles om niet een maand te
wachten. Het was beter geweest dit wel te doen, of beter nog om het artikel dood te zwijgen.’
Merkwaardig genoeg schrijft de redacteur een paar alinea's verder dat Buysse zijn stuk niet
naar een krant maar naar Neerlandia had moeten zenden: ‘dan zou de redactie het zonder
eenig beraad hebben opgenomen; haar weerzin alleen tegen de grove onrechtvaardigheid die
er uit sprak, zou zij hebben moeten overwinnen.’ Leo Simons zal ironisch opmerken dat het
toch wel merkwaardig mag heten dat de redactie van Neerlandia geen abonnement heeft bij
een ‘Bureau van krant-uitknipsels’ en dus slechts toevallig te weten komt wat er in kranten
en tijdschriften over het ANV geschreven wordt: ‘wel heel waardig, maar ook wel heel
Hollandsch onmodern’ (‘Tweeërlei Strooming’, in: Neerlandia, februari 1915, 40).
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Aan de Redactie van De Telegraaf
(in: De Telegraaf, 20 januari 1915)
Ik ben op het oogenblik voor een paar dagen in Holland en kom zoo op de hoogte
van den strijd tegen het Algemeen Nederlandsch Verbond gevoerd door den heer
Cyriel Buysse en anderen.(31) Ik heb thans eerst kennis kunnen nemen van den brief
van den heer Buysse in de Telegraaf van 27 Nov. L.l. waarin hij het Verbond aanvalt,
naar aanleiding van het artikel Groot-Nederland en de Oorlog en leden van het
Verbond aanzet om te bedanken.
Neerlandia heeft op waardige wijze den aanval beantwoord. Mijn vriend Herman
van der Linden, die persoonlijk de verschrikkingen van den oorlog heeft ondervonden
en die in Nederland zelf heeft kunnen nagaan, wat het A.N.V. voor de slachtoffers
van dien oorlog gedaan heeft en doet, niet met woorden maar met daden, heeft zijn
woord gesproken. Professor De Louter heeft het artikel Groot-Nederland en de
Oorlog genoemd: ‘een loffelijk voorbeeld (van inachtneming van de onzijdigheid),
een voorbeeld, dat waardeering en navolging, geen blaam verdient.’
De in de eerste plaats betrokken partij, dat is: het Algemeen Nederlandsch Verbond
in Vlaanderen, de Vlamingen, die niet hun persoon in veiligheid hebben gebracht,
maar in het vaderland onder den druk der gebeurtenissen leven, zijn niet in de
gelegenheid

(31) Hippoliet Meert, auteur van dit stuk, woonde op 16 januari 1915 in Utrecht de bijeenkomst
bij waarop het bestuur van Groep Nederland overleg pleegde met afdelingsvertegenwoordigers.
Het verslag van die bijeenkomst staat op de eerste bladzijden van het februarinummer van
Neerlandia. De neutraliteitskwestie stond ook in Utrecht onvermijdelijk op de agenda. Uit
het verslag blijkt dat het Hoofdbestuur overtuigd blijft van zijn gelijk en dat Meert heeft
geprobeerdde ‘dissidenten’ te overtuigen: ‘Wat de nouding van het Hoofdbestuur betreft
tegenover de Vlamingen: de aanwezigen te Utrecht hebben net woord gehoord van den Heer
Meert, den stichter en secretaris der Groep Vlaanderen. Deze heeft, evenals later in dezelfde
vergadering Mr. Em. Wildiers van Antwerpen, verklaard overtuigd te zijn dat zijne
mede-Vlamingen, zij wien het werkelijk ernst is met hun belangeloozen strijd om eigen taal
en volksaard, de houding van het Verbond te hunnen opzichte gedurende den oorlog volkomen
goedkeuren niet alleen, maar zeer dankbaar zijn voor hetgeen gedaan is. Bovendien dat het
artikel in het Nov.-nr. “Groot-Nederland en de Oorlog”, dat als stormram tegen het
Hoofdbestuur werd gebruikt, vooraf door hem en zijne Vlaamsche vrienden was gezien,
volkomen juist bevonden en goedgekeurd. Het Hoofdbestuur acht hierdoor de zaak van het
Verbond tegenover Vlaanderen wat het verleden betreft, eveneens voor afgedaan. Hooger
rechter dan den heer Meert erkent het voor deze aangelegenheid niet.’ (‘Memorie van
Antwoord’, in: Neerlandia, februari 1915, 26).
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geweest hun oordeel over het betrokken artikel te kennen te geven. Wij leven immers
van de wereld afgesloten en hebben noch den aanval noch het verweer kunnen lezen.
Ik zelf was nu in de gelegenheid en haast mij om het oordeel van de ‘betrokken
partij’, waarvoor de heer Buysse en anderen heeten op te treden, uit te drukken.
Neerlandia sloot haar verweer met de woorden: ‘Geen kras woord, een hoog woord
heeft de heer Buysse gevoerd, maar, daarvan zijn wij overtuigd, niet uit naam der
Beigen.’
Ik zeg, als Secretaris van Groep België, dat die overtuiging volkomen
gerechtvaardigd is. Ik ontzeg aan den heer Buysse alle gezag om uit naam der
Vlamingen te spreken. De heer Buysse heeft jaren geleden op de Vlaamsche Beweging
gesmaald - als ik het wel voor heb, is van hem de uitdrukking: de sloot der
flaminganterij -; is later bijgedraaid en heeft zich de hulde aan zijn schrijverstalent,
door de vroegere gesmade flaminganten laten welgevallen.(32) Maar in onze gelederen
stond hij nooit. Het is mij niet bekend, dat hij ooit door eenige daad blijk gegeven
heeft van eenige belangstelling in den arbeid van de Vlaamsche Beweging. Wel is
mij bekend, dat toen Vermeylen hem verzocht om onze Beweging tot verovering
van een Vlaamsche Hoogeschool door het gezag van zijn naam als schrijver kracht
bij te zetten, hij dit geweigerd heeft. Daarom ontzeg ik hem alle recht om zich over
het artikel Groot-Nederland en de Oorlog uit te laten, zooals hij het gedaan heeft.
En nu geef ik het oordeel te kennen van de betrokken partij, in de eerste plaats
Groep Vlaanderen van het A.N.V. Men wete dan in Noord-Nederland, dat het artikel
Groot-Nederland en de Oorlog niet verschenen is buiten voorkennis en goedkeuring
en medeverantwoordelijkheid van Groep België van het A.N.V. In October waren
nog niet alle betrekkingen met het Noorden afgesneden. Wij hebben destijds een
drukproef van het artikel ontvangen, hebben ze aandachtig en met het gevoel onzer
verantwoordelijkheid gelezen; wij hebben dat stuk niet walgelijk gevonden, geen
flauwe, laffe grap. Wij hebben het ten hoogste omzichtig gevonden, maar wij hebben
geoordeeld dat die voorzichtigheid volkomen gebillijkt wordt door de omstandigheden.
Als er nu zijn onder de leden van het A.N.V., die, misleid door het stuk van den
heer Buysse, bedankt hebben, dan hoop ik, dat deze

(32) Allusie op de Buyssehuldiging van 1911 in Antwerpen.
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woorden hun onder de oogen komen en zeg ik tot hen: keert terug in onze gelederen;
niet door woordengebral kan de zaak der Vlamingen gediend worden, maar door
daden, en ik kan gelukkig de verzekering geven, dat het Verbond op krachtige en
omvangrijke wijze werkzaam is, al wordt daar geen reclame mee gemaakt.
En nu een woord tot de anderen: ik heb geen andere gelegenheid; van avond moet
ik weer huistoe en dan is alle verbinding weer afgesneden. Ik ben er vast van
overtuigd, dat de heer Loosjes, c.s. mij niet beschouwen als den ‘slapste der slappen’
noch zelfs als ‘een slappe onder de slappen’. Mijn woord en getuigenis zal dus wel
eenige waarde hebben. Ik waardeer hun optreden in zooverre het voortspruit uit de
warmste genegenheid voor Vlaanderen. Maar laat die warme genegenheid dan niet
brengen tot onbesuisd handelen. Wij, Vlaamsche bewindslieden van het A.N.V., die
mede ons aandeel hebben in de algemeene leiding, hebben daarover toch ook een
oordeel. Welnu ons oordeel over zogenoemde slapheid is dat er ‘geen slapheid’ maar
‘omzichtig beleid’ is en wij keuren dit volkomen goed omdat wij er vast van overtuigd
zijn, dat onze zaak thans niet door woordengebral gediend wordt maar door daden.
Al waardeer ik de drijfveren, ik moet onzalig noemen alle streven, dat scheuring in
het Verbond moet brengen of afbreuk moet doen aan de tegenwoordige gezag- en
invloedhebbende leiding van het A.N.V. Ik bezweer daarom de heeren Loosjes c.s.
nu niet Katholieker te willen zijn dan de Paus, hun ondermijnend werk te staken en
noodig alle leden van het A.N.V. uit zich te scharen om diegenen, die met rustige
kracht de vlag van onze Vereeniging hooghouden.
H. MEERT
Secretaris Groep België A.N.V
16 Jan. 1915
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Antwoord van Cyriel Buysse
(in: De Telegraaf, 21 januari 1915)
Mijnheer de Red.,
Iemand stuurt mij een uitknipsel uit De Telegraaf, zijnde een ingezonden brief van
den heer H. Meert, secretaris groep Vlaanderen A.N.V. en voegt er aan toe:
‘Daar moest u nu nog eens flink op antwoorden.’
Ik heb er niet veel lust in. Ik heb over die zaak gezegd wat ik te zeggen had en kan
slechts in herhaling vervallen. De heer Meert, die lid is van het algemeen bestuur
van het A.N.V., vindt het tegenwoordig beheer uitstekend. Natuurlijk. Anders zou
hij zichzelf moeten blameeren.
Wat de persoonlijke aanval van den heer M. tegen mij betreft, daar zal ik maar
geen notitie van nemen. Dat raakt me niet. Ik ken den heer M. niet,(33) en hij is weer
‘huistoe’, zooals hij zegt: ik mag hem dus op mijn beurt niet aanranden, waar hij niet
in Staat zou zijn zich te verdedigen.
Het heeft er ook niets mee te maken. Het gaat hier niet om een kwestie van personen
(althans bij mij niet, aangezien de heer M. voor mij een totaal vreemde is); het gaat
om een beginsel, om den geest van een zaak.
De heer M. ontkent mij alle gezag om uit naam der Vlamingen te spreken. Ik zal
mij maar niet warm maken over dat vernietigend vonnis van den heer M. Maar zou
de heer M. soms denken, dat hij uit naam van alle leden van het A.N.V. spreekt? Mij
dunkt, als dat het geval was, dan had er geen oneenigheid over die kwestie onder de
leden van het A.N.V. kunnen ontstaan. Gelooft hij niet, dat hier, integendeel, voor
velen een overtuiging spreekt, waarvan ik slechts toevallig de tolk was?(34)

(33) Zie noot 17.
(34) Dat de discussie binnen het ANV over het neutralisme van het hoofdbestuur langer duurt
dan de paar maanden van de polemiek rond het standpunt van Buysse valt af te leiden uit de
ingezonden stukken die bijvoorbeeld binnenkomen bij het weekblad De Amsterdammer. Op
7.11.1915 publiceert het blad het stuk ‘De Vlaamsche Zaak en het Algemeen Nederlandsch
Verbond’ van een jurist uit Gouda (Mr. W.J.L van Es) waar de redactie bij aantekent dat ze
nog meer ingezonden stukken over deze zaak heeft ontvangen die ze wegens plaatsgebrek
niet kan publiceren. Vermeldenswaard is ondere andere ook net artikel ‘De crisis in net
A.N.V.’ in De Vlaamsche Stem van 16.12.1915 naar aanleiding van een bericht in de eveneens
met Duits geld gefinancierde Gazet van Brussel over het ontslag van bestuurslid prof.
Struycken, die had geëist dat het ANV zich zou uitspreken ‘tegen de Vlamingen die het
belang van Vlaanderen boven alles stellen’ in plaats van zich alleen bezig te houden met
‘stam- en taalbelangen’. Het feit dat de kritiek in Neerlandia verstomt, zien Van Hees en De
Schepper (zie noot 4) als het bewijs dat Kiewiet probeert de heikele kwestie dood te zwijgen.
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De heer M., die blijkbaar voor deze gelegenheid door het beheer van het A.N.V. is
gemobiliseerd geworden, mag dat nog wel eens rijpelijk overwegen en zich ernstig
afvragen of het ‘omzichtig beleid’, zooals hij het noemt, van hen, die met ‘rustige
kracht de vlag van het A.N.V. hooghouden’, inderdaad wel de gewenschte houding
is, niet voor een min of meer opportunistisch oogenblik, maar voor de Sterke en
waardige bestendiging der taak, die het A.N.V. op zich genomen heeft.
Vroeger, verwijt mij nog de heer M., heb ik ook het flamingantisme aangevallen.(35)
Volkomen waar. En waarom? Omdat ik in de Vlaamschgezinde leiding uit dien tijd
dezelfde zwakheid, slapheid, laksheid, lafheid (daar is het groote woord!) bespeurde,
die de leiding van het tegenwoordige A.N.V-bestuur onder den dekmantel van
omzichtigheid, enz. als deugden aanbeveelt.(36)
Moet ik het nu nog ten slotte voor de allerlaatste maal herhalen? Neerlandia,
orgaan van het A.N.V., kon, als het niet spreken durfde, zwijgen. Maar als het sprak,
dan moest het zijn, om zonder angstvalligheid, met alle kracht op te komen tot de
verdediging der rechten en belangen van den Nederlandschen stam, waar die door
vijanden bedreigd werden, onverschillig of dezen Duitschers, Franschen, Engelschen,
of wat ook, waren.

(35) Zie noot 10.
(36) Een vollediger en juister beeld van zijn motieven geeft Buysse in een brief aan Achilles
Mussche uit 1929: ‘Ik heb ongelijk gehad bedoelde artikels te schrijven in den zin zooals ik
ze destijds geschreven heb. Dit werd reeds vroeger door mij erkend. Ik was in dien tijd
verbitterd door de houding en de handelwijze van sommige officieele flaminganten tegenover
mij. Ik heb ten onrechte een goede en waardige zaak verward met de persoonlijkheid van
hen die ze heetten te verdedigen en die mij vijandig gestemd waren. Mijn sympathieën gingen
dan ook uit naar de meer vooruitstrevende vlaamschgezinden, die helaas grootendeels bestemd
waren om later, in den siechten zin van het woord, activisten te worden. Ik heb mij toen
geheel van dezen afgescheiden, zoodra ik merkte dat ze in de kaart van Duitschland, en wel
van het afschuwelijk militaristische Duitschland speelden. Ik heb mij nooit met politiek
bemoeid en doe dat nog niet.’ Buysse noemt geen namen maar zinspeelt met ‘officieele
flaminganten’ in de eerste plaats op zijn Gentse neef Paul Fredericq, met wie hij overigens
ook om louter privé-redenen (Fredericqs rol in de gedwarsboomde liefdesaffaire tussen
Buysse en de dochter van Max Rooses) gebrouilleerd blijft. De brief aan Mussche werd
integraal opgenomen in: R. Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd
door een bibliographie over Cyr. Buysse en in het interview van Frits Hopman in de NRC
van 1929.
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Zooals het nu geloopen is, heefit het A.N.V. zichzelf vleugellam geslagen.
Hiermee heb ik gezegd en bedank bij voorbaat voor alle verdere polemiek met
bekenden of onbekenden. Ik denk mijn tijd nog wel beter en nuttiger te kunnen
besteden.
CYRIEL BUYSSE

Chronologie (november 1914 - februari 1915)
1. ‘Groot Nederland en de Oorlog’, in: Neerlandia, november 1914, p. 198-200
(niet ondertekend artikel van de Nederlandse redactie)
2. Cyriel Buysse, ‘Lafheid’, in: De Telegraaf, 27 november 1914
3. S. van Lier, ‘Lafheid’, in: De Telegraaf, 3 december 1914; gevolgd door een
repliek van Cyriel Buysse
4. S. van Lier, ‘Antwoord aan Cyriel Buysse’, in: De Telegraaf, 8 december 1914;
gevolgd door een repliek van Buysse
5. ‘Een hoog woord’, in: Neerlandia, december 1914, p. 225-227 (niet ondertekend)
6. Herman van der Linden, ‘Den heer Cyriel Buysse’, ibid., p. 239; gevolgd door
een ‘Naschrift der Redactie’
7. A. Loosjes, ‘Neerlandia en de Oorlog’, in: Neerlandia, ibid., p. 18-19; gevolgd
door een ‘Naschrift van de Redactie’
8. Hippoliet Meert, ‘Aan de Redactie van De Telegraaf, in: De Telegraaf 20 januari
1915
9. Cyriel Buysse, ‘Antwoord aan H. Meert’, in: De Telegraaf, 21 januari 1915
10. Hippoliet Meert, ‘De aanval op het A.N.V.’, in: Neerlandia, februari 1915, p.
34-35 (overgenomen uit De Telegraaf: Zie nr. 8)
Noot: Jan de Louter (1847-1932), Nederlands jurist, specialist volkenrecht en
hoogleraar (1879-1919) in Utrecht, verdedigt in het artikel ‘Het A.N.V. en de
Onzijdigheid’ in Neerlandia van januari 1915 uitvoerig het standpunt van het
ANV-bestuur. Zijn stuk is hier niet opgenomen omdat Buysse er niet wordt genoemd.
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Dertig jaar later
Het zevende deel herlezen
door Prosper De Smet
Het Verzameld werk. Drie delen gevuld met romans, twee met novellen, één met
reisverhalen en toneel - zou er na al dat moois en meesterlijks nog veel leesplezier
te puren zijn uit dit laatste, dit zevende deel van Buysses werk? In die meer dan
duizend bladzijden, zijn er nog die tot zijn beste behoren? Is er nog iets interessants
te beleven voor de hardnekkige Buysse-liefhebber? Hebben de samenstellers daarin
niet al zijn afleggertjes tesamen gerakeld?
Eens zien.
Waarom eens zien?
Waarom nog eens zien na dertig jaar vroeger reeds alles eens gelezen te hebben?
Plichtsbesef.
Een werk willen afmaken.
Over Cyriels romans, novellen, reisverhalen matigde ik mij hier al een oordeel
aan, speelde ik rechter en jury. Ik kan dit zevende deel toch niet verweesd achterlaten!
Plichtsbesef dus.
Maar ook nieuwsgierigheid. Wat kan hij nog allemaal geschreven hebben? Is
Buysse ook leesbaar in zijn niet verbeeldend werk? Hoe gedraagt hij zich als polemist?
En wat heeft hij ook nog beweerd, waarom ontstond er zo'n rel rondom zijn
ophefmakend stuk Flamingantisme en Flaminganten? Op dertig jaar vergeet men
veel.
In het jaar 1982, meer dan twintig jaar geleden, werd dit zevende deel gedrukt. Ik
las het toen van blz. 1 tot blz. 1231. De blancobladzijden achteraan staan vol moeilijk
leesbare nota's gekrabbeld. Zoveel ouder (zoveel wijzer?) zal ik er nog hetzelfde
oordeel over vellen?
Eens zien.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

184

Vlaamse kroniek
Dit zevende deel opent met het vrijwel onbekend gebleven kritisch en beschouwend
proza. Cyriel Buysse is in 1896 getrouwd, hij woont in Den Haag en is redacteur
geworden van het Hollandse tijdschrift Groot Nederland. Daarin verzorgt hij, als
jonge veertiger, van 1903 tot 1906 een Vlaamse Kroniek verborgen achter de
schuilnaam Prosper Van Hove.
Dit honderdtal beginbladzijden van het boek heb ik nu gelezen en het eerste wat
mij op het hart ligt is... afleggertjes... afleggertjes... hoe heb ik dit woord durven
gebruiken! Was mijn begin niet al geschreven en vond ik het niet zo goed, ik zou
het woord schrappen. Neen, afleggertjes zijn die teksten zeker niet, ook als hij geen
fictie schrijft blijft Buysse de boeiende verteller, interessant en verstandig.
Sommige in de opstellen behandelde onderwerpen zijn door de tijd getekend,
andere integendeel krijgen door die honderd jaar - die eeuw! - afstand een nieuw
belang.
Zo het opstel waarin hij voor zijn Hollands publiek uit de doeken doet met welke
spelen de Vlamingen zich vermaken en hoe ze hun feesten vieren. Veel van wat
verdwenen is staat er in vermeld en alles wat nu nog op een laag pitje wordt beoefend:
krulbollen, boogschieten, hanengevechten. En wat nog stand houdt: duivenmelken.
Kent u nog het spel ‘pap eten’? Cyriel vertelt hoe het er aan toe gaat. En wat ook
interessant is in dit stuk: men kan ook even een blik werpen op een naar Holland
verhuisde Vlaming die Nederlands leert. Als hij het begin van Vlaamse feesten
beschrijft dan lezen wij: het huis wordt geschuurd en geboend en hij voegt er aan
toe tussen haakjes (gekuist noemt men dat). Het Vlaanderen van 1900 verteld op zo'n
wijze dat de lezer bijna heimwee krijgt naar de vóór-radio en -televisietijd.
Een ander paar mouwen is het stuk Belgische intellectuele toestanden. Belgische,
maar hoofdzakelijk gaat het over Vlaanderen. Dat er al gejuicht wordt over geboekte
vooruitgang wat de taal betreft. Maar hij somt op wat er allemaal nog mis gaat: Slecht
geschreven couranten, nergens boeken te vinden in de huizen, de eigen schrijvers
totaal onbekend. Op Conscience na. Maar hij is ook aan het verdwijnen, beweert
Buysse en hij voegt eraan toe: Door wie, door wat zal hij vervangen worden?
(Cynisme is mij niet vreemd: door Herman Brusselmans, grinnik ik).
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De Franstalige Belgen hebben hun taal. De Vlamingen beschikken slechts over vele
dialecten. Hoewel hij verder schrijft dat Holland ons moet helpen (Wij zijn enkel de
slachtoffers van een zwak verleden. Wij vragen om hulp!) hoopt Buysse toch dat uit
de versmelting van die dialecten het Vlaams zal ontstaan. Eigenaardig genoeg neemt
hij nooit het woord Nederlands onder de pen. Voor dit Vlaams stelt hij zijn hoop op
de beter geschreven couranten en op het boek. Het stuk is nu juist honderd jaar
geleden geschreven. Nu weten we dat slechts door radio en vooral door de televisie
de grote doorbraak is gebeurd.
Enzovoort, eten en drinken, vijftien bladzijden interessante lectuur over de
taalkwestie, toen in 1904. Een paar jaren daarvoor, in 1897, schreef hij het
ophefmakende agressieve stuk Flamingantisme en flaminganten. Hier, in dit nieuwe
taalopstel strijkt hij slechts heel voorzichtig tegen de haren in en toont hij een
liefdevolle bekommernis voor taal en volk.
In zijn Vlaamse Kroniek bespreekt Cyriel Buysse ook de in Vlaanderen nieuw
verschenen boeken. Daar heb ik ook mijn plezier aan beleefd. Wie zou niet gaarne
eens het oordeel kennen van Buysse over Streuvels en omgekeerd. De beide heren
zaten in een verschillend kamp en waren geen vrienden. Van Streuvels herinner ik
mij vaag een schampere opmerking over het voorname heer zijn van Cyriel. En wat
lees ik nu over Streuvels uit Buysses pen?
Luister. Hij bespreekt een novellenbundel van zijn West-Vlaamse buur. Klein
werk noemt hij het, maar, schrijft hij: laat ons vooral over dit kleine niet klagen,
want in het zogenaamde kleine is Streuvels heel wat beter op zijn plaats dan in het
grote.
Neen Cyriel, sta mij toe, daar ben ik het hoegenaamd niet mee eens. Het is niet
omdat Honorieneke een parel van een novelle is dat De Vlaschaard en Minnehandel
daar niet bovenuit torenen. Ik vind geen fouten in die romans. En Minnehandel is
geen novelle zoals het hier gedrukt staat. Kom, we gaan geen ruzie maken, het is
hier de plaats niet om daar over uit te weiden.
Waar ik dan weer volledig aan de kant van onze Buysse sta, is waar hij heel fijntjes
het West-Vlaams taalparticularisme hekelt van Gezelle en Streuvels. Aan Gezelle
moeten wij alles vergeven vind ik, maar Streuvels ... och ja, ik denk dat hij ook niet
anders kon. Hij heeft in ieder geval veel werk gegeven aan de voetnotenschrijvers
en nu we zo gewoon geworden zijn aan dat smetteloos Nederlands, wordt hij hier en
daar moeilijk te lezen. 't Is ook een discussie die niet
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meer moet gevoerd worden, de koppigheid is overwonnen, de West-Vlaming schrijft
nu ook Nederlands.
Dit moet mij nog van het hart: Buysse heeft toen al de goede oplossing gevolgd:
zijn mensen laat hij hun taal spreken, als hij zelf vertelt schrijft hij een zo goed
mogelijk Nederlands.
In 1905 kondigt hij in zijn boekbespreking een weelderige oogst gewassen op
Vlaanderens literaire akker aan. En verder schrijft hij: er valt geen ogenblik meer
aan te twijfelen: 't is Vlaanderens herleving in de volle kracht; het komt er; het is
er!
Verrassing en geluk beleef ik, want welk boek bespreekt hij vol lof, waar wijdt
hij zeven bladzijden aan? Aan Hard labeur van Reimond Stijns, een werk dat ik ook
bewonder, dat op mijn boekenplanken op een ereplaats staat naast die van Cyriel
Buysse. Een boek en een schrijversnaam die zeker wat hoger mochten gequoteerd
staan in onze literatuurgeschiedenis. En dat zeker eens verdient herdrukt te worden,
mijn exemplaar is nog op donkerbruin uitgeslagen oorlogspapier gedrukt. Voor mij
is dit boek in onze literatuur een meesterwerk dat gerust naast Het recht van de
sterkste mag geplaatst worden.
Maar arme Reimond Stijns! Hij zong zijn onvergankelijke liefde voor zijn streek,
hij gaf ze weer in beeld en kleuren, grote fresco's ontrolden de golvende landouwen,
de groene weiden, de gouden oogsten, het kronkelend lint van de Schelde... enzovoort,
mooi geschreven lof van de meester, maar Reimond Stijns heeft hem niet meer
kunnen lezen. Een jaar na het verschijnen van zijn boek, in 1905, is hij overleden.
In een andere boekbespreking heeft Buysse het over het proza van Guido Gezelle,
o.a. De Doolaards in Egypte. De woordenschat van de dichter wordt op de korrel
genomen, het koppig volharden aan West-Vlaamse woorden en uitdrukkingen. Op
het zinloze ervan wijst hij en vooral het altijd terugkomend tussenvoegsel en is hem
een doorn in het oog. Het werkt op den duur zo vervelend en herhaaldelijk moet men
daarvoor de zin herlezen om hem te begrijpen.
Hoe hoog ik Hard labeur ook inschat, ik moet bekennen dit is mij daarin ook
opgevallen. Hoewel Reimond Stijns Oost-Vlaming is, krioelt het ook in zijn boek
van die hinderlijke en... en... en's. Een voorbeeld: En let op dat ge niet en liegt en de
schande niet en brengt over een eerlijke familie.
Als, zoals ik hoop dat het eens gebeuren zal, Hard labeur heruitgegeven zou
worden, zou de tekst er al veel bij winnen met eenvoudig al die nodeloze
tussenvoegsels te schrappen.
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Genoeg commentaar bij dit eerste deel, over naar de volgende ondertitel, de

Kritische bijdragen
Franse auteurs, na het lezen van een venijnige kritiek op hun werk, konden zich
troosten met te zeggen: La critique est un monsieur. Vlaamse auteurs destijds door
Cyriel Buysse ongunstig besproken konden zijn woorden zeker niet op die manier
relativeren, want hij is nooit een anonieme monsieur, hij is in zijn teksten altijd en
overal als ik, ik, ik, Cyriel Buysse met hand, hart en geest tegenwoordig.
Ergens, in een van die kritische bijdragen, legt hij daar zelf ook de nadruk op: Wat
is de kritiek, ook de beste, de knapste en de eerlijkste anders dan de oprechte uitspraak
van een individuele overtuiging? Een recensent moest eigenlijk, om billijk te zijn,
maar in heel weinig gevallen beslist durven zeggen: ‘dit is goed en dat is niet goed’:
maar wel integendeel haast altijd bekennen: ‘volgens mijn zeer feilbare, individuele
mening, is het zo of zo.
Uit het voorwoord tot het zevende deel leer ik dat deze, van zeer lang tot uiterst
korte opstellen, 33 in getal zijn en over het tijdsverloop van een dertigtal jaren van
zijn leven verspreid zijn gepubliceerd. Dat is één stuk per jaar. In de massa van
Buysses schrifturen maakt dit maar een uiterst klein deel uit, maar toch niet te
verwaarlozen, toch niet zonder belang, al was het maar omdat wij er zijn vrienden
en zijn vriendschappen in leren kennen en zien hoe bereidwillig hij was iets met zijn
pen voor hen te doen en hoe goed hij dit deed. En hoe en op welke manier hij zijn
minder goede vrienden aan pakte. Dat is ook interessant. Streuvels bijvoorbeeld,
maar daarover verder.
En wie ontmoeten we daardoor allemaal niet op deze bladzijden.
De dichter Emile Verhaeren bv. ... met zijn dikke, lange snor, rosse snor... en dan
zijn handen, zijn lange, schrale, zenuwachtige handen... alles sprak en trilde aan
hem en zijn geestdrift werkte aanstekelig.
Of Lode Baekelmans: Er gaat iets buitengewoons oprechts, eerlijks en innemends
van hem uit. Couperus komt op bezoek in Vlaanderen: Hij ging mee met ons wandelen
langs de mooie, poëtische Leieoevers. De grote schrijver vangt een klein kikkertje,
legt het op de rug in zijn hand en roept uit: Het kikkertje is gelukkig, het is gepâmeerd!
Wij bele-

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

188
ven ook Couperus die samen met de meiden in de keuken erwtjes dopt.
Natuurlijk vertelt Buysse ook veel over zijn broeder in Vlaanderen Emile Claus
de man die, uiterlijk en innerlijk, met de diepste en de ontroerendste kracht, de ganse
schoonheid van ons Vlaanderen heeft weergegeven. Wie komt bij de schilder op
bezoek? De Waalse romanschrijver Camille Lemonnier. Hij wil een roman schrijven
over Vlaanderen vol licht en zon. Maar het regent, het blijft regenen, de hemel
dagenlang laag en grauw. Hij vraagt aan zijn vriend Claus: Wil je eens al je zon- en
zomerschilderijen voor mij tentoonstellen? Claus doet het. Dagen en dagen, bleef
Lemonnier starend en peinzend en werkend in het ruime atelier vol licht-stralende
schilderijen. Zo werd geboren een van de mooiste boeken van het landelijk Vlaams
leven die ooit geschreven zijn: ‘Le Vent dans les Moulins’.
Deze unieke manier van sfeerschepping om een roman te schrijven wou ik de
lezers van de Mededelingen niet onthouden. Een voorbeeldige Waals-Vlaamse
samenwerking, ontroerend Belgisch.
Toegegeven, het gaat hier om half of heel vergeten schrijvers, een lawine van
nieuwkomers wordt nog dagelijks over hun hoofden uitgestort - en ook de helden
uit de stripalbums zijn nu beroemder dan de literaire figuren - maar mij doet het nog
iets over oude beroemdheden te lezen. Ik zal nu langs de Leie wandelen denkend:
Waar zou Couperus dit kikkertje hebben gevangen?
Over Stijn Streuvels in levende lijve lezen we niets in deze bladzijden. Wel wordt
zijn werk besproken, driemaal zelfs. Twee keer voorzichtig kritisch, en een keer, in
een lang stuk, wordt alle voorzichtigheid achterwege gelaten.
Het gaat over Minnehandel. Neen, daarover is Cyriel niet te spreken. Manke
compositie, gebrekkige psychologie. Dat legt hij in het lang en het breed uit, het stuk
over deze roman telt veertien bladzijden.
Daar ben ik het nu voor eenmaal hoegenaamd niet mee eens. Een jaar geleden
herlas ik een uitgebreide brok Streuvels. Van Minnehandel heb ik zonder voorbehoud
genoten. Het bruist in dit werk van jong leven. Iets zeer moeilijks, een roman schrijven
met veel personages, heeft Streuvels naar mijn oordeel tot een goed einde gebracht.
Een klein beetje heeft Cyriel gelijk als hij zegt dat in de roman te veel leute wordt
gemaakt en het zware werk wat wordt verzwegen. Maar toch mag voor mij
Minnehandel naast Streuvels' meesterwerk De Vlaschaard worden geplaatst. Ik ben
gelukkig dat ik het eens oneens
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met de meester kan zijn, al was het maar om te bewijzen dat ik niet blind in de liefde
ben.
Nog gelukkiger ben ik weer aan zijn zijde te staan als hij het taalgebruik van
Streuvels verwerpt. Eindelijk hoor ik het nog iemand zeggen!
Die vooral in Nederland toen zo bewonderde taal van Streuvels: echtheid, eenheid
bezit ze niet zegt, Buysse, het is een door Streuvels zelf uitgedacht compromis van
alles wat door elkaar en hij vraagt zich af: zijn vele van die uitdrukkingen en
zinswendingen wel een aanwinst of een sieraad voor onze taal?
Zo heb ik er ongeveer ook over gedacht, vorig jaar bij mijn Streuvelskuur. Streuvels
schrijft zelf geen ‘eigen taal’ zoals ook de encyclopedie beweert. Hij schrijft een zeer
goed Vlaams getint Nederlands en kletst daar op elke bladzijde een vrachtje van die
bizarre West-Vlaamse woorden in (meestal tussen de tien en de twintig per pagina
in de voetnoten van het Volledig Werk). Vervang al die woorden door goed
Nederlandse en Streuvels zal er misschien ietsje minder Streuvels door zijn maar
veel begrijpelijker en zijn werk zal er nog beter door worden dan het nu al is.
Tot daar Streuvels. Er staat nog veel meer interessants in deze Kritische bijdragen.
Zijn eerste werk is een magnifiek essay over Emile Zola. Verder zijn er stukken over
Conscience, Van de Woestijne, de jonge Teirlinck, tante Virginie, enzovoort.
Toch nog een woordje over de verhouding Buysse-Streuvels. Driemaal meer dan
de andere schrijvers bespreekt Buysse een boek van hem. Komt dit door het groot
succes van de West-Vlaming in Holland? Speelde hij er op in of wou hij het
bestrijden? Beschouwde hij Holland als zijn terrein? Hield hij een concurrent in het
oog?
Even een speels-venijnige gedachtegang - zo verdwenen.

Verspreide stukken
Verspreid wil hier zeggen wat op verschillende plaatsen werd gepubliceerd tussen
1888 en 1930, alweer het grootste deel van Buysses schrijversleven. Een vijftigtal
onderwerpen zijn daarin behandeld. Dat ze onderhoudend verteld en goed geschreven
zijn dat spreekt vanzelf, de pen van Buysse is altijd en overal van dezelfde kwaliteit.
Oordelen in orde van goed of slecht kan ik dus achterwege laten en
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daar ik met dit schrijven toch niets anders beoog dan een voor de lezer onderhoudend
werkstuk af te leveren neem ik mij voor slechts hier en daar uit deze soms meer dan
honderd jaar geleden geschreven bladzijden over te schrijven wat nu nog opvallend
interessant kan zijn. Met eventueel mijn bedenkingen erbij.
Cyriel Buysse, door de cichorei van zijn vader, een van de weinige wereldreizende
Vlamingen in die tijd, vertelt in het eerste opstel uit 1888 - hij was toen 29 jaar - Iets
over de godsdiensten in Noord-Amerika.
Zestig miljoen inwoners telt dan de USA. Zij geloven zeer verschillend, steunen
allen geldelijk hun eigen geloof, zodat de kerken alsmaar mooier en de kerkdienaars
steeds rijker worden. Dit zal nu wel nog altijd min of meer hetzelfde zijn, denk ik.
In een tweede stuk De Amerikaanse verkiezingen is dat wel anders. Daar zijn de
Amerikanen ons al ver vooruit. Waar het in Vlaanderen vooral de boerenkudde met
haar verdierlijkte wezens en haar verbazende sjezen is die de lokale en oorspronkelijke
kleur geeft, ginds is het enkel de reclame, de gekke, de woeste, de ongehoorde reclame
van het laatste uur.
En ook, al lang voor de echte televisie of film, een poging daartoe. Om de uitslag
van de verkiezingen te weten ziet het zwart van het volk op het plein voor het stadhuis.
Op de gevel is een groot stuk wit linnen gespannen. In een gebouw daar rechtover
bevond zich een toverlantaarn. Zij is het die de namen van de verkozenen in
schaduwletters projecteert. En tussen de namen verschijnt opeens publiciteit voor
een kachel van The Garland Stove Works.
Een handelsreclame op zulk een plaats!!! schrijft Buysse met drie verontwaardigde
uitroepingstekens achteraan.
Murw zijn wij al op reclame gekeken en verwonderen ons over die uitroeptekens.
Zoals Buysse als Amerikareiziger al een buitenbeentje in de Vlaamse schrijversbent
was, werd hij dit nog meer toen hij trouwde en in Den Haag ging wonen in 1896.
Maar zijn Indrukken van een Belg in Nederland, zijn, dunkt mij, geschreven toen hij
nog op vrijersvoeten verkeerde. Ik verlangde zeer Nederland te bezoeken, schrijft
hij. Op de trein kijkt hij naar de vlakke velden en denkt: dat wij in Vlaanderen ook
zulke velden hebben maar mooiere, omdat zij bij ons meer bevolkt en woudachtiger
zijn. Dit woudachtige is in die honderd jaar wel in de kachels verdwenen. Als de
trein in Amsterdam binnenrijdt onderlijn ik een mooie zin: de voorstad waar de trein
fluitend
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doorheen snelt, de dreunende bruggen waarover hij holt, de bedrijvigheid van vaaren rijtuigen in en langs de haven, de plechtige onbeweeglijkheid van de torens in de
verte...
In Amsterdam - ik hoor rond mij een andere taal! (uitroepteken van mij) - kijkt
hij naar monumenten en bezoekt museums, maar dan komt de landman in hem boven
en hij gaat in de parken wandelen. Het Vondelpark vindt hij treurig, bijna naargeestig.
De feestdagen naderen en wat ziet hij tot zijn verwondering: geschenken worden
gekocht en die hebben vijf op de tien keren de vorm van een boek. Wat een verrassing
voor een Belg! roept hij uit. Want in Vlaanderen ziet men dat niet en hij wijdt een
halve bladzijde aan de achterlijke geestesontwikkeling van het Vlaamse volk.
Ook naar de sociale kwestie gaat zijn aandacht, de opkomst van de socialistische
beweging bij zijn Noorderburen. Hij merkt dat het probleem daar nog bijlange niet
de scherpheid heeft die wij in België kennen. Want: De machtige stroom van de
nieuwere gedachten tast beurtelings alle volkeren aan en dezer min of meer grote
bekwaamheid tot assimilatie is enkel een kwestie van rassentemperament en tijd.
De laatste avond van zijn bezoek breekt aan, hij voelt zich treurig een land te
moeten verlaten waar ik zo gulhartig onthaald werd. Hij hoopt dat hij er ooit zal
kunnen terugkeren. Zoals wij weten is dat ook gebeurd en hij werd er zeer liefdevol
ontvangen.
Naar Amerika moet hij voor de cichorei, aan Nederland verlang ik geen adieu te
zeggen maar in Vlaanderen staat hij neergeplant, daar heeft hij zijn wortels. Dat
merkt men goed aan zijn volgend essay: Het socialisme en de Vlaamse landlieden.
Dertien bladzijden waarin men als het ware in de gevoels- en gedachtenstroom
vertoeft waaruit Het gezin Van Paemel is ontstaan.
Ziehier boer Van Paemel ten voeten uit: Lang reeds voor de buiten-priesters in
hun sermoenen tegen de socialisten en hun leer de oorlog begonnen te voeren hadden
de bewoners van het platteland dezen in haat en afschuw gekregen, zo ongunstig
waren de omstandigheden waarin zij, voor het eerst, alhier bekend werden.
Oude tijd, Van Paemeltijd, maar minieme aanzetten tot verandering ziet Buysse
ook. Gent en Brussel konden al een paar van die rode rakkers naar het Parlement
sturen: gewezen arbeiders, waarvan enkelen zelfs geen Frans kunnen! Dzar heb ik
nu zelf een uitroepteken achter geplaatst. Glimlachend, omdat het zo'n typische
opmerking is die de tijd kenmerkt. En misschien Buysse ook een beetje.
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Een essay van dertien bladzijden. Ik heb er zeer veel in aangestreept. Overschrijven
doe ik niet meer maar ik wil er nogmaals op wijzen dat Buysse alles kon en in alles
goed was: van de gekste bladzijden over de Nevelse gemeenteraad tot de meest
tragische tonelen uit de Zeistraat en hier hebben we van hem dertien bladzijden
verstand: een weloverwogen en goed uitgewerkt sociaal politiek essay.
Toch, nog één paragraafje schrijf ik over. Met die eerste paar vertegenwoordigers
in de Kamer gaat het de goede kant uit voor de opgang van het volk. Maar,
waarschuwt Buysse op het einde: Wanneer de socialistische chefs aan het volk alles
zullen verleend hebben wat zij het geven konden, dan zal het volk nog bijlange niet
tevreden zijn en in zijn ontgoocheling zal het nog iets meer, nog iets anders en beters
vragen.
Verstand zei ik, maar zag Buysse ook honderd jaar vooruit? Die bijna dagelijkse
stoet van stakers op de televisie. Die eis voor meer vrouwen in het Parlement en
zwangerschapsverlof voor mannen?
En nu het fameuze stuk Flamingantisme en Flaminganten. In 1897 geschreven.
Ik aarzel hoe ik er mijn zegje zal over doen. Er is al zoveel over geschreven. Honderd
en zeven jaar geleden, Cyriel Buysse is achtendertig jaar. Sinds een jaar of vijf bekend
auteur. Een jaar daarvoor, in 1896, getrouwd en naar Holland verhuisd. Ik zoek in
de opsomming van die getallen naar verontschuldigingen voor Cyriel. Ja, die
achtendertig jaar is jong neerkijkend van uit mijn hoogbejaardheid. 't Is weinig.
Starend op de vele lijnen waarmee ik de tekst onderstreepte, wou ik daar allemaal
op ingaan, dan moet ik een dik pak papieren vullen. Mijn oog valt op: Wie, in België,
die nog zijn gezond verstand heeft, kan bv. de flamingantische ideeën van opvoeding
met het Nederlands als voertaal goedkeuren! Zo'n jongeling zou in de struggle for
life ten onder gaan schrijft Buysse. 't Zal wel waar geweest zijn in die tijd. Maar door
de hardnekkige struggle voor het Nederlands is het toch goed gekomen. Maar ja, wie
kon honderd jaar geleden voorzien dat het Engels het Frans in de verdediging zou
duwen en het mooie Nederlands van Martine Tanghe in alle huiskamers zou klinken?
Neen, op alles kan ik niet ingaan, slechts hier en daar een ideetje voor een
commentaartje.
In de eerste helft van zijn opstel heeft Buysse het vooral over de leiders van de
flaminganten, die spreken allemaal thuis Frans, zegt hij. Overdrijft hij daar niet? Was
zijn kennissenkring zo uitgebreid dat hij
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dit beweren kan? Kende hij ook de leden van de Vlaamse Academie die zodra de
zitting afgelopen is, zonder de minste schaamte adieu zeggen aan het officieel
Nederlands dat zij onder hun koepeltje gesproken hebben, om gezellig in
Belgisch-Frans - hun gewone taaltje - te gaan praten.
In 1897 geschreven. Guido Gezelle was lid van de Vlaamse Academie. Hij stierf
in 1899. Ik zie de eerwaarde West-Vlaamse particularist toch geen Frans kouten met
zijn collega's.
Spraken toen de vooraanstaande flaminganten Frans in huiselijke kring? Ik kan
het moeilijk geloven.
Wat ik ook zo raar vind is dat Buysse altijd over de Vlaamse taal spreekt: Het
Vlaams is een arme kleine taal. Het lijkt er toch op dat hij dit Vlaams iets aparts van
het Nederlands vindt, terwijl hij zelf toch (ervan afgezien als hij zijn mensen doet
spreken) Nederlands schreef en in Nederlandse tijdschriften gedrukt werd, ook al
was er in 't begin een Vlaams reukje aan zijn taal.
In de tweede helft van zijn aanval op de flaminganten doet hij het wat kalmer aan.
Hij ziet een lichtpunt in het tijdschrift Van Nu en Straks en stelt dat zij (de
flaminganten dus) toevallig ook een goed werk verrichten en bv. de door hen bekomen
wet waarbij de beschuldigde in zijn moedertaal verdedigd en veroordeeld worden
zal, is stellig een gezonde maatregel...
Ach Cyriel, zo flauwtjes vermeld je dat! Toevallig ook is het gebeurd! Maar dat
is toch om hoera over te juichen! Dat overschaduwt toch dat Frans-Belgisch taaltje
van de Academiciens! Neen, Cyriel, daar heb ik toch treurig en afkeurend mijn hoofd
bij geschud. Zou het dan toch waar zijn dat het enkel om een afrekening met personen
ging? Maar kom, zand daarover. Honderd jaar geleden, 't was meer dan een andere
tijd. En heb je voor je woedende uitval niet lang genoeg geboet? En heb je twee jaar
later al niet ootmoedig schuld bekend: door mijn ergernis meegesleept (heb ik) al te
zeer een goede zaak met een verkeerde hoofdleiding verward.
Wees gerust, 't is vergeten en vergeven.
Dit wil ik nog zeggen: in de inleiding tot het zevende deel doet Mieke Musschoot
uitgebreider en beter dan ik de nasleep van de flamingantenaffaire uit de doeken.
En ook nog dit, daar denk ik opeens aan: twee van de grootste schrijvers uit de
herbeginperiode van onze literatuur, Conscience en Buysse, hebben zich eerst aan
het Frans moeten ontworstelen
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vooraleer ze hun draai vonden in... mag ik schrijven het Nederlands?
Soms schiet het gemoed van Cyriel Buysse zo overvol dat er te veel woorden uit
opborrelen. Een mooie bladzijde beschrijving van het Leiedorpje Afsnee (nu ingelijfd
Gents stadsgebied) eindigt hij met de zin: Land van weemoed en van Liefde, teer
aangebeden land van onze trouwe, lieve, Moeder Vlaanderen. Vind ik een beetje te
zoet en overdreven sentimenteel.
Eindelijk heeft een Vlaamse krant eens een bijdrage gewijd aan zijn werk. Hij schrijft
een dankbrief en daarin is het dat hij zich voor het eerst openlijk verontschuldigt
voor zijn streng oordeel over de flaminganten toen hij door mijn ergernis werd
meegesleept. Hij hoopt dat nu de richting zal ingeslagen worden: niet van het
Frans-haten maar van 't Vlaams vereren en beminnen. Ik kan weer aan zijn zijde
staan.
Hem bereiken geruchten dat zijn geliefde Leie zal rechtgetrokken worden. De
rivier met de poëtische meanders een prozaïsch kanaal? Nooit! Hij schrijft
verontwaardigd: Laat ons de Leie! Daar denk ik soms nog aan tijdens mijn
zondagmiddagwandeling.
En ook het boek van de priester Hugo Verriest komt hem onder de ogen. Daarin
staan Twintig Vlaamse Koppen. We schrijven 1910. Buysse staat al meer dan twintig
jaar vooraan op de literaire scène en heeft al meer dan twintig boeken geschreven.
Zijn kop is er niet bij. Vlaanderen is het land van de priester-dichters. Ook de
onbekendste is meer waard dan een ongelovige vuilschrijver. In een overmoedige
ironische bui eist Buysse zijn kop op tussen de wereldberoemde koppen van Alfred
Weustenraad en Amaat Vyncke. Het zal nog een halve eeuw duren vooraleer in
Vlaanderen de muur tussen klerikaal en anti-klerikaal zal gesloopt worden.
Nu heeft in Vlaanderen, als superliteraire beroemdheid, Hugo Claus geen
mededingers. Toen waren er Stijn Streuvels en Cyriel Buysse, een katholiek en een
vrijzinnige. Als gepland wordt Buysse in Antwerpen te huldigen is dit voor het
katholieke kamp deze ‘vooruit-duwing’ van Buysse enkel een reactie tegen Stijn
Streuvels en tegen den West-Vlaamschen invloed in de literatuur. Nog meer zelfs
schrijft Buysse: de heer J. Persijn heeft in DWB herhaaldelijk getracht tegen mij de
argwaan te wekken alsof ik alleen en uitsluitend schreef om Streuvels met mijn eigen
werk te overtroeven. Gek is dat. Buysse zegt dat hij wel
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nu en dan reserves heeft bij het werk van Streuvels maar dat hij mij meestal innig
verheugt en boeit en dat ik hem voel en begrijp. En juist dit jaar wordt ook de
Vijfjaarlijkse Staatsprijs periode 1905-1910 toegekend. Als laatste mogelijke
kanshebbers blijven Buysse en Streuvels over. De jury besluit voor de tweede
opeenvolgende keer Stijn Streuvels te bekronen. In een paar bladzijden Oprechte
Dankbetuiging schrijft Cyriel de gehele opschudding daaromheen op vrolijk-cynische
wijze van zich af.
Ik laat de lezer nu nog een blik slaan op zelf bekende beperking van eigen talent.
Onze Cyriel schijnt geen goed spreker of voorlezer van eigen werk te zijn. Op die
huldiging in Antwerpen spreekt hij slechts een kort dankwoord uit en verontschuldigt
zich met de woorden: Het spijt mij dat ik niet goed spreken kan, ik kan maar een
klein beetje schrijven.
De moeder van zijn vriend Maurice Maeterlinck sterft in 1911, het jaar dat haar zoon
de Nobelprijs wint. De rouwdienst wordt gehouden in de Sint-Annakerk, waar:
volgens traditioneel gebruik bij voorname families, tarwestro over de kerkvloer lag.
Veel volk maar slechts drie kunstbroeders aanwezig. Was het dan niets, schrijft
Buysse, de moeder van een der roemrijkste zonen van Vlaanderen die begraven
wordt, die zijn klein land groot en wereldberoemd heeft gemaakt! Maeterlinck stond
in 't zacht geknetter van de waskaarsen, naast de lijkbaar van zijn geliefde oude
moeder (...) strak en roerloos staarde hij voor zich uit, het sterk afgetekende gezicht
geelbruin onder de sluike, grijzende haren, de bleke, diepe ogen vol mijmeringen.
Over zandig-blonde wegen begeeft de lijkstoet zich naar het ouderwets,
grijs-en-roze, zo innig-lief kerkje van Wondelgem, midden in zijn ‘dries’ van hoge
lommerrijke bomen, als een kasteeltje in zijn lusttuin. Op het torentje luidt droef de
doodsklok. Kort is de dienst, schaars zijn de aanwezigen - een vijftiental die tot daar
zijn meegekomen. Enkele dorpelingen vertonen wunderbare typen: typen van
oermensen, van woudbewoners of van foltergezichten, als 't ware levend uit de lijst
genomen van een nachtmerrie-achtig Hieronymus Bosch-schilderij.
En Maeterlinck?: hij kijkt met starre, diepe ogen naar de plaats waar, naast zijn
jong gestorven broeder, nu ook zijn moeder is komen rusten waar wellicht ook zijn
plaats in de toekomst reeds beschikt is.
Dit laatste zal wel niet gebeurd zijn. Staat het grafmonument van de familie
Maeterlinck er nog? Ik neem mij voor eens te gaan kijken.
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Maar ik zal niet langs zandig-blonde wegen gaan zoals ik in mijn jonge jaren nog
kon, want ook Wondelgem is volledig door de stad opgeslorpt en medemensen met
Jeroen Boschgezichten zie ik niet meer om mij heen.
Buysse is een ‘sportsman’. Hij schaatst, hij roeit, hij beschrijft de toen beroemde
roeiwedstrijden op het kanaal van Terneuzen zo goed dat ik mij liet meeslepen zoals
in de krant van nu en ontgoocheld was dat de Gentenaars verloren van de Engelsen.
200.000 kijkers waren daar getuige van! Maar ik heb iets bijgeleerd: dat er in het
roeien een Franse slag, een Engelse slag en een Gentse slag bestaat, legt Cyriel uit.
Die laatste is de krachtigste. Toch reden tot fierheid.
En ook vliegen behoort nog tot het sportgebeuren. Na een vliegmeeting ziet hij
daar twee bladzijden poëzie in, maar op het einde blikt hij met de voeten op de aarde
in de toekomst: de droom van eeuwen is immers tastbare werkelijkheid geworden,
een werkelijkheid zo groots en schoon, dat, in een niet al te verre toekomst het ganse
aardse leven erdoor getransformeerd en getransfigureerd zal worden.
Juist gezien. Maar groots en schoon? Ja, met nevenwerkingen. Steden tot puin
geslagen, mensen en kunst vermoord, nachtlawaai langs de Noordrand...
Tijdens de oorlog 1914-18 maakte Cyriel Buysse zestien maal gebruik van de
Nederlandse kranten of tijdschriften om onrecht aan te klagen of zijn gram te luchten.
Als die oorlog uitbreekt is Buysse 55 jaar, hij is dan al 18 jaar getrouwd en woont
in Holland, of beter, ik laat hem dit zelf zeggen: Ofschoon elk jaar enkele maanden
in Den Haag verblijvende en aldaar gedomicilieerd, ben ik nooit anders dan Belg
geweest en gebleven.
Door de oorlog wordt hij van zijn geliefd Vlaanderen afgesneden. Hoewel hij zich
toch minder dan andere naar Nederland gevluchte Belgen ontheemd zou kunnen
voelen lijdt hij erg aan heimwee: Mij, helaas, is die smart welbekend. Ik ken geen
dieper, groter leed, (...) de droefheid van de landziekte vreet in als een sluipend
vergif, dat door niets geheeld kan worden.
Met felle stukken in de kranten laat hij het niet na het asielrecht van de Belgen te
verdedigen, wie zijn landgenoten aanvalt dient hij van antwoord. Door de
oorlogsomstandigheden en zijn groot heimwee kunnen we hem vergeven dat hij
koningin Elisabeth de moeder
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van haar volk noemt, dat hij een bladzijde lang droomt van koning Albert als de
flambouw van het Recht. Ook dat de strijd van het Belgische volk tegen de Duitse
overweldiger soms in iets te gezwollen taal wordt geïdealiseerd.
Maar het aandoenlijkste verhaal uit die oorlogsjaren vertelt Buysse over een jong
meisje dat door de tering ten dode is opgeschreven en door heimwee gekweld nog
haar heimatland terug wil zien. Om die wens te vervullen zet Cyriel zich persoonlijk
in, verzet hemel en aarde om haar over die grens te krijgen, maar de vijand blijft
onverbiddelijk. Het meisje sterft in het vreemde land en zal later in de kist geborgen
worden overgebracht.
De rubriek Verspreide stukken wordt dan afgesloten met een paar in Nederlandse
kranten verschenen artikels over naoorlogse toestanden, vrolijk, sarcastisch of...
onverstandig behandeld.
Verontwaardigd is de nu zestigjarige Buysse over de manier waarop in Versailles
de Grote Grappenmakers en Sinistere Slampampers van politiek en diplomatie ons
werelddeel nu in elkaar hebben gezet.
Hij leest van de beroemde economist John Maynard Keynes het boek The Economic
Consequences of the Peace en is zo verontwaardigd dat de auteur daarin verklaart
dat het wat vernielingen door de oorlog in België betreft nogal meevalt, dat hij een
Nederlandse vriend bij ons rondrijdt om hem van Ieper tot Leuven alles te tonen wat
in puin ligt.
En blijft liggen. Daar doet hij ook zijn deuntje over. De wederopbouw van bruggen
en sporen is natuurlijk ook niet op een ik en een gij gedaan. En wonder boven wonder,
onder de titel Vivent les Boches geeft hij de Duitsers een klein goed puntje. Verbannen
in Nederland had hij gehoord dat het vijandelijk leger Viaanderen kaal had gekapt,
alle bomen geveld, de bossen verdwenen en Buysse de natuurliefhebber schrijft: Ik
haatte de Duitsers om het vernietigen van het natuurschoon haast nog vinniger dan
om het afbranden van steden en het vermoorden van mensen.
't Is vrede. Hij keert terug. Wat zal hij zien? Een barre wildernis? Een naakte
woestijn? Oef. Een zucht van verlichting. 't Viel mee. 't Viel buitengewoon mee! Hier
en daar was er wel een gat maar meestal hadden de Duitsers geschrankt gekapt en
een bos een bos gelaten: Er was met methode vernield.
't Is vrede. 't Is vrede en er wordt gekozen. Bitter is Buysse en in zijn
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bitterheid ontgoochelt hij mij zeer. 't Gaat over de kiezing, de democratie, de politieke
mannen.
Laat mij eerst, om mijn ontgoocheling duidelijk te maken, vertellen wat ik over
die politieke mannen (en vrouwen) denk. Ze mogen er zijn van mij, en ze mogen
meer dan een centje verdienen. Ik ben ze dankbaar dat ze ruziemakend wetten
schrijven en stemmen, waardoor ik als een hartje zonder zorgen mijn leven kan leiden.
Zoals in elke groep mensen zullen er wel luiaards, minder bekwame en sjoemelaars
bij zijn, maar ik wil geen kwaad woord van die mensen horen.
En wat hoor ik uit de mond van Cyriel Buysse?
Veel naar mijn oordeel onverstandigs heb ik onderstreept in het stukje Verkiezing.
Twee zinnen schrijf ik slechts over: Hun voornaamste bezigheid is het volk leugens
op te hangen en elkander uit te schelden. En dan zelfs het volksmondverwijt van
zakkenvullers uit Buysses pen: het resultaat blijft toch hetzelfde: een groepje
ambitieuze kerels zonder gewetensbezwaren aan 't choteltje en de massa van 't volk
gefopt en bedrogen. Bitter is Buysse. Bitter is de ouderwordende Buysse. Hij heeft
vier jaar lang dit landje, dit Belgenland, geïdealiseerd. Walen en Vlamen broederlijk
verenigd in een gerechtvaardigde strijd tegen de overweldiger. Nu strijden ze tegen
elkaar en worden er slagen onder de gordel toegebracht, misschien toen nog erger
of gemener dan nu. Hij is ontgoocheld: De oorlog is niets anders geweest als een
intermezzo; de duizenden lijken tellen niet meer dan gevallen bladeren in de herfst.
Hij schrijft ontgoocheld met het gevoel op honderd en het verstand op nul.
Gelukkig herpakt hij zich en bewijst dat hij, nu als zestigjarige, een zeer klare kijk
heeft op de Vlaamse kwestie waarvan hij de juiste ontwikkeling voorziet en een
eigenaardig einde voorspelt. En dit einde wil ik de lezers van de Mededelingen toch
nog even mededelen.
Buysse veronderstelt dat er in het land een grote polarisatie zal plaatsgrijpen: Het
Franskiljonisme is verstard in aanbidding voor Frankrijk, toont geen toegankelijkheid
voor het goede en rechtmatige in de Vlaamse Beweging. In Vlaanderen schijnt men
nog steeds voor geen zuiver flamingant te kunnen gelden als men naast zijn liefde
voor Vlaanderen geen haat en minachting tegen Frankrijk koestert. Dit, denkt Buysse,
zal slechts het begin zijn van de grote strijd die het geschil voor België op
internationaal gebied moet verplaatsen.
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Dit lezend fronste ik niet begrijpend mijn wenkbrauwen. Hoezo Cyriel, de Vlaamse
strijd op internationaal gebied? Ja, als volgt: Het lijkt mij niet aan te nemen dat de
enen niet naar en door Frankrijk zouden aangetrokken worden en de anderen niet
naar en door... Naar en door...? Raad eens, waarde lezer. Daar hoor ik massaal het
woord Nederland. Natuurlijk Nederland. Neen, zegt Buysse, naar het oosten gaat
zijn blik, bij Duitsland gaan wij aansluiten!
Is er ooit, in de jaren twintig van de vorige eeuw, daarvan sprake geweest? Nooit
heb ik zoiets gehoord. Hoe kon Cyriel Buysse zijn geliefd België op dergelijke manier
in twee stukken scheiden? Daarvoor moet zijn ontgoocheling bij de Frankrijkhaat
van de Vlamingen afgronddiep hebben gezeten.

Van de hak op de tak
Vanaf juli 1917 tot augustus 1919 verzorgde Buysse wekelijks een rubriek in de
Haagse Post onder de titel Van de hak op de tak. Na elkaar gedrukt beslaan die
stukken van iets meer dan duizend woorden de plaats van een kloeke roman,
driehonderd bladzijden dik. Wat de Hagenaar wekelijks degusteerde zal ik nu na
elkaar lezen. Geen ideale manier om over de kwaliteit te oordelen.
Maar natuurlijk doet Buysse dat goed. Altijd vlot leesbare wekelijkse lectuur voor
zijn publiek, altijd goed, een enkele maal zeer goed. Soms interessant, soms
ontroerend, soms een vloek, soms poëzie. Natuurbeschrijvingen, voorvalletjes uit
het dagelijkse leven en altijd de oorlog, de oorlog, de oorlog door een in Holland
levende Belg gezien. Wat hem niet belet tussendoor op het Scheveningse strand jong
vrouwelijk schoon te bewonderen. 't Is zo bv. dat hij eens op de originele gedachte
komt hoe er een einde zou kunnen gesteld worden aan die vreselijke oorlog. Hij stelt
zich voor dat die jonge meisjes soldaat moeten worden en vechten in de loopgraven.
Zij, nu, de vrouwen dus, zien lijdzaam toe hoe wij elkaar vermoorden. Maar dat
zouden wij mannen nooit gedogen, wij zouden de wapens uit hun handen rukken en
een einde maken aan dit zinloos bloedvergieten. Geef toe, een originele gedachte.
Maar dikwijls gaat het over klachten, klachten meestal van mensen uit de gegoede
klasse die niet gewoon zijn gebrek te lijden. Zo maken we in die bladzijden ook
eventjes kennis met de heer Cyriel Buysse, letterkundige in Den Haag. Hij

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

200
woont in een mooi huis. Hij zit in zijn werkkamer te schrijven, er wordt gebeld. Even
later komt de huisknecht de kamer van zijn meester binnen. In zijn hand houdt hij
een zilveren schaal en daarop ligt het visitekaartje van de bezoeker.
Maar wie komt daar ook, zonder visitekaartje op bezoek? Een Hollandse
communist, meer zelfs! een bolsjewiek. Die slaat met de vuist op Buysses werktafel
en roept - volgens Buysse - uit: De heren zullen straatvegers en de dames zullen
meiden worden! Wees toch niet onnozel. Koester toch geen gekke illusies! Tot nu toe
hebben de kapitalisten gestolen en bedrogen; na de oorlog zullen wij stelen en
bedriegen, dat is het enige verschil. Marx in een notedop.
Ach ja, stukjesschrijvers, zij spinnen van alles garen. Wij maken in Van de hak
op de tak Buysse mee in alle staten en stemmingen. Tussen alle oorlogsgeweld in
een idyllische natuurbeschrijving of ontroerend over poezen en paarden. En als het
over dieren in het algemeen gaat krijg ik dit te lezen: Ik herhaal het nog eens: het
dier is mooi; de mens is lelijk! Je ziet, dat kan niet anders dan van Buysse zijn.
Buysse in alle staten en stemmingen: als iemand zegt dat deze oorlog de laatste
zal zijn en moet zijn, dan windt hij zich op en roept uit: Wat een verwaandheid, dat
wij over de toekomst zouden beschikken! Historie zal deze oorlog over honderd jaar
geworden zijn; historie, evenals andere oorlogen, en meer niet. En als er over honderd
jaar nog eens een wredere oorlog woedt dan deze, dan zal het misschien gaan om
opvattingen en geschillen waarvan wij thans zelfs in de verste verte geen vermoeden
hebben.
Dit nog eens een wredere oorlog - die geen honderd, maar slechts twintig jaar later
heeft gewoed - is het niet of Cyriel in de toekomst heeft gezien?
Zijn beschrijvingskunst: een toneeltje dat ik, nu schrijvend, glimlachend voor mijn
ogen zie: wandelend op de dijk van Scheveningen, een van die na de val van
Antwerpen in Holland geïnterneerde Belgische Soldaten, een flinke slanke Waal in
kaki, die geen woord Nederlands spreekt. Elegant aan zijn fijn snorretje draaiend
wandelt hij aan de zijde van zijn Hollandse verovering, een volumineuze vrouw in
Scheveningse klederdracht, dik en waggelend op haar klompen aan zijn zijde.
Magnifiek vond ik dat.
Na al die lof tijd voor kritiek. Soms is Cyriel Buysse, letterkundige in Den Haag,
een beetje lui, of gaat hij in vakantie en maakt hij er zich gemakkelijk van af. Twee
keren snijdt hij een lang verhaal in vier

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

201
stukken voor vier weken kopij in de Haagsche Post. De tweede keer is het zelfs geen
verhaal van hem maar haalt hij het uit een Frans boek van Charles Deulin. De lezers
vier weken doen wachten vooraleer het einde te kennen van een naverteld verhaal!?
Streng maar rechtvaardig zou ik als Hollandse hoofdredacteur die Belgische
stukjesschrijver toch even op het matje hebben geroepen.
Tot daar dan het eerste deel van zijn Hak op de Takjes geschreven tijdens zijn
verblijf in Nederland of althans dat gaat over Nederland. Naarmate ik zag aan de
verschijningdata van de artikels dat de dag van de Wapenstilstand, 11 november,
naderde verheugde ik mij op een soort jubelstukje over de vrede. Een kleine
ontgoocheling, ik was vergeten dat teksten op voorhand geschreven worden. Het
duurt tot 30 november dat ik de aanvangszin lees: De gruwelijke nachtmerrie is dus
geëindigd. Hij leest de voorwaarden van de wapenstilstand en vindt ze: op een enkele
plaats te hard, maar verder acht ik ze nog veel te zacht. En hij uit al, verwonderlijk
vind ik, een wens die eigenlijk slechts vele tientallen jaren in Europees verband in
vervulling zal gaan: Ik meen dat de wereld niets geen voordeel heeft aan een totaal
vernietigd Duitsland, terwijl een beter Duitsland dat zijn sociale achterlijkheid van
ruim een eeuw zou weten in te halen, de wereld nog grote diensten kan bewijzen. (In
de tussentijd hebben wij natuurlijk nog een veel slechter Duitsland meegemaakt,
waarvan Buysse slechts het prille begin kan hebben gezien). Toch weer een beetje
een ver vooruitzicht van onze Cyriel.
Voor zover ik het aan de teksten kan zien duurt het tot het einde van 1918 dat
Cyriel terugkeert naar België. Op 4 januari vertelt hij in de Haagsche Post hoe hij
op 7 oktober 1914 Vlaanderen verliet, hij dacht voor acht dagen weg te blijven maar
't werd meer dan vier jaar vooraleer hij: weer voet op mijn geboorteplaats mocht
zetten. Ik meende dat dit weerzien mij een grote vreugde zou zijn. Maar dan lees ik:
't Is mij een diep schrijnende smart geweest. Ik heb het wrange gevoel gekend, bijna
een vreemde en gederacineerde in mijn bloed-eigen en zo welbekende land te zijn.
Het pijnlijkst zal hij wel getroffen geweest zijn door het verdwijnen van zijn molen
op de molenheuvel in Deurle. Maar dat is niet alles want alles is anders. Het geld,
de mensen, de kerktorens gehalveerd, de huizen vervallen en geschonden, voor de
ploeg een koe gespannen in plaats van een paard. Mijn geboortedorp zwaar geteisterd.
Maar een man waarmee hij spreekt jubelt in het vertrouwde dia-
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lect: ‘Da we toch bevrijd zijn, meniere! Da we goddank toch bevrijd zijn!” Toen
voelde ik mij al iets minder vreemd in mijn eigen, dierbaar land.
En dan? Dan maken we in die wekelijkse stukjes over de toestand in België een
tijdje de beste Buysse mee. In Holland moest hij dikwijls naar een onderwerp zoeken,
dat merkt men soms. Maar hier in het verwoeste land dienen de onderwerpen zich
zo aan. 't Is alles goed en interessant wat hij nu schrijft. Verhalen van zijn
dorpsgenoten, eigen avonturen. Cyriel even over en weer naar Brussel op zijn rijwiel.
De ijzerenweg is kapot, de bruggen liggen in 't water en de wegen zijn vol putten en
slijk. Eensklaps: buitelde ik met mijn rijwiel in een diepe, schemerige chaos van slijk,
steenbrokken en kolkend water neer. Een boer helpt hem over de Schelde. Hij verzeilt
in een kamp van Marokkaanse soldaten: 't Is tien uur als ik, uitgeput en verhongerd,
eindelijk op de molenheuvel aanland. De Hagenaars zullen van die verhalen uit de
eerste hand uit het bevrijd gebied genoten hebben. Maar voor ons, nu, ik herhaal, is
het ook interessante lectuur. Gent bv., oud en gerimpeld uit de oorlog gekomen.
Dievenbenden maken van de chaos gebruik en zaaien schrik en paniek op het
platteland. En die vreemde troepen, zoals de Marokkanen ... Een boerin zegt er het
volgende over: Van de Duitsers waren wij schouw, meniere, maor da woaren toch
nog meinschen!...
Verhaaltjes genoeg: herinner u, na onze oorlog, die Hollywoodse succesfilm over
die vijf zonen in de oorlog, vier zijn er gestorven en de legerleiding doet alles om de
vijfde te redden. Is in 14-18 ook gebeurd. Vlaamse jongens. Vijf zonen, drie gestorven,
een verminkt in het hospitaal, de vijfde Staat: als laatste van zijn stam alleen in het
veld van plicht en eer! Neen, hij wil niet weg, hij wil verder vechten. Toen kwam de
Vorst in eigen persoon naar hem toe...
Twaalf van die teksten in de Haagsche Post verschenen die hem als verhaal dienstig
konden zijn in een boek, heeft hij overgeheveld naar In de Bron, te vinden in deel 5
van het Verzameld werk. Hij heeft er dus zelf het beste uit opgevist maar voor mijn
part zijn al de stukken die hij schreef na zijn terugkeer in België even goed en vooral
interessant voor de lezer van nu.
Verhalen dus, maar ook commentaar op de Conferentie der over-winnaars in
Versailles. Hij vindt dat die grote heren zitten te leuteren. Natuurlijk is hij ook als
Belgisch patriot zeer, zeer streng voor dienstweigeraars en vooral voor vrouwen die
liefde schonken aan de vijand.
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Die harde woorden kunnen wij hem niet verwijten want zijn wij ook niet streng
geweest voor wie fout was in onze oorlog? En ook hard is en blijft hij voor Duitsland.
Nadat hij de rampen heeft opgesomd die dit land over ons hoofd heeft uitgestort waaronder de ontaarding van een werkzaam volk - schrijft hij: wat de Pruisische
bandietenjon-kersgeest, ons heeft aangedaan, is abominabel, nooit meer uit te wissen,
nooit te vergeten en nog minder te vergeven.
Sindsdien heeft de tijd reeds tweemaal alle wonden moeten helen en alle harde
woorden moeten wissen.

Rommelkruydt
Onder deze rare rubriektitel schreef Buysse van begin tot midden 1920 in De
Telegraaf. Opmerkelijk daarin is zijn begin. Hij geeft op allerlei manieren een typering
van vele soorten dieren. 't Zijn pogingen spiritueel te zijn op de korte afstand. Van
worm tot olifant in een woord of twee regels in beeld gebracht. Waarmee Cyriel zich
heeft geamuseerd, ik kan niet beter doen een paar voorbeelden te geven:
De pauw: Altijd op receptie. Gaat uit en ontvangt in statiegewaad. Is zeker
ambassadeur geweest onder Napoleon.
De os: Sans Famille...
De hond: Trekt zich van het verleden niets meer aan. Is tevreden met zijn
bourgeois-wolf-bestaan.
Een honderdtal van die portretjes. Gelukt. Minder gelukt.
In ieder geval Buysse in ongewone doen.
In een van de veertien korte stukjes die daarna nog volgen vertelt hij nog eens hoe
de Duitsers zijn driehonderd jaar oude molen in de lucht deden springen. Maar nu
zit hij toch weer op die heuvel: het is hier heerlijk ruim en vrij en je voelt je, van een
ellendig mens dat je was, weer een gelukkig dier van de goede aarde worden.
In een krant heeft hij gelezen dat de Duitse keizer, die naar Doorn in Holland is
gevlucht, beklaagd wordt omdat hij daar beperkt is in zijn wandelterrein. Buysse
biedt hem een eindeloze Keizerwandeling aan langs alle soldatenkerkhoven in
Vlaanderen, Frankrijk, Italië, enzovoort. Goed zo, Cyriel.
Ook magnifiek is het stukje De Held en de Graaf. Een met vele decoraties
onderscheiden held uit de oorlog wordt gehuldigd op het grafelijk kasteel van zijn
dorp. Ook de borst van de oude graaf hangt
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vol decoraties. Hij leest een Vlaamse tekst voor en spreekt het woord gruwelen als
gruwélen. Ook de held uit de loopgraven neemt het woord, zegt dat de grafelijke
familie ook geleden heeft onder het juk van de Duitsers. Hij eindigt met de kreet:
Lang leve de graaf! en Lang leve de grafelijke familie.
Schrijft Buysse dan: Misschien had de oorlog, toen hij nog woedde, de oeroude
traditie van angst, ontzag en eerbied kunnen overwinnen. Nu de oorlog voorbij was,
voelde de held zich weer de mindere; en de graaf bleef de graaf.
Dagwerk. Maar goed werk.

Verhalen en opstellen in het Frans
In dit deel van het Verzameld werk staan er tachtig bladzijden in het Frans. Dertig
jaar geleden heb ik ze niet gelezen, omdat ik de novelletjes toch al in het vierde deel
in Buysses gewone taal had gelezen. Nu had ik mij voorgenomen het wel te doen en
deed het ook. Ik begon met Le Cheval en daarna las ik Le Garde. Hoe ik moet
uitleggen en wat ik voelde bij dit Frans is moeilijk. Ik had de indruk dat ik met horten
en stoten las, dat er lijk een waas van onduidelijkheid over de tekst lag, in één woord
dat ik niet bij Cyriel Buysse op bezoek was. Korter gezegd: onbehaaglijk las ik.
Om alle misverstanden te voorkomen voel ik mij verplicht toch iets te zeggen over
mijn Frans. Als ik het klap klinkt het lijk Gents, als ik het schrijf is het met fouten,
maar hoho, lezen, Frans lezen dat kan ik als de beste Academicien.
Aan mij kon het dus niet liggen.
Dat de oorzaak van dit onbehaaglijk lezen, bij het begin van de Franse teksten,
moet gelegen hebben in de plotse overgang - na die duizend paginas Vlaamse Buysse
opeens die andere taal - bleek iets later. Vooral in en door de polemiserende artikels
wist ik nauwelijks nog welke taal ik las en bewonderde ik weer eens mijn Buysse
omdat hij zo goed Frans kon schrijven zonder fouten.
Terug naar dit Franse Le Cheval. Toen ik het verhaaltje uit had, liet ik het boek
op mijn knieën zakken en dacht aan Maeterlinck. Die had toch ook gezegd tegen zijn
vriend Cyriel: ‘Jongen toch, uw Frans is niet goed genoeg, blijf bij uw moedertaal’.
Dat Buysse minder goed Frans zou schrijven daar kon ik zeker niet over oordelen,
maar
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eens zien of zijn Vlaams mij beter beviel dat kon wel. Zo ging ik dit paard opzoeken
in deel vier en inderdaad ik kwam weer onder de bekoring van die zachtvloeiende
vertelwijze van Cyriel en ik zag het gebeuren klaarder voor ogen. Terwijl ik daarover
zat na te denken herinnerde ik mij opeens een uitspraak van de goede oude Goethe.
Vond ik zo goed. Altijd onthouden. Schreef het over in mijn citatenschrift: Jede
Provinz liebt ihren Dialekt: denn es ist doch eigentlich das Element, in welchem die
Seele ihren Atem schöpft. Ieder gewest houdt van zijn dialect, want het is eigenlijk
het element waaruit de ziel haar adem put. Komt uit Dichtung und Wahrheit.
Magnifiek gezegd vind ik dat. Op Streuvels is dat duidelijk toepasselijk. Maar op
Buysse? Hier heb ik de keus tussen twee talen, en wat is de moedertaal bij iemand
die in twee talen schijnt opgevoed? Ik kwam in een warboel van gegevens en ideeën
terecht, geraakte er niet uit en gaf het denken op. Mijn laatste gedachte was:
Maeterlinck zal het gevoeld hebben dat de ziel van Buysse, voor zijn kunst, uit zijn
Oost-Vlaamse streektaal had geput. Daarom gaf hij hem de raad in het Vlaams te
schrijven.
Na al dit piekeren, ben ik, zoals reeds verteld, weer zonder problemen verder
beginnen lezen.
Na die paar verhaaltjes heeft hij het nu eens in het Frans over de flaminganten.
Hij schrijft dat na zijn artikel over dit onderwerp de Vlaamse pers zicht heeft ruée
sur moi avec une véritable rage.
Terwijl hij bijna altijd over onze taal als het Vlaams spreekt, zegt hij hier van
zichzelf: écrivant en Néerlandais en van het Vlaams dialect: quelle arme triste pour
la conquête des idées et la conquête du pain, en un pays comme la Belgique.
Hoe in het hoofd van Buysse die verhouding is tussen dialect, Vlaams en
Nederlands, daar ben ik niet wijs uit geworden. Hier zegt hij van zichzelf - een van
de rare keren - dat hij in het Nederlands schrijft en daarna zegt hij dat het Vlaams
dialect une arme triste is voor de verovering van ideeën en brood. Maar dit is het
dialect toch in elke taal! Hijzelf was toch ook van het dialect naar het Nederlands
gegroeid, kon hij zich niet inbeelden dat de Vlaamse mens dat ook zou doen als hij
van dit alom tegenwoordige prestige van het Frans was verlost? Soms denk ik dat
honderd jaar geleden ronduit zeggen Nederlands, echte Belgen aan de vijand van
1830 herinnerde. En Cyriel was een echte Belg. Hij verkeerde in tweetalige milieus.
Hij werd gekwetst als de flamingantenleiders zijn geliefde taal aanvielen.
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Dat is duidelijk aan te voelen. Maar wat, naar mijn gevoel, Cyriel nooit begrepen
heeft is dat die flaminganten toen o zo zwak stonden tegenover het Frans, dat die
taal hier bij ons - en niet in Nederland waarvan hij zegt: daar spreekt de elite toch
ook Frans - maar bij ons in Vlaanderen dreigde die taal als een vloedgolf het
Nederlands totaal weg te spoelen zodat de flaminganten met alle middelen moesten
vechten om... om tot dit Nederlands van vandaag te komen.
Ach ja, honderd jaar geleden, 't is een oud zeer. Als ik in de hemel kom kan ik aan
Cyriel zeggen: ‘Meester, de flaminganten vechten nu tegen het Engels’. Raar zal hij
opkijken.
Wat is er nog te genieten in die Franse afdeling? In Souvenir de jeunesse vertelt
Buysse een lief maar onwaarschijnlijk verhaal.
In La Jeunesse de Maurice Maeterlinck ontmoet hij de jonge Maurice schaatsend
op de Drongense meersen en sluit met hem vriendschap voor het leven. Op het einde
van zijn stukje hoopt hij qu'il reviendra un jour s'établir dans sa bonne ville de Gand,
dans cette belle cité virile, ou il a passé sa jeunesse et ou il a trouvé les sources de
son génie.
Wat niet gebeurd is. Dus gaat hij hem zelf op een kasteel in de Midi opzoeken
waar Maeterlinck voor hem en Georgette Leblanc zijn toneelstuk L'Oiseau Bleu
voorleest.

Het onuitgegeven proza
In deze rubriek van het zevende deel staat er een bladzijde die als titel draagt:
Voortdoen. De eerste zin is: Ik heb een motto aangenomen: Voortdoen!
Dit voortdoen slaat op schrijven. Dat hij altijd verder schrijven zal, nooit zal
ophouden, dat hij niet anders kan zoals ik voortga met eten, drinken en slapen en
ademhalen. En dat heeft hij gedaan. Bewijs: zijn einde kwam vroeger dan het einde
van de roman die hij aan het schrijven was. En ook dit onuitgegeven proza lijkt mij
een bewijs ervan. Voor het overgrote deel ervan schijnen mij dit onderwerpjes die
hij als tussendoortjes schreef om wat uit te rusten tussen groter werk in. Een
verzameling autoavontuurtjes. Met de auto zijn we ver van de Zeistraat weg. We
leren bv. een vrouwtje kennen dat een wagentje krijgt van haar man. In die tijd! In
die tijd ook konden spurters (wielrenners) nog een auto bijhouden en er achter rijden
om
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zich uit de wind te zetten. Of hij vertelt een oorlogsherinnering over de inname van
Gent in 1914.
Drie verhalen reiken daarboven uit. Het zijn drie liefdesverhalen. Van twee is
Buysse zelf de hoofdpersoon. In het eerste maken we nog eens kennis met de drie
juffrouwen Dufour uit de bekende novelle, hier opgediend onder de naam van de
drie juffrouwen Cocasse. Een ervan zal door tussenkomst van de pastoor het geluk
vinden. Zoals Mieke Musschoot ook veronderstelt in de inleiding, zal Buysse deze
novelle uit zijn jonge jaren (1892) niet gepubliceerd hebben omdat ze te dicht bij de
werkelijkheid aanleunde of omdat hij te hard was geweest voor zijn dorpsgenoten.
Hij spreekt bv. van de mediocriteit en platheid van de echte boerenzeden.
Het tweede opmerkelijke stuk draagt als titel: Mijn eerste liefde en scheen mij
zuiver autobiografisch toe tot ik de inleiding nog eens las en merkte dat dit niet zo
was. Als zestienjarige wordt de held van het verhaal door zijn ouders in Gent
ondergebracht bij een bevriende familie waar ik mijn tot dusver zo zwakke studiën
verse kracht zou pogen bij te zetten. Hij wordt verliefd - le coup de foudre - op de
twee jaar oudere dochter des huizes en is ongelukkig als hij ziet dat het meisje reeds
een aanbidder heeft. Waar hij spreekt over zijn lectuur heb ik de regels onderlijnd.
Zestien jaar is hij maar: had toch reeds enkele - Fransche - romans gelezen. En niet
alleen romans had hij gelezen! Niet verwonderlijk - altijd volgens dit verhaal - dat
hij Frans zonder fouten kan schrijven. Ondanks zijn jeugdige leeftijd had hij zich
reeds aan de Franse moralisten gewaagd: Ik kende Larochefoucauld, Vauvenarges
en, vooral en bovenal: La Bruyère! In Les Caractères namelijk had ik ontzaglijk veel
wijsheid over de vrouwen en de liefde opgedaan. Slechte boeken gelezen dus. Maar
boekenwijsheid, zoals zo dikwijls, bracht hem geen baat. Zoals gezegd, wat er waar
is en wat niet in dit verhaal, daar zal ik het verschijnen van de biografie van Joris
van Parys moeten voor afwachten.
Het opmerkelijkste verhaal van de drie vind ik echter De laatste rit. Mocht hij
gerust in een van zijn boeken hebben opgenomen. Maar, denk ik, waarschijnlijk lag
het ook iets te gevoelig in de familie of kennissenkring.
Cyriel is verliefd op zijn nichtje. De beide jongelieden kunnen op het laatste
nippertje de toelating krijgen om naar een bloemencorso te gaan kijken. Maar zullen
ze nog een rijtuig vinden? Met veel geluk kan hij in een stalhouderij nog een treurig
gespan huren. Het paard
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was een afgebeuld beest met uitgeholde flanken en knikkende knieën. Met dit rijtuig
komen ze in... een file terecht. Ze worden uitgescholden want de traagheid van het
paard verwekt een opstopping. Ze vragen de koetsier het paard aan te sporen, maar
de zweepslagen vinden ze te wreed en doen hem ophouden. Dan onthult de koetsier
hen dat dit paardje deel uitmaakt van een groep die nog diezelfde avond naar de
slachtbank wordt gedreven. De gedachte aan de dood van het paardje verpest hun
uitstapje. Ze komen toch nog op de bloemencorso terecht. Bij het terugrijden willen
ze de groep ten dode veroordeelde paarden zien. De kudde wordt uitvoerig door
Buysse beschreven. Hun paardje herkennen ze aan het zweet op zijn rug. Vooraleer
de gehele kudde de tocht naar de dood begint kunnen ze de koetsier overhalen wat
drinken en haver aan het paardje te geven.
Een paar maanden later sterft ook het meisje.
Wat aan die novelle, vind ik, nu een meerwaarde geeft, is die oude tijd van paard
en koetsen, die belle époque-atmosfeer van het bloemencorso in contrast met die
lugubere dodentocht van de paarden... de jonge Buysse reeds te zien als
dierenliefhebber.
Nog iets. Zal ik het hier schrijven? Ik doe het. Trots ben ik. Wie kan als schrijver
zeggen dat hij ook die dodentocht van afgedankte paarden heeft beschreven? Ik. In
de Engelse kolenmijnen blinde afgebeulde paarden werden in Calais gelost en naar
Gent gedreven om er in St.-Amandsberg bloende van te maken. Dit verhaaltje verbindt
mij nu met de meester.

Onuitgegeven dramatische schetsen
Tot mijn verbazing moet ik in deze titel drama als een woorddeel schrijven, terwijl
die schetsen, nietwaar, als er iets is in onze literatuur waarmee gelachen kan worden
dan zijn het toch die Verslagen van de Gemeenteraad van Nevele.
We waren in het lezen van het Verzameld werk al een goed eind naar Buysses
oude dag opgeschoven. Nu keren wij terug naar zijn jeugd! Cyriel, een jonge gast
van zevenentwintig, meen ik te weten, woont de vergaderingen van de gemeenteraad
van zijn geboortedorp bij, en moet het spektakel daar lamentabel komisch gevonden
hebben. Maakte zijn vader daar ook geen deel van uit? Ik meen van wel. Ik neem
aan dat dit voor hem een reden te meer was om die raadsle-

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 20

209
den eens in hun hemd te zetten. Dat deed hij schrijvend en door zijn proza gestencild
in zijn dorp te verspreiden. 't Moet hem geweldig geamuseerd hebben (dit schrijven)
want van dan af heeft hij niet meer opgehouden.
Later zal hij zijn publiek tranen van verdriet doen huilen maar toen deed hij hen
de lachtranen uit hun ogen wrijven. Een hilarische satire op hun dorpsnotabelen
kregen de Nevelaars te lezen.
Ik herlas deze bladzijden met een bestendige brede glimlach op de lippen, maar
ik heb het ook al uitgeschaterd als ik ze door Jo De Caluwé hoorde interpreteren.
Van lange tijd totaal onbekend behoren deze bladzijden nu tot het komisch erfgoed
van onze literatuur. Komisch talent, nabootstalent had Buysse dus ook. Uit hetzelfde
vaatje zou hij later nog een komisch meesterwerkje tappen: herinner u uit deel zes
De plaatsvervangende vrederechter.
Die knikkers om te stemmen, wat hij daar allemaal mee doet! En dan dit verslag
over onze Congo, als voorzitter Mulle zegt dat de bisschop gedecideer heeft al de
geus-schoolmeesters naar daar te stuur... neen, ik hou op, of mijn pen schokt over
het papier. Jo, hou die verslagen warm voor ons!
Cyriel heeft zijn entrée in de literatuur niet gemist. Ik kan het niet beter zeggen
dan met Mieke Musschoot in de inleiding: Dit ‘clandestiene debuut’ in de literatuur
vormt door de rake typering, de zin voor het karikaturale detail en door de realistische
weergave van de dialoog, een belangrijk preludium tot Buysses later dramatisch
werk.

Het onuitgegeven toneelwerk
De allerlaatste rubriek van het zevende deel. Las ik dertig jaar geleden ook niet.
Toneel lezen zegt mij niets. Gemakzucht misschien, ik wil bediend worden en het
voor mij gespeeld zien. Maar nu wou ik niets ongelezen laten, de zelfopgelegde
opdracht tot het einde toe vervullen. De vijf onuitgegeven toneelstukken zijn:
Het geheim van miss Lansing
Vader
Een sociale misdaad
Op Raveschoot
Andere tijden
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Ik ga er van uit dat ze chronologisch afgedrukt zijn, maar op de titels afgaande was
ik het nieuwsgierigst naar Een sociale misdaad en daar begon ik dus mee. Het begin
zal hij later gedeeltelijk hebben gebruikt voor Het gezin Van Paemel merk ik. Precies
zoals daar Masco aan Cordule, brengt een even leuke Buck een gestroopte haas aan
Elodie. Van leukheid is verder geen sprake in dit stuk. Het moet als aanklacht gezien
worden tegen de zware straffen uitgesproken voor simpel een konijntje doden van
de baron, onzinnig want het wild behoort aan iedereen. Onschuldig aan dit misdrijf,
wordt ook de vader van Elodie tot maanden opsluiting veroordeeld. Door het verblijf
in de nauwe cel en vooral door het onrecht hem aangedaan is de boer zo geschokt
en gestoord dat uit die toestand het drama zal ontstaan dat zijn dood tot gevolg heeft.
Een ingewikkeld einde, een melodramatische aanklacht, maar later zou blijken - mijn
oordeel - nog veruit het beste van de vijf onuitgegeven toneelstukken.
Na dit sombere drama wou ik iets lichters van toon lezen en koos ik voor Op
Raveschoot, want dit stuk draagt als ondertitel: Dwaas spel in drie bedrijven.
Vele trappen hoger in de maatschappij bij grotere stropers komen we op het
landgoed van een rijk industrieel, Arthur van Raveschoot, 42 jaar. Ik ben een oude
heer zegt hij van zichzelf en vindt het huwelijk niets meer voor hem. Daarom probeert
hij, voor opvolging en erfenis, een jonge vrouw aan zijn neef te koppelen en spreekt
haar als volgt toe: ... ik twijfel geen ogenblik, ik weet zeker, absoluut en heilig zeker,
dat je met hem... Als ze dit hoort breekt de jonge vrouw in snikken uit want zij is
verliefd op de oude heer. Hij ziet het niet of wil het niet zien en organiseert een
verlovingsfeest voor de jonge lieden. Zijn vrienden en de neef hebben - te ingewikkeld
om het na te vertellen - ervoor gezorgd dat ze verloofd wordt met de oude heer van
42 jaar. Op het feest stapt het meisje dus op Arthur van Raveschoot toe, legt haar
hand in de zijne, slaat de ogen neer en leunt haar hoofd tegen zijn schouder. Zalig
ontroerd en schreiend zegt ze: Arthur... Arthur begrijpt nu eindelijk zijn eigen hart
en zal nu zelf voor de opvolging zorgen.
Dwaas spel in drie bedrijven. De ondertitel geeft inderdaad een goed idee van het
stuk.
En dan greep ik nieuwsgierig, met hoop op beters, naar Andere tijden. Na de oorlog
van 14-18. Het kasteel in het dorp van boer Van Paemel.
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Vanaf de eerste bladzijde al was ik de prooi van een diepe weldoenende ontroering.
Ik las met bonzend hart en vochtige ogen. Zomaar van in 't begin, de eerste bladzijde
al? Jawel, want ik had onmiddellijk gezien waar Cyriel naartoe wou: de
baronnenfamilie zou van hetzelfde laken een broek krijgen, de wraak van Boer Van
Paemel!
Dat is zeker. Zie maar, op het kasteel is de schoolmeester van het dorp aanwezig.
Hij geeft les in schoon Vlaams aan de barones. Ze kent haar les niet! De baron vindt
dat ze genoeg Vlaams spreekt. En wat hoor ik nog? Wie wordt op het kasteel
verwacht? Een voornaam Amerikaan. Franklin Van Paemel is zijn naam. Kan niet
anders dat is de kleinzoon van de arme oude boer - Isidoor Benoot had ik bijna
geschreven. Franklin is vertegenwoordiger voor geheel Europa van een groot
Amerikaans automerk. Hij kan door de zoon van de baron een baantje te geven het
kasteel uit financiële moeilijkheden helpen. En nog iets dat ik zie van in 't begin, o,
dat zal het mooiste zijn, mijn ontroering bereikt een hoogtepunt: de baron heeft een
kleindochter, Susi is haar naam, hoe verhaaltjes in elkaar zitten dat ken ik, zij zal
zeker verliefd worden op Franklin. En hij op haar. Wat een wraak: een Van Paemel
huwt met een de Villermont de Wilde!
Nu, zo'n overdreven ontroering kan niet blijven duren. Vooral als het verhaal een
beetje te zwart-wit is uitgetekend. 't Is precies alsof Cyriel Buysse, met die jonge
held onder de pen, zich ook weer jong voelt en vervalt in de fouten van zijn jeugd.
En een held is deze Franklin, kleinzoon van de oude Van Paemel. Als vliegenier
moet hij het kasteel van de baron bombarderen. Daar is een belangrijke Duitse staf
gelogeerd. Maar hij herkent de hoeve van zijn grootvader en kan geen bommen
werpen op dit dorpje. 't Is wel goed gevonden maar een beetje onwaarschijnlijk. Dit
zou ik nog Cyriel kunnen vergeven was er niet dit einde. Daarvoor ook al is zijn taal
der liefde een paar tonen te hoog gestemd. Luister hoe Franklin zijn liefde verklaart:
(ja, aan Susi, dat had ik dus goed gezien).
Franklin:

Ik heb u lief in aanbidding! Mijn bevende
armen doen pijn van wilde begeerte u te
omhelzen! Mijn...

Susi:

(onstuimig) Omhels mij! Omhels mij! (zij
slaat haar armen om zijn hals) Franklin...
Franklin...

Ach ja, dat zal de toneeltaal van die tijd geweest zijn.
Maar het einde tart wat taal en toneel betreft alle begrip.
Derde bedrijf. Een donker bos. De geliefden gaan vluchten. Maar de moeder duikt
plots op om haar dochter te weerhouden. Susi roept
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uit: Ik moet mama, 't is Gods wil! God gebiedt mij! De struiken ritselen, daar is de
vader ruw op, met gemikten revolver. Franklin, de held, biedt kalm zijn borst aan en
roept: Schiet maar, meneer. Er wordt niet geschoten. Susi gaat mee met haar moeder,
verdwijnt in het bos (de toeschouwers treuren). Maar opeens, Franklin slaakt een gil,
daar is Susi weer (happy-end, gelukkige toeschouwers).
Susi:

Ik kan niet. Dood mij liever! Ik ben weer
gevlucht. Neem mij mee, of ik spring in
den vijver!

Franklin:

(als waanzinnig gillend) Susi!...

Hij tilt haar op, draagt haar naar de auto die met hen wegrijdt.
Zo ziet u ook, beste lezer, waarom ik andere gevoelens had bij het begin van mijn
lectuur dan bij het einde. En ik zat met 'n probleem.
De vier andere ongepubliceerde toneelstukken zijn duidelijk in Buysses literaire
jeugd geschreven, de tijd van Sursum Corda, enz. Maar die Andere tijden is natuurlijk
van na 14-18. Buysse was dan al vooraan in de zestig. Ik kijk naar wat hij in die tijd
aan proza schreef. Daar is Zoals het was bij, en Tantes. Trouwens ik mag kijken over
heel de lijn van zijn proza-scheppingen, dat is toch allemaal echt en waar uit het
leven gegrepen, ik kan mij geen enkele onwaarschijnlijkheid herinneren in zijn
romans of novellen en nog veel minder gezwollen taal of pathetisch gegil. En als
zestigjarige verknalt hij een magnifiek onderwerp door uitroeptekens, overdrijvingen
en valse romantiek!?
Neen, ik begrijp het niet. Dacht Buysse dat toneel zo moest zijn? Zocht hij
krampachtig naar een tranenverwekkend einde te schrijven wat zo natuurlijk gekomen
was in Het gezin Van Paemel?
't Is mij een raadsel.
Misschien opgelost in de biografie?
Terug naar de oudere tijd en Buysses jongere jaren met Vader, een drama in vier
bedrijven.
Het stuk speelt zich af in de gegoede kringen van een stadje waar twee bedrijven
lang geroddeld wordt over een man die gezien werd met een andere vrouw dan zijn
wettige echtgenote. Als deze vader van een zoon en een dochter in huwbare leeftijd
zijn vrouw definitief verlaat, is het schandaal in zijn kringen zo groot dat het
voorgenomen huwelijk van zijn kinderen erdoor op de klippen loopt.
In het vierde bedrijf verschijnt deze overspelige vader voor de twee in hun
trouwplannen gedwarsboomde paren. Hij heeft ingezien dat hij schuldig is en om
zijn kinderen niet meer met zijn reputatie te belasten verklaart hij definitief het land
te verlaten. In een twee blad-
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zijden lang betoog zegt hij o.a.: op zekere avond in een kreet van hartstocht en van
foltering beging ik de onherstelbare misdaad. Toen voelde hij zich verloren: Ik voelde
mij schielijk een ander schepsel, een monster worden. Zo wordt hier beschreven wat
wij gewoon vreemd gaan zouden noemen. Driemaal in deze afscheidsscène valt
iemand met opgeheven handen op de knieën. Als zijn dochter hem wil weerhouden
naar vreemde landen te vluchten vindt hij zich niet waardig door haar gezoend te
worden. Zo verlaat hij ongezoend zoon en dochter om hun geluk niet in de weg te
staan.
Zo mogelijk nog erger in de verheven opgeschroefde stijl is Het geheim van Miss
Lansing - comedie in drie bedrijven.
Als de hoofdpersoon Robert naar het einde toe van het derde bedrijf door Miss
Lansing afgewezen wordt, roept hij uit: Ik wil u huwen of hier aan uw voeten sterven.
Zij blijft hem afwijzen zodat Robert een halve bladzijde verder het leven wil verlaten:
O spreek mejuffrouw... zeg mij de reden... veropenbaar mij uw geheim... of laat mij
hier aan uw voeten sterven... sterven... sterven.
Aan het begin van Andere tijden was ik diep ontroerd, hier, aan het einde van Miss
Lansing was het eerder aan ontsteltenis dat ik ten prooi was. Ik besef het nu slechts,
't is immers de allereerste keer dat ik de melodramatische toneeltaal uit de
laat-negentiende-eeuwse periode lees. Hoe heeft de Cyriel Buysse die wij kennen
zo iets kunnen bedenken en het op die manier kunnen uitdrukken! Hoe moet hij in
zijn jonge jaren onder de invloed zijn geweest door de toneelstukken van zijn tijd!
Hoe heeft hij ze willen overtreffen misschien?
Luister naar het geheim van Miss Lansing waarnaar de eventuele kijker of lezer
bestendig nieuwsgierig wordt gemaakt zonder ook maar een tipje van de sluier op
te lichten. Deze ‘komedie’ speelt zich af op een pakketboot op weg naar Amerika.
Op een vorige reis is Miss Lansing op een der officieren verliefd geworden en er op
het schip hals over kop mee getrouwd buiten weten mijner ouders door eenen
protestantschen herder. Als hij dit hoort wipt Robert op als onder eenen slag. Maar
slechts enkele dagen later nog op het schip verdrinkt haar pas getrouwde man bij een
poging een drenkeling te redden. In die luttele dagen is niet alleen het huwelijk maar
ook de bevruchting van de bruid gelukt. Het kind wees door de dood zijns vaders
(snikkend) en verlaten door eene moeder die hem niet mag herkennen wordt in
Zwitserland uitbesteed en grootgebracht.
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Het geheim is er eindelijk uit. Als hij dit hoort slaakt Robert als uitzinnig de woorden:
God... God... Ach! loopt weg, komt terug, vraagt vergiffenis, valt op de knieën, zegt
ik bemin u, Alice zegt hetzelfde en een paar regels verder reeds vraagt Robert aan
de ouders de hand van hun dochter. Deze zijn zeer tevreden hun dochter van de
schande gered te zien, geven hun toestemming en iedereen is gelukkig. Door dit
happy-end kan dit stuk misschien een ‘comedie’ genoemd worden, maar verder heb
ik er niets anders dan kommer en kwel in gezien.
Een interessante gedachte heb ik in dit stuk onderstreept. Als op de boot in een
gesprek het trouwen met vreemdelingen op grote afkeuring stuit, roept een jonge
vrouw zeer opgewonden uit dat men overal gelukkig kan zijn en ze zegt: Ik ben zelfs
van mening dat het beter is zich in den vreemde aan te kleven, opdat de gansche
wereld slechts een enkele groote familie worde. Lieve, gekke utopie, bitter is het u
te lezen nu de wereld daar verder af schijnt dan ooit.
Nog iets over dit woord ‘comedie’ in de ondertitel: zou het niet kunnen dat ik als
leek in het lezen van toneelstukken niet gemerkt heb dat ik hier met een persiflage
op het melodrama te maken heb en dat Buysse op de lach in plaats van op tranen
gemikt heeft? In ieder geval is er met dit sterven... sterven... sterven... voor een
komiek iets te doen.
Genoeg kritiek en ironie nu! Interessant was het nog eens de jonge en de oude
Buysse mee te maken in de neerslag van alle facetten van zijn kunnen. Het laat mij
achter met nadenkstof: heb ik niet te streng met mijn twintigste-eeuwse smaak over
zijn negentiende-eeuwse toneelstijl geoordeeld? Hoe kon deze clowneske spotter
van de Nevelse gemeenteraadsverslagen zich een paar jaren later ontpoppen tot een
tranenverwekkende toneelauteur? Hoe kwam hij van uit de knusse
Conscience-atmosfeer bij Zola en de naturalisten terecht? Hoe kon hij bijna in dezelfde
periode zowel Zoals het was en Andere tijden schrijven? 't Zal mij misschien allemaal
duidelijker worden als ik binnenkort de biografie van Joris van Parys kan lezen.
En nu, kom, zand over die toneelstukken. 't Is hem allemaal vergeven, tenslotte
heeft hij toch Het gezin Van Paemel, Driekoningenavond en De plaatsvervangende
vrederechter geschreven.
En nu? Ik ben aan het einde gekomen van een lang leesavontuur. Ook het zevende
deel is uitgevlooid en becommentarieerd.
Einde van de taak?
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Met iets van onvrede heb ik een punt gezet achter mijn laatste woord. Kan ik eindigen
met al dit vitten en slechte punten geven? Is er geen mogelijkheid tot een klein beetje
happy-ending?
Ja! Een mooi happy-end zelfs.
Want, waar alle gedrukte zevende delen van het Verzameld werk eindigen, daar
bevat mijn exemplaar nog een twintigtal bladzijden. Daar is een magnifiek verhaal
bij, een meesterlijke novelle. De titel: Volder.
Gaat u een licht op, beste lezer?
Een tijdje geleden, twintig jaar na het drukken van het laatste boek, zijn nog drie
verhalen van Cyriel Buysse in handschrift opgedoken. Drie jaar geleden werden ze
in deze Mededelingen afgedrukt. De lof voor Volder was algemeen. Ik vond dat die
nakomertjes bij het Verzameld werk behoorden. Lichtte ze uit de Mededelingen,
sneedt ze met het Stanleymes op maat en plakte ze achterin deel 7.
Zo kon ik mijn lectuur met de beste Buysse besluiten: Volder. Het portret van die
hereboer in de eerste drie regels! Zijn kop zie je voor je ogen als gebeiteld. Er staat
geen woord te veel of te weinig in dit verhaal en ook geen te hoog of te laag...
Zo eindigt mijn zevende deel zoals het eerste deel begon, met een werk van de
allerbeste Buysse.
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Kroniek
Cyriel Buysse oktober 2003 - september 2004
Ook de kroniek van dit jubileumnummer ziet er enigszins anders uit dan gebruikelijk:
er werd het afgelopen jaar immers opvallend weinig van Buysse gespeeld (althans
wat ons ter ore of onder ogen kwam) maar er werd al even opvallend veel over Buysse
geschreven.
In september 2003, net na het afsluiten van onze vorige kroniek, verscheen een
volledig aan Buysse gewijde aflevering van het tijdschrift Kreatief (jg. 37, nr 3).
Romain J. van de Maele zoekt er sporen in de ‘Plattelandswerelden’ van Buysse en
toont uitgebreid aan dat de Nevelse auteur zich in zijn werk ‘gedroeg [...] als een
moderne antropoloog’. Dat wil zeggen: ‘Zoals het in de moderne antropologie
gebruikelijk is, richtte Buysse zich op een kleine gemeenschap die hij door middel
van participerende observatie tegemoet trad. Hij probeerde de gemeenschap eerst te
begrijpen vanuit haar symbolen en taaleigen en vertaalde zijn inzichten daarna in
zijn eigen taal’ (p. 5). De ‘participerende observatie’ geldt de bekende streek ‘tussen
Leie en Schelde’ en haar bewoners. Romain J. van de Maele stelt hier, zoals in eerdere
opstellen (ook in deze Mededelingen) een caleidoscopische benadering voor waarin
het werk wordt geïnterpreteerd als een bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van de
negentiende en de vroege twintigste eeuw. Het ‘sporenonderzoek’ van Van de Maele
heeft een uitvoerige en zeer lezenswaardige studie opgeleverd waarin diverse romans
en verhalen aan bod komen. De intermenselijke relaties in Buysses werk worden
beschreven in termen van macht en onmacht, en van continuïteit tegenover
verandering. Bijzonder boeiend omdat ze zo dankbaar en relevant is bij Buysse, is
de verkenning van het beeld van de vrouw.
Het voordeel van deze niet-exclusief literaire of literairhistorische, maar wel breed
cultuurhistorische aanpak is ongetwijfeld dat de studie van het werk van Buysse op
een internationaal niveau wordt getild. Er zijn vergelijkingen met Middlemarch van
George Eliot en met Bleak House van Charles Dickens en verwijzingen naar Thomas
Hardy en Anthony Trollope; en voor een beschrijving van het vrouwelijke gedrag
achter de coulissen (waarover Buysses tante Rosalie
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Loveling al een duidelijk modern standpunt had ingenomen) dient Simone de
Beauvoirs Le deuxième sexe als referentiepunt. Uit dit web van vergelijkingen en
associaties, zo concludeert Van de Maele, ‘blijkt alleszins dat het plattelandsleven
in Vlaanderen niet zo heel veel verschilde van dat in andere West-Europese landen’
(p. 74). Het beeld dat hier wordt geschetst bevestigt natuurlijk ook dat Buysse een
bijzonder waarheidsgetrouwe weergave van zijn tijd en cultuur heeft vastgelegd.
De evocatie van Buysse door Leen Huet is dan weer helemaal anders. In een kort
stukje over ‘Buysse te fiets’, eerder in een krant verschenen en nu gebundeld in Mijn
België (Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2004), p. 48-51, geeft ze weer welke indrukken
en gedachten enkele foto's van de schrijver bij haar opwekken. “Kijk, een heer”, is
de samenvatting van die gedachten. En onverbeterlijk is de formulering die daarop
volgt: Het is verdraaid moeilijk om niet van Cyriel Buysse te houden. Het is verdraaid
moeilijk om niet te denken dat deze stijlvolle, integere man een van onze grootste
schrijvers geweest is. Dat uitgerekend hij lange tijd als ‘ploeteraar in het vuile’
beschouwd werd, zou je moedeloos maken. (p. 48) Leen Huet heeft Kerels herlezen,
de verhalenbundel uit 1927 waar ook de Nederlandse dichter Jacques Bloem al zo
lovend over schreef. Leen Huet waardeert vooral dat Buysse ons mensen toont en
ze wijst op zijn uitzonderlijke gave om gesprekken op te tekenen, omdat hij niet
alleen ‘mooi Nederlands en Frans schreef’ maar ook het ritme van het dialect kende
en met iedereen kon praten. Zodat je je, als het boek dichtgeklapt is, moet blijven
afvragen wat nu het beste was. Zijn ingetogen portretten van oude gezichten? De
natuurbeschrijvingen, doortrokken van een bijna mystieke opmerkzaamheid? Of
kleine, onbetekenende woordenwisselingen die de warmte en de adem van de sprekers
nog altijd met zich meevoeren? Zoiets: ‘Miende gij da, meniere? Beter of da'k het
zegge, Sander’ (p. 51). Warm aanbevolen. In hetzelfde boek schrijft Leen Huet ook
nog vol bewondering over het Oorlogsdagboek van Virginie Loveling (p. 199-204).
Naar zulke fraaie teksten moet de Buysse-liefhebber niet echt op zoek gaan: ze
duiken plots en overal op, ook waar men ze niet verwacht. Ze getuigen van het feit
dat Buysse gelezen wordt en springlevend is. In de ‘Stedenreeks’ van Het Oog in 't
Zeil, uitgegeven door Bas Lubberhuizen in Amsterdam, is een boek over Nice, muze
van azuur verschenen (2004), samengesteld door Dirk Leyman. Hier
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hadden we Buysse natuurlijk wel verwacht en we hebben Dirk Leyman vorig jaar
dan ook al gevraagd om hierover te komen spreken op onze studiedag (3 december
2003). In zijn eigen bijdrage aan het boek, ‘“Als promenade is zij werkelijk ideaal...”
Literair flaneren langs de Baie des Anges’ laat Leyman een aantal auteurs de revue
passeren die zich flanerend een weg hebben gebaand langs de beroemde ‘Promenade
des Anglais’, zoals de ‘boulevard’ (Vlamingen zeggen: de zeedijk) in Nice heet. Ook
Buysses silhouet viel hier waar te nemen, al dan niet ‘in gezelschap’, bijvoorbeeld
van Louis Couperus, of van Maurice Maeterlinck. Buysse, ‘die het sowieso lastig
had met het “razend gewoel” van Nice’, merkt Leyman op (p. 20), was een van [de]
carnavalshaters, maar hij heeft de feeërieke aantrekkingskracht van de nachtelijke
stad met haar “duizenden en duizenden elektrische lichten” met grote liefde
beschreven. David van Reybrouck, auteur van De plaag. Het stille knagen van
schrijvers, termieten en Zuid-Afrika (2001), waarin wordt onthuld hoe schatplichtig
Maurice Maeterlincks La vie des termites is aan de Afrikaanse auteur Eugène Marais,
volgt in zijn essay in het Nice-boek, ‘De ontdekking van lichtvoetigheid’, de bevriende
auteurs Buysse en Maeterlinck op hun tocht naar de Rivièra, zoals die bijna een halve
eeuw geleden werd beschreven door Buysse in Per auto. ‘Als literaire tekst kan het
niet tippen aan Buysses klassiekers als Het recht van de sterkste of Het gezin Van
Paemel,’ meent Van Reybrouck, maar als getuigenis van een literaire vriendschap
én van zijn ontdekking van de Rivièra vormt het een uniek historisch moment. De
Rivièra was niet alleen een oord, maar ook een droom - een droom die men, mits tot
enige moeite en suburbane eilende bereid, kon bereiken (p. 168). En nog: ‘Wie
vandaag Buysses verslag leest, wordt nostalgisch van de gemoedelijkheid waarmee
destijds werd gereisd’. Er werd geregeld gestopt om een stadje te bezoeken of om
een pijpje te stoppen en de hond even te laten lopen. Autorijden was toen nog een
beetje zwerven, de ware vreugde van de auto was het rijden zelf. Autorijden was
voor Maeterlinck en Buysse verwant aan schaatsen, concludeert Van Reybrouck:
‘doelloos maar wonderlijk-schoon’ (p. 171). En ja, ook Van Reybrouck houdt van
het meer luchthartige genre van Buysses reisbeschrijvingen en wijst nog op de
hilarische portretten in De vrolijke tocht. Het autoreisproza laat zien hoe Buysse én
Maeterlinck grinnikend commentaar leverden op een aantal passanten. Verder
beschrijft Van Reybrouck hoe hij de tocht naar Maeterlincks woning - tocht die voor
hem een zoektocht is
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geworden - moeizaam maar met overgave heeft overgedaan. De opstellen van Dirk
Leyman en van David van Reybrouck werden voor ze in de bundel over Nice
verschenen al voorgepubliceerd in de boekenbijlage van De Morgen, respectievelijk
op 6 augustus 2003 en op 17 maart 2004.
Nog meer Maeterlinck. De Annales XXXIII van de Maurice Maeterlinck Stichting
(2003) is samengesteld door gastredacteuren Elisabeth Leijnse en Hans Vandevoorde
en is geheel gewijd aan Maeterlinck in de Nederlanden. Het is een lijvig boekdeel,
met zeer diverse bijdragen. Een daarvan is van de hand van Buysse-biograaf Joris
van Parys: ‘“Le flamand véritable”. Maurice Maeterlinck, Cyriel Buysse en de
Guldensporenherdenking van 1902’ (p. 83-98), die de beroering in herinnering roept
die was ontstaan rond twee stukken van Maeterlinck over het Vlaams. Maeterlinck
heeft het dan al grondig verkorven in de publieke opinie in Vlaanderen, maar zijn
vriend Buysse bleef pal achter hem staan: hij had zelf al eerder een vergelijkbare
heisa veroorzaakt met zijn beruchte stuk over ‘Flamingantisme en Flaminganten’ in
De Amsterdammer van 17 januari 1897. Dat Joris van Parys zeer actief bouwstenen
voor zijn biografie aan het stapelen is, wordt nog bevestigd in zijn bijdrage ‘Tussen
twee talen. De “Franse” jaren van Cyriel Buysse’, in Ons erfdeel, jg. 47 jg., nr. 1,
februari 2004, p. 97-104. Hier wordt teruggeblikt op de jaren 1894-1895, toen Buysse,
na de kennismaking met de Brusselse romancier en novellist Camille Lemonnier ten
huize van Emile Claus in Astene, een eerst onuitgesproken maar daarna zeer expliciete
ambitie begon te koesteren om naam te maken als Franstalig auteur. Net zoals zijn
vriend Maeterlinck dus. Van Parys wijst erop dat Buysses ‘beslissing om op z'n
vijfendertigste in het Frans te gaan schrijven een veel grotere stap [heeft betekend]
dan hij zelf [heeft] beseft.’ De kladversies van de romans en novellen die hij doorgaans
in het Frans probeerde te schrijven, laten zien hoe gebrekkig hij de taal beheerste.
Van Parys concludeert daaruit dat de ‘behoorlijke kwaliteit’ van de verhalen die hij
in 1895 in het Franstalige Gentse tijdschrift Le réveil liet verschijnen, het resultaat
moet zijn geweest van een grondige revisie door de redactie. Hij meent dan ook dat
het Frans voor Buysse, ‘ondanks zijn bijna dagelijkse omgang met Franstalige
vrienden een vreemde taal [is gebleven] waarin het verteltalent dat zijn grote kracht
is, verschraalt en verstikt’ (p. 103). In een noot aan het einde van zijn artikel belooft
Joris van Parys dat hij naar aanleiding van de
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publicatie van de biografie een selectie zal maken ‘van een aantal minder bekende
verhalen die tot Buysses beste werk behoren en van columns die hij schreef voor De
Telegraaf en De Haagsche Post als opvolger van Louis Couperus. Het werk van
Cyriel Buysse is inderdaad, hoe onwaarschijnlijk dit ook moge klinken, momenteel
niet meer leverbaar in de boekhandel. En geen uitgever die daar wat wil aan doen.
Hoewel: misschien begint het tij te keren. Uitgeverij Atlas (Amsterdam) belooft voor
januari 2005 een nieuwe uitgave van Tantes en er staan daarna nog drie titels op
stapel. Tantes lijkt overigens met een stevige overlevingskuur bezig te zijn. Hieronder,
in de laatste rubriek van deze kroniek, kunt u lezen dat het boek nu ook elektronisch
kan worden gelezen. En in De Standaard van maandag 26 juli 2004 brak Marc
Reynebeau in de rubriek ‘Literaire families’ ook al een lans voor het boek met deze
woorden: ‘een nu nog altijd aangrijpend en overtuigend verhaal over de tragische
liefde.’
Zeer belangrijk lijken ons ook de bladzijden die Reine Meylaerts heeft gewijd aan
Cyriel Buysse in haar studie L'aventure flamande de la Revue Belge. Langues,
littératures et cultures dans l'entre-deux-guerres (P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles...
Wien, 2004), p. 184-194. Op 1 januari 1925 wordt in het Frans-Belgische tijdschrift
Revue Belge de eerste vertaling van een Vlaams, Nederlandstalig auteur gepubliceerd.
Het gaat om ‘Le solitaire’ (‘De eenzame’) van Buysse, vertaald door André de Ridder
en Willy Timmermans en ingeleid door André de Ridder. Reine Meylaerts noemt
Buysse een ‘enfant terrible des lettres flamandes néerlandophones’ en stelt dat de
publicatie (en de inleiding van De Ridder) als een soort apologie voor Buysse kunnen
worden beschouwd in het licht van de diverse aanvallen waarvan hij het slachtoffer
is geweest. Ook hier komen uiteraard de Franstalige verhalen van Buysse aan bod
en wordt ingegaan op zijn relaties met zijn Franstalige (literaire) vrienden. Reine
Meylaerts beschouwt Buysse als een auteur die op verschillende niveaus verbonden
was met diverse culturen: Nederlandstalig Vlaams, Hollands, Belgisch-Frans, Frans.
Haar conclusie verdient hier integraal te worden geciteerd:
Buysse constitue un prototype de la situation socioculturelle en Belgique durant
l'entre-deux-guerres, situation bien spécifique où le bilinguisme faisait plutôt figure
de règle que d'exception. De cette situation, et très logiquement, découlent des
contacts personnels multiples entre auteur et traducteur, une participation active et
multiple de l'au-
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teur à la traduction française - la sienne et celle des autres - et un gommage partiel
de la distinction univoque entre langue de départ et langue d'arrivée, entre culture
de départ et d'arrivée, autant de données si rarement prises en compte dans la
description des contacts interculturels.
We ronden dit bondige aperçu van publicaties af met nog enkele korte
vermeldingen. In het kloeke en luxueus uitgegeven boekdeel Van wijsheid met vreugd
gepaard. Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en Antwerpen, samengesteld onder
leiding van Jeffrey Tyssens (Marot/Tijdsbeeld in samenwerking met Liberaal Archief,
2003), een boek bij een gelijknamige tentoonstelling in de Gentse Sint-Pietersabdij
van 3 oktober 2003 tot 4 januari 2004, valt te lezen (p. 135-136) dat er vóór de Eerste
Wereldoorlog in België slechts één werkplaats bestond waarin vrouwen konden
worden ingewijd. Na de oorlog ontstond ook de Gaston Vandermeeren, een elitaire
Franstalige loge, waar alleen vrouwen werden ingewijd. De eerste Nederlandstalige
Droit Humain-loge (= een gemengde loge) werd in Brussel opgericht in 1956. In
Antwerpen werd in 1963 een tweetalige loge gesticht waaruit in 1969 een dochterloge
Broederken ontstond, in het teken van Vlaamse bewustwording, democratisering en
contestatie. De eerste Nederlandstalige gemengde loge in Gent is een ‘uitzwerming’
van Gaston Vandermeeren en kreeg de naam Cyriel Buysse, ter ere van de schrijver
die zelf lid is geweest van de Gentse (mannelijke) werkplaats La Liberté. Mooi is
dat in het ‘openingsbouwstuk’ bij de plechtige installatie op 26 oktober 1968 ‘werd
verwezen naar het belang van het Nederlands als onderwijstaal voor de toekomst
van de vrijzinnigheid. Voor vrijmetselaars bestond echter slechts één taal, de taal
der Mensheid, en die was terug te vinden in het werk van Cyriel Buysse’ (p. 136).
De noot die hierbij hoort verwijst naar Kreatief. Inter-obediëntieel maçonniek
tijdschrift, 3 (s.d.), nummer gewijd aan Cyriel Buysse, p. 13. Kan iemand mij dit
(discreet) bezorgen? Ik zou het graag even zien.
In Willem Elsschot. Man van woorden (Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2004)
heeft Martine Cuyt interviews en documenten over Willem Elsschot bijeengebracht.
Zij sprak met de onlangs overleden criticus Clem Bittremieux, die destijds als
vervanger van P. Sobry werd aangeduid om in de jury van de Driejaarlijkse Staatsprijs
voor verhalend proza 1945-1947 te zetelen en die de eer kreeg om als secretaris van
de jury het verslag te schrijven over de bekroning van Elsschots laatste boek, Het
dwaallicht. Bij Bittremieux noteerde
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Martine Cuyt de uitspraak ‘In vergelijking met Cyriel Buysses Het recht van de
sterkste was Villa des Roses [het debuut van Elsschot, n.v.d.r.] een heiligenleven.
Dat zeg ik met enige overdrijving. Er valt een lijn te trekken van Virginie Loveling
via Buysse naar Elsschot’ (p. 157). Buysse komt jammer genoeg niet in het register
van Cuyts boek voor, zodat deze passage moeilijk terug te vinden is. Evenmin als
de mededeling dat Buysse wel degelijk (samen met vele anderen) op de lectuurlijst
van Elsschot voorkwam (p. 244). We kunnen hierbij opmerken dat de lijn die van
Buysse naar Elsschot loopt al veel vroeger werd aangegeven door Jan Greshoff. Uw
kroniekschrijfster is daar recent even op ingegaan in haar bijdrage ‘A la recherche
de Willem Elsschot dans Villa des Roses’, in Etudes Germaniques, jg. 59 (2004), nr.
3, p. 531-542, een nummer dat is samengesteld als huldenummer voor Hanna Stouten
bij haar afscheid als docente Nederlands aan de Sorbonne. In Vlaanderen, jg. 52 (juni
2003), p. 165-168, was uw kroniekschrijfster ook al even teruggekomen op de
verhouding van het ‘vreemde’ vriendenpaar Buysse-Couperus in ‘Couperus zoals
Buysse hem zag. Over twee verschillende, maar toch verwante naturalisten’. Dit
Couperus-nummer van Vlaanderen is pas in september 2003 verschenen en kon hier
dus niet eerder vermeld worden. Recent is dan weer haar bijdrage over ‘Cyriel Buysse
en de sociaal-kritische traditie in Vlaanderen’, verschenen in het lijvige vriendenboek
voor de Gentse taalkundige Johan Taeldeman: Taeldeman, man van de taal,
schatbewaarder van de taal, red. J. de Caluwe, G. de Schutter, M. Devos, J. van
Keymeulen (Gent, Academia Press, 2004), p. 631-638.
Ten slotte nog dit. De bekende Leuvense historicus Jo Tollebeek heeft voor de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van de Koninklijke Academie van België
een uitvoerig geannoteerde editie bezorgd, Writing the Inquisition in Europe and
America. The Correspondence between Henry Charles Lea and Paul Fredericq
(Brussel, Paleis der Academiën, 2004), waarin de correspondentie tussen Paul
Fredericq en zijn tante Virginie Loveling herhaaldelijk ter sprake komt. In de breed
situerende inleidende schets van de achtergronden van deze intense briefwisseling
(tussen 1888 en 1908), wordt ook Cyriel Buysse een paar keer genoemd. Paul
Fredericq en de Amerikaanse historicus Henry Charles Lea waren specialisten van
de Spaanse Inquisitie maar waren ook critici van de cultuur in eigen tijd: ze schetsten
in hun brieven een somber beeld van een toekomst
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die een dreigende terugkeer van de Inquisitie leek in te houden. Doemdenkers zijn
van alle tijden en blijvend actueel. Vandaag meer dan ooit natuurlijk.
Tussendoor geven we wat ‘gemengd nieuws’. De Heemkundige Kring ‘Het Land
van Nevele’ is een reizende educatieve tentoonstelling over Cyriel Buysse en de
familie Loveling aan her voorbereiden. Er wordt hard aan gewerkt, met gesubsidieerde
mankracht (of is het vrouwkracht?), het wordt dus mooi. Meer hierover ongetwijfeld
in een volgende kroniek. Uw kroniekschrijfster gaf op 23 oktober 2003 een causerie
over ‘Cyriel Buysse. Vlaming en cosmopoliet’ voor de Culturele Kring Sint-Martinus
- Ekkergem. In Getuigen voor Kunst, het Gentse driemaandelijks cultureel tijdschrift
van de vzw Open Kring, jg. 46, april 2004, werd een kort ‘portret’ van Buysse
afgedrukt van de hand van Willem Debeck (p. 16-18). En Eddy Vaernewijck meldde
ons dat eind augustus werd begonnen met de demontage van het molentje van Buysse
op de Deurlese Molenberg. We nemen hier even zijn verdere informatie over. Het
einde van de werken is voorzien voor eind oktober 2004. Het geheel staat onder
leiding van het Gentse architectenbureau BVBA Ro Bertheloot, een autoriteit op
gebied van restauratie van monumenten. Uitvoerder van de werken is molenmaker
Eric Vanleene uit Ath. De kostprijs wordt geraamd op 30.000 euro. Subsidies worden
verleend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten
en Landschappen, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Martens-Latem.
Zoals hiervóór al gezegd was de oogst aan Buysse-opvoeringen het afgelopen jaar
kleiner dan gewoonlijk. Toch kunnen we een belangrijke productie vermelden. Het
regisseurspaar Pieter Goetgebuer en Griet Blondé tekenden voor een zeer verzorgde,
authentiek naturalistische opvoering van Het gezin Van Paemel, gebracht door de
Mariakerkse Toneelvereniging Nut en Vermaak vzw. Zij speelden op vrijdagen 21,
28 november en 5 december, en op zaterdagen 22, 29 november en 6 december 2003
in De Kring, Brugsesteenweg 674, Mariakerke (bij Gent). Deze toneelvereniging,
die met haar voorzitter Jan van Durme enkele jaren geleden al een fel gesmaakte,
aangrijpende Driekoningenavond heeft gebracht, krijgt niet genoeg van Buysse. Zij
programmeerde in het kader van haar theaterproject ‘Bouüaert de Kunst’ ook een
ontbijtvoorstelling van de vertelling
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‘Pierke en Kootje’ (24 en 25 april en 1 en 2 mei 2004, telkens om 9u). Plaatsen waren
beperkt tot 25 personen (wegens het ontbijt). Uw verslaggeefster heeft zich helaas
op dit ontijdige uur niet vrij kunnen maken.
Een vaste klant in deze rubriek is Jo Decaluwe. Hij bracht zijn klassieker De
raadsheeren van Nevele op zaterdag 8, vrijdag 21, zaterdag 22 en vrijdag 28 november
2003 in ‘zijn’ Tinnenpot in Gent. Voor verdere hernemingen (die er ongetwijfeld
nog komen) kan men telefonisch informeren op nummer 09 225 18 60.
Er is ook toekomstmuziek. Het amateurgezelschap ‘Nieuw Gents Volkstoneel’
vzw kondigt als vierde productie van het toneelseizoen 2004-2005 een opvoering
van Het gezin Van Paemel aan. In de originele versie, zo wordt er beklemtoond, en
in een regie van voorzitter Willy Verbeke. De speeldagen zijn: vrijdag 11 maart om
20u, zaterdagen 12, 19 en 26 maart om 19u30 en zondagen 13, 20 en 27 maart 2005
om 15u. Te zien in de Gemeentelijke Feestzaal, Ledebergplein, te Ledeberg (bij
Gent).
Tot slot openen we hier een nieuwe rubriek: over de aanwezigheid van Buysse op
het internet. Aandachtige leden van het Cyriel Buysse Genootschap weten het al:
‘wij’ hebben een webstek, te vinden op http://cyrielbuysse.tk. Daar vindt u bio- en
bibliografische informatie (die nog zal aangevuld worden) en ook meer over
theateropvoeringen en verfilmingen. Een primeur is ook dat de volledige tekst van
de roman Tantes, in de versie van de eerste druk, in februari 2004 op het net werd
gezet in de digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren, te vinden op
https://www.dbnl.org/. Zeer de moeite waard is het ook de webstek van het Liberaal
archief even aan te klikken: www.liberaalarchief.be. Daar vindt u een rubriek ‘Klein
nieuws’ en als u verder gaat naar ‘Uit de oude doos’ vindt u een verhaal over ‘een
mislukte verzoeningspoging’. Daniël Vanacker publiceerde hier een brief van Buysses
vrouw Nelly aan Paul Fredericq en diens antwoord (1 en 2 mei 1901). Meer
elektronisch nieuws over Buysse, over ‘Buysse en Gent’, over ‘onze’ vereniging en
haar Mededelingen is te vinden in een bijdrage aan http://www.literair.gent.be,
getekend
A.M.M.
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