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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
Het Buyssejaar 2007 was een jubileumjaar: het was 75 jaar geleden dat Cyriel
Buysse is overleden en we konden ook nog het 25ste werkingsjaar van het Cyriel
Buysse Genootschap vieren. Eigenlijk was het toeval, maar dan wel een zeer gelukkig
toeval, dat de langverwachte Buyssebiografie van de hand van Joris van Parys ook
nog eind 2007 is verschenen. In het jaar 2008 is dan ook heel veel aandacht gegaan
naar dit vrijwel unaniem met heel veel waardering ontvangen boek en die feestelijke
sfeer rond Buysse bleef maar aanhouden. Meer hierover kunt u lezen in onze Kroniek.
Overigens: het jubileumgevoel zal ook nog in 2009 aanwezig blijven: in dat jaar zal
het 150 jaar geleden zijn dat Buysse geboren werd (op 20 september) en zullen er
ook tal van nieuwe initiatieven rond de schrijver georganiseerd worden.
Het jubileumjaar 2007 werd afgesloten op 19 december met een uitgebreide
studiedag aan de universiteit Gent, in het fraaie kader van het Pand. De studiedag
had als thema ‘Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden’ en kon rekenen
op de medewerking van enkele bekende specialisten, ook uit Nederland. Het bleek
een schot in de roos: er waren bijna honderd inschrijvingen. Het spreekt vanzelf dat
we de teksten van dit colloquium hier graag in deze Mededelingen XXIV afdrukken.
In de eerste twee lezingen, door Jacqueline Bel van de Vrije Universiteit Amsterdam
en door Mary Kemperink van de Rijksuniversiteit Groningen, werd de vraag ‘hoe
naturalistisch is het werk van Cyriel Buysse’ letterlijk centraal gesteld. Het leverde
nieuwe beschouwingen op over het gebruik van de term ‘naturalistisch’ en enkele
mooie analyses. Ook Elke van Nieuwenhuyze, die in de laatste fase zit van haar
doctoraatsonderzoek naar het naturalisme bij Buysse, kon hier al een heldere synthese
brengen van haar nieuwe methodologische voorstellen. Minder theoretisch
beschouwend, maar zeer fijnbesnaard was de analyse van de gevierde biograaf Joris
van Parys, die het publiek verraste met een subtiele geurenstudie. Ook zeer gesmaakt
was het optreden van de Leuvens-Nijmeegse onderzoeker Tom Sintobin,
Streuvels-specialist, die ‘gnomische’ formules bekeek in een novelle van Buysse en
op die manier heel nauwgezet de vinger kon leggen op de taboedoorbrekende
elementen in dit proza. Yves T'Sjoen ten slotte ging na hoe de criticus Paul de Vree
zich positioneerde in de jaren dertig en welke hierbij de rol van Buysse is geweest.
Op het colloquium zelf werd ook nog door Jos Muyres van de
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Radboud Universiteit Nijmegen een lezing gehouden, over de christelijke elementen
in Het recht van de sterkste, maar de tekst hiervan was eerder toegezegd aan het
Boon-tijdschrift Boelvaar Poef (september 2008) en kon dus hier niet een tweede
keer worden afgedrukt. Meer over dit nummer in de Kroniek van deze Mededelingen.
Er zijn in deze vierentwintigste aflevering van de Mededelingen ook enkele studies
opgenomen die niet aan de orde zijn geweest op het symposium van 19 december.
Helemaal voorop staat een tekst van Buysse zelf: enkele bladzijden uit de notities
die hij maakte op zijn huwelijksreis. Classicus en Italië-kenner Patrick Lateur, die
we hier voor het eerst mogen verwelkomen als Buysse-fan, ontdekte die bladzijden
via zijn lectuur van de biografie van Joris van Parys en heeft er een zorgvuldig
geannoteerde editie, mét inleiding, van gemaakt. Verder kunnen we ook nu weer een
uitgebreide studie brengen van de hand van Romain John van de Maele, die in zijn
cultuurhistorische verkenningen deze keer Buysses bekende novelle De biezenstekker
confronteert met Hervé Bazins Vipère au poing en met Reimond Stijns' Hard labeur.
Tot slot vragen we nog aandacht voor de bijdrage van de Leuvense studente Sofie
Couwenbergh over De zwarte kost, een novelle die steeds weer relevant wordt
bevonden in het kader van de ‘postcolonial studies’. Sofie Couwenbergh wijst erop
dat Buysse de stereotypische voorstellingen omkeert: hij ontmaskert de Westerse
blik van de kolonisator.
We sluiten af met de teksten die werden uitgesproken door Johan de Haes en door
Patrick Lateur op de huldiging van Joris van Parys in het Gemeentehuis van zijn
woonplaats Stekene. Van Parys zelf bezorgde ons een in memoriam Georges Boone.
Wij ronden het geheel af met de gebruikelijke kroniek, die ook terug te vinden zal
zijn op www.cyrielbuysse.be.
DE REDACTIE
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Buysse in Zuid-Italië
Notities van een huwelijksreis(1)
door Patrick Lateur
De Buyssebiografie van Joris van Parys bevat een intrigerende paragraaf over de
huwelijksreis van Cyriel Buysse: ‘De huwelijksreis wordt de klassieke tour door
Italië. Met een aantal tips van Maeterlinck op zak vertrekt het paar via Basel en
Lugano naar het zuiden: Florence, Milaan, Verona, Venetië, een week Rome, een
week Napels en Pompeï, en terug via Genua, Nice en Parijs. Blijkens de haastige
notities die Cyriel onderweg maakte is het een reis zonder grote emoties maar met
alle ergernissen van de Noord-Europese toerist over Zuid-Europese toestanden.’(2)
Buysse in Italië?

De reiziger Buysse
In het oeuvre van Buysse zijn er heel wat uitgebreide verslagen en losse impressies
van de reiziger Buysse terug te vinden. Deel 6 van zijn Verzameld Werk bevat o.m.
De vrolijke tocht (1911) en Per auto (1913) waarin Frankrijk centraal staat, en naast
Wat wij in Spanje en Marokko zagen (1929) is er nog een hele reeks ongebundelde
reisverhalen over o.m. Engeland en Zwitserland. Het enthousiasme waarmee Buysse
veelal over die landen schrijft, staat in schril contrast met de manier waarop hij zich
in wat schaarse notities over Italië uitdrukt.
In 1922 schrijft de 63-jarige Buysse in een boekrecensie: ‘Persoonlijk heb ik nooit
bijzonder veel van Italië, vooral niet van het Italiaanse volk, gehouden. Na de lezing
van juffrouw Van Maanens boek heb

(1) Met dank aan Anne Marie Musschoot die het manuscript nauwgezet meelas, en aan Joris
van Parys voor zijn bibliografische referenties.
(2) Joris van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, Houtekiet/Atlas,
Antwerpen/Amsterdam, 2007, p. 243.
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ik mij afgevraagd of ik niet zeer onbillijk over Italië geoordeeld heb en meteen in
mij het sterk verlangen voelen opkomen om mijn vroegere slechte indrukken nog
eens ter plaatse aan de werkelijkheid te gaan hertoetsen.’(1) Zeven jaar vroeger had
hij in een Italiaanse herinnering in Zomerleven (1915) beweerd: ‘Ik houd over 't
algemeen weinig van modern Italië en minder nog van de moderne Italianen. Het
land is mij te vies, en het volk, - die operette-paljassen -, kunnen soms zeer
onhebbelijk zijn. (...) Wat mijn persoonlijke ervaringen betreft, nooit heb ik in dat
land gereisd, of in een minimum van tijd had ik er ruzie, ongedierte en slecht geld.
Wat niet belet, dat ik er nu en dan terugkeer om zijn kunstschatten te bewonderen.’(2)
De grondtoon van beide uitspraken klinkt negatief en heel anders dan de meeste
indrukken die we kennen van contemporaine Italiëreizigers, in het bijzonder van zijn
vriend Louis Couperus, die in zijn romans, verhalen en schetsen honderden bladzijden
wijdde aan Italië in het algemeen en Rome in het bijzonder. In februari 1904 stuurde
Couperus een brief(3) vanuit Nice waarin hij Buysse uitnodigt hem in Rome te komen
opzoeken. Het lijkt erop dat Buysse daar niet op inging.
De meest gedocumenteerde Italiaanse indrukken zijn te vinden in een notitieboekje
dat de 37-jarige Buysse bijhield tijdens zijn huwelijksreis. Op 1 oktober 1896 huwde
hij in Den Haag met de weduwe Nelly Tromp-Dyserinck en het paar trok op reis
naar het Zuiden in het spoor van de Grand Tour.

Italiaanse reisnotities
Het zwart notitieboekje maakt deel uit van een reeks van elf notitieboekjes(4). Het
kleine reisboekje (8 cm × 13,5 cm) met geruit papier telt zesenzeventig niet
genummerde bladzijden. Ook de binnenkant van de kaft is beschreven en bevat o.m.
adressen. De plaatsen die

(1) Italië kennen is Italië liefhebben door Marie Van Maanen, in Groot Nederland, jg. XX, 1922,
d.II, p. 630 (Verzameld Werk 7, p. 237).
(2) Cyriel Buysse, Zomerleven in Verzameld Werk 6, p. 78.
(3) Uitgegeven door A.M. Musschoot in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap,
Gent, 1988, afl. IV, p. 58; geciteerd naar: Joris van Parys, op.cit., p. 323-324.
(4) AMVC-Letterenhuis (Antwerpen), B995 / H map 27.
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Buysse evoceert, liggen op de weg die van oudsher door noorderlingen richting
Zuiden wordt gevolgd: Luxemburg, Metz, Straatsburg, de Vogezen, Bazel, Luzern,
de Gotthardpas, Luino (Lago Maggiore), Bellagio (Comomeer), Milaan, Lombardije,
Verona, Venetië, de Apennijnen, Firenze, Rome, Napels, Pompeji, de Vesuvius en
(op de terugweg) Genua.
De reisnotities zijn alle in potlood geschreven, met een paar kleine retouches in
zwarte inkt. Het handschrift is vrij onregelmatig, wellicht afhankelijk van het moment
en de plaats waar Buysse zijn indrukken noteerde, en roept nogal wat problemen op.
Het boekje is volledig in het Frans geschreven, met hier en daar wel een Nederlands
woord, wat bij Buysse niet ongewoon is.
Het was uiteraard niet de bedoeling van Cyriel Buysse die losse aantekeningen te
publiceren, maar de inhoud ervan bevestigt wat wij elders lezen, o.m. in zijn brieven.
Zo stuurt hij vanuit Rome, waar hij op zaterdag 24 oktober was aangekomen, een
ook met potlood geschreven brief aan zijn oom Auguste Buysse op vrijdag 30 oktober
1896.(1) Bij wijze van evaluatie van de bezochte monumenten luidt het o.m. ‘...d'autres
monuments, comme certaines églises, les Catacombes et les fameuses villas Borghèse
et Pamfili ont été une désillusion.’ In zijn reisnotities schrijft hij: ‘Catacombes
désillusion complète. Idem villas Borghese et Pamfili.’
In het onmiddellijk vervolg van de brief kondigt hij hun vertrek aan naar Napels
en vermeldt hij de omslag van het weer: ‘Nous partons demain pour Naples où nous
descendrons à l'hotel des Etrangers. Nous y resterons 4 ou 5 jours, puis nous
reviendrons assez rapidement par Gênes, Nice et Paris en Belgique (...). (...) et tout
le temps de notre séjour à Rome nous avons été favorisés par un temps admirable.
Aujourd'hui pour la première fois, il a plu assez abondamment.’ Uit zijn Napolitaanse
notities zal blijken dat het Zuiden weinig blauw gekleurd was.

(1) A. van Elslander en A.M. Musschoot, Cyriel Buysse. Brieven aan Familieleden. II. Auguste
en Albert Buysse in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 1986, afl. II,
p. 51-53. Citaten p. 52.
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Van Rome naar Napels
De reisaantekeningen over zijn tocht van Rome naar Napels en zijn verblijf in
Campanië presenteren wij hieronder in een diplomatische editie.(1) Zoals gezegd,
wisselt de kwaliteit van het manuscript, afhankelijk van de rust of de haast van de
reiziger Buysse. Bij vluchtige krabbels vervagen uiteraard de eisen qua syntaxis,
orthografie en interpunctie. Zo schrijft Buysse in deze pagina's souffre in plaats van
soufre, vergeet hij op minstens drie plaatsen een woord of een woorddeel en worden
ook de leestekens en diakritische tekens niet altijd zorgvuldig aangebracht. Waar
nodig vullen wij deze tekens aan, zonder markering. Voor de leesbaarheid herstellen
wij vergeten woord(del)en en afkortingen en markeren deze met [ ].

De Rome à Naples
Le paysage ressemble beaucoup à celui du Tessin(2) passé le St. Gotthard. En plus
dans les vignes les oliviers et les pittoresques costumes Napolitains, jupe et corsage
de couleur, coiffe blanche sur la tête et les épaules, encadrant bien les têtes brunes
aux grands yeux expressifs et aux cheveux de foin. Cela rappelle énormément l'opéra
comique. Et les troupeaux de boeufs, sont charmants, gris ou isabelles, aux longues
cornes gracieusement érigées, finissant en pointes fin[e]s.

Naples
La visite au cimetière le Jour des Morts(3). Partout des cierges sur les tombes. Mais
c'est une vraie bousculade de kermesse. Nul recueillement.

(1) Die reisimpressies staan op de ongenummerde pagina's [64] tot [73] van het manuscript.
(2) Het kanton Ticino is het meest zuidelijke van Zwitserland en strekt zich voorbij de Gotthard
uit van Airolo via Bellinzona en het Meer van Lugano tot de grensstad Chiasso.
(3) Het echtpaar Buysse-Dyserinck vertrok uit Rome op zaterdag 31 oktober. Deze aantekening
is te dateren op maandag 2 november, allerzielendag.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

11
Saleté des Napolitains. Des défroques qu'il est impossible de dépeindre tellement
elles sont usées. On dirait parfois des stalactites pendants sous les jupons des femmes.
Partout mendiants. Ils forment parfois des groupes (une famille) savamment arrangés
pour exciter la pitié.
Grotte du Chien(1). Bons petits chiens si alertes qui viennent à votre rencontre
comme pour vous indiquer le chemin. Peureux au moment d'entrer. Rassurés dès
que c'est fini. Afzetterij comme partout.
Quantité d'enfants.
Petits chevaux rapides conduits sans mors. On les conduit par un système de guidon
à gourmette qui presse le nez une dizaine de centimètres au-dessus des narines.
Harnachés et pomponnés avec luge.
Poules dans maisons.
Mouvement et saleté voilà l'impression d'ensemble qu'on reçoit d'abord de Naples.
Au Musée de Naples galerie fresques Pompéi(2) on ne voit copier que les peintures
obscènes, et on tâche de les rendre aussi modernes - [zo] wulpsch mogelijk. Et dès
qu'on regarde, ils recommandent l'article. On dirait un trait commun avec les
innombrables mendiants. Les gardes des salles aussi importunent sans cesse dans
l'espoir d'un pourboire.

(1) Ten noordwesten van Napels liggen de Campi Flegrei, die reeds in de oudheid bekend waren
om hun vulkanische werking. De Grotta del Cane werd in de periode van de Grand Tour
opgezocht omwille van de uitstoot van koolstofdioxide. Hondjes werden er in de vier meter
diepe grot gestuurd om er dan met verstikkingsverschijnselen weer uit te komen. De grot
wordt vermeld door o.m. Goethe en Dumas. Als alternatief bezoeken toeristen vandaag de
Solfatara bij Pozzuoli.
(2) Bedoeld wordt het Nationaal Archeologisch Museum van Napels en de verzameling van het
zogenaamde ‘Gabinetto Segreto’ (Geheime Kabinet) waar erotische voorstellingen op fresco's,
gebruiksvoorwerpen en beelden werden bijeengebracht.
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Pacha Porte(1)

Na ‘Pacha Porte’ is één pagina uit het notitieboekje weggesneden.

(1) Vermoedelijk geeft Buysse hiermee, zoals op andere plaatsen in zijn reisnotities, de naam
weer van een niet meer te traceren restaurant in Napels.
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Pompéi
Surtout intéressant pour la façon dont elle est devenue ruine. En tant que ruine elle
n'est que d'intérêt secondaire et moins encore. Peu de vrai art, peu de beaux restes,
mais l'impression est pourtant saisissante à cause de l'étendue de l'ensemble.

Anecdote du portemonnaie perdu
Vésuve
Impression colossale. Les champs de lave qu'on traverse ressemblent à un champ de
bataille. C'est une mort et une dévastation sans égales. Des fois l'on croit voir des
amas de cadavres d'hommes et de bêtes brulés, d'autres fois ce sont comme des
racines d'arbres géants.
Le cratère est formidable. C'est la cuve fumante aux bords tragiques des rocs
escarpés, couverts de tâches et de couleurs étranges. Parfois comme des rosaces de
sang et de soufre. Puis, à intervalles quasi réguliers on entend au fond l'infernal
travail, la colossale haleine du volcan dont la fumée de soufre augmente encore le
mystère. C'est, au fond, comme un ruissellement d'eau.
Et la lave! Sous la croûte durcie sur laquelle n[ou]s étions, elle coule lentement,
d'un rouge sombre, s'élevant et s'abaissant en un lent mouvement élastique comme
une haleine de monstre.
Pas de mer bleue, non plus que des lacs bleus.

La Mendacité
Les 2 Belges au Musée(1) de Naples se laissent tout expliquer, émus de l'amabilité.
Paient d'un merci.
A Capodimonte(2) telle abondance de mendiants qu'un garçon change les billets de
langue par confusion(3).
Les Italiens s'embrassent et se caressent comme des femmes.

(1) Omdat deze en de volgende notitie op dezelfde pagina staan onder de titel La Mendacité,
wordt hier vermoedelijk het Museum van Capodimonte bedoeld.
(2) Hoog boven Napels ligt de zomerresidentie van de Bourbons. Hun paleis herbergt vandaag
het Museum van Capodimonte met een indrukwekkende schilderijencollectie.
(3) ...de langue par confusion: hypothetische transcriptie, die ook moeilijk te interpreteren is.
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Conte(1)
A Naples le gamin mendiant avec la toute petite fille au dos. Il se fatigue tant à porter
la fillette et mendier toujours dans la galerie pleine de monde et de luxe. Partout
rebuffé. Finalement on lui tend un sou. En le prenant il laisse tomber la fillette.

(1) Hiermee wijst Buysse op wat volgt: hij noteert de anekdote van de kleine bedelaar (die zich
vermoedelijk afspeelt in de Galleria Principe di Napoli rechtover het Museo Nazionale, ofwel
in de Galleria Umberto I dichtbij het Teatro San Carlo en het Palazzo Reale) om er later een
verhaaltje van te maken. Van de uitwerking van de anekdote is er vooralsnog geen spoor
terug te vinden.
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Van anekdote tot verhaal
De reisaantekeningen van Buysse getuigen van een scherp waarnemingsvermogen
en een rake verwoording van wat hij observeert. Hij heeft oog voor de pittoreske
kostuums, geeft een haast poëtische evocatie van zijn wandeling op de Vesuvius en
getuigt van een heel eigen visie op het belang van de ruïnes van Pompeji. Hij is ook
erg betrokken bij wat hij ziet. Hij ergert zich aan de drukte en de vuilheid van Napels,
aan de opdringerigheid van verkopers, de bedelarij en de afzetterij. Anderzijds voelt
hij mee met de kleine bedelaar en heeft hij medelijden met de mishandeling van
hondjes in de Grotta del Cane. Die kenmerken doen de reisnotities uitstijgen boven
wat men normaliter van een notitieboekje zou verwachten. De literator is hier als
waarnemer en verteller op een heel bijzondere manier aanwezig.
Hiervóór wezen wij er reeds op dat de gegevens van het reisboekje hernomen
worden in andere bronnen, i.c. een brief. Het verslag van zijn verblijf in Napels en
omgeving geeft ook daarvan een heel merkwaardig voorbeeld. Op pagina [69]
vermeldt Buysse in een kader tussen de notities over Pompeji en de Vesuvius Anecdote
du portemonnaie perdu. Die anekdote heeft de auteur uitgewerkt tot een verhaal(1).
De context wordt enigszins aangepast (de huwelijksreis is nu een tochtje met een
vriend), maar het verhaal refereert ongetwijfeld aan een voorval tijdens zijn
huwelijksreis.
Een viertal elementen wijzen op een direct verband met de reisnotities. Daar
vermeldde Buysse: ‘Pas de mer bleue, non plus que des lacs bleus.’ Die slechte
weersomstandigheden in combinatie met de hobbelige straatweg tussen Napels en
Pompeji resulteerden in: ‘De huizen dansten ons voorbij, de grauwe zee (want blauw
heb ik ze nooit gezien) sprong op en neer met de grijze en bruine zeiltjes van de
schuitjes,...’ (11). Zijn ontgoocheling over de ruïnes van Pompeji, waarvan hij in
zijn notitieboekje de genese veel interessanter vindt dan de restanten zelf, komt ook
in het verhaal terug, samen met zijn afwijzing van de obscene fresco's die in de huizen
bewaard zijn. ‘'n

(1) De verloren portemonnaie. Monoloog werd afgedrukt in: Henri de Vries, Voordrachten.
Rotterdam, D. Bolle, 1901, p. 206-218. Geciteerd naar: Nop Maas, Aanvullingen bij het
‘Verzameld Werk’ van Cyriel Buysse in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap,
Gent, 1987, afl. III, p. 11-21.
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Akelig oord, die ruïnes. Hoe of iemand lust heeft om daarvoor zoo ver te komen!
God! als er ergens 'n groote brand in je buurt is geweest gaat er eenvoudig den
volgenden ochtend naar kijken en je ziet zooveel als in Pompei’. Ik vind 't dun, hoor.
Het eenige wat er nog van over is gebleven zijn wat vieze mozaïekstukken aan de
zwartgebrande wanden. 't Is schandelijk obsceen; die oude Romeinen waren 'n
inavouabel soort lui. Je zoudt je schamen om daar iemand van je kennissen te
ontmoeten. En verbeeld je: 't was er nog wel vol met Engelsche misses die fotografiën
namen. How is it possible!’ (14) En de afzetterij die hij in Napels ondervond en
waarvoor hij in zijn aantekeningen uitdrukkelijk het Nederlands woord gebruikt,
ervaart hij ook bij de lokale ambtenaren tijdens zijn zoektocht naar zijn verloren
portemonnee. Hier luidt het in crescendo: ‘Hij doet het alleen maar om je 'n fooi af
te zetten’ (15) - ‘bedriegerij... om ons fooien af te zetten’ (19) - ‘'n reusachtige
naamloze vennootschap tot onderlinge afzetterij van den vreemdeling’ (20).
Het Italiaans notitieboekje van Cyriel Buysse mag dan wel vaak in mineur spreken
over gebruiken en toestanden die hij zag en meemaakte tijdens zijn huwelijksreis in
1896, zijn observatie en verwerking van wat hij waarnam, liggen volledig in de lijn
van wat Buysse in zijn romans en verhalen als literator vermag. Bovendien vertonen
zijn reisaantekeningen duidelijke raakpunten met wat hij in andere geschriften uit
die periode vertelt. Ten slotte, op het ogenblik dat Nederland het Zuiden reeds had
ontdekt, blijven die Italiaanse reisaantekeningen van Cyriel Buysse uit het einde van
de negentiende eeuw een uitzondering binnen de literaire wereld in Vlaanderen.
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Van Rozeke tot Het ezelken, wat niet vergeten was
Hoe naturalistisch is het werk van Cyriel Buysse?
door Jacqueline Bel
Indien het choqueren van de burgerij, het doorbreken van taboes en het onverbloemd
beschrijven van de werkelijkheid de belangrijkste kenmerken zijn van het naturalisme,
dan zouden veel prozawerken van Cyriel Buysse naturalistisch genoemd kunnen
worden. Zo laat Buysse in zijn roman Het Ezelken (1910) ‘juffer’ Constance haar
broer de pastoor betrappen in de keuken met de mooie jonge dienstmeid Céline:
Niet de koster zoals zij verwachtte, maar meneer de pastoor zelf zat in de
keuken, gezellig op twee stoelen uitgestrekt, met een potje koffie in de
hand, en om de hoek van de tafel, tegenover hem, Céline, half aangekleed,
met blote, blanke hals, de ogen wild, de wangen gloeiend, eveneens met
een kopje in de hand. Zij slaakten beiden, als van schrik een kreet, en
sprongen overeind, [...]; Céline haalde met een traag, machinaal gebaar,
haar wollen borstdoek over haar roomblanke hals dicht. Buiten, achter de
nog dichte luiken, in het teerkriekend ochtendlicht, hoorde men luider de
ontwakende vogeltjes fluiten.(1) (663)
De beschrijving van een broeierige verstandhouding tussen een priester en zijn meid
was ongehoord in het overwegend katholieke Vlaanderen aan het begin van de vorige
eeuw. Bij verschijnen deed de roman dan ook een storm van verontwaardiging
opsteken.(2)
Buysse had de clerus immers geschoffeerd door deze bespotting van het celibaat.
De auteur suggereert bovendien in zijn roman dat het onder priesters vrij normaal is
de gelofte van kuisheid niet al te benepen op te vatten.

(1) Cyriel Buysse: Verzameld werk, deel 2. Brussel: Manteau 1975.
(2) Zie hierover o.m. Joris van Parys: Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
Antwerpen-Amsterdam: Houtekiet-Atlas 2007.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

18
Wanneer mijnheer pastoor zijn confrères ontvangt op het diner en de mooie, sappige
meid Céline de gerechten opdient, worden er grapjes over haar gemaakt. Zijn kuise
zuster Constance ziet dit met lede ogen aan.
Het leken, behalve in de kleren, op geen priesters meer, zoals zij daar zaten
te eten, te drinken, te roken en te praten; en waarom, telkens als Céline
met een schotel binnenkwam, moesten zij allen zo doordringend naar haar
kijken; en wat mocht meneer Veraert, de oude, deftige pastoor van
Akspoele, toch voor grappigs in 't Latijn gezegd hebben, dat hen eensklaps
allen, ook haar broeder, in een proestlach had doen uitbarsten? Zij had het
hem niet durven vragen, maar toch wel begrepen dat het op Céline doelde;
en zoiets vond zij ongepast, niet waardig voor geestelijken. (638)
In andere passages beschrijft Buysse de inhaligheid waarmee geestelijken achter het
geld aanzitten van welgestelde kwezels. Ook dat bespotten van de losse omgang van
de gelofte van armoede die iedere katholieke religieus moet afleggen, choqueert,
vooral in het katholieke Vlaanderen. Over de verhouding tussen Buysse en zijn
publiek heeft Joris van Parys onlangs geschreven in zijn geslaagde biografie van
Buysse, waarin diens beledigingen aan het adres van de Vlaamse Beweging en aan
het adres van de kerk uitvoerig worden belicht.
In de eerste decennia van de vorige eeuw noemen critici het werk van Buysse
naturalistisch. Vaak gebruikten ze ook de term realistisch.(1) Zijn werk viel bepaald
niet in de smaak. Het is wellicht veelbetekenend dat het tijdschrift Jong Dietschland
het werk van Buysse niet zelf bespreekt, maar een negatieve recensie citeert uit
Dietsche Warande & Belfort onder het kopje ‘Noord-Nederlandsche auteurs’. Er
blijft niet veel heel van Buysse. De criticus noemt hem
een moderne naturalist [die] houdt van modderrivieren en mestvaalten:
hij aast op afval van zonde en zinnelijkheid: zijn zoogenaamde helden en
heldinnen zijn zondaars en zondaressen of gekken of monsters, naar zijn
eigen smakelijke uitdrukking. [...] wat niet grauw genoeg is, kleurt hij met
grijze tinten op, en waar de zon nog doorschijnen kan, dikt hij de nevel
tot wolken aan. Dat noemt hij de waarheid in de kunst.

(1) Zie hierover J. Bel: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Amsterdam 1993.
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Jong Dietschland is het eens met dit oordeel.
Dat is raak, maar niet onverdiend. [...] De meeste werken van Buysse zijn
inderdaad walgelijk, zedelooze tooneelen en afgrijselijke vloeken lossen
malkaar af, of doen veronderstellen dat Vlaanderen een nest is van duivels
en duivelinnen. Buysse kan aan Zola niets te benijden hebben. (363-364)(1)
Nog in 1927 wordt het werk van Buysse in Vlaanderen integraal afgekeurd in de
katholieke Boekengids.(2)
Eigenlijk is het een vieze taak, te schrijven over een figuur als Buysse en
over werk als dat van deze verhollandste Vlaming. We leven echter in een
tijd dat we moeten durven harde waarheden te zeggen. [...] Buysse is de
type van de perverse dekadent, de cynieke anti-clericalist, de vuilschrijver
die aast op passies, de letterkundige die Vlaanderen [...] meer kwaad heeft
gedaan dan iemand zich kan indenken. Wie respekt heeft voor zichzelf en
rein wil blijven, rake nooit een boek aan van deze auteur.
Buysses taboedoorbrekende romans vinden maar langzaam de weg naar de Vlaamse
lezer. Het Ezelken, wat niet vergeten was uit 1910 was tegen het zere been van de
clerus, en in Het leven van Rozeke van Dalen komt een verkrachting voor, die garant
kan staan voor veel geschokte reacties. Ook in deze roman zegeviert het recht van
de sterkste.
Het opmerkelijke is nu dat de twee hier genoemde romans van Buysse in de secundaire
literatuur doorgaans niet als naturalistisch worden bestempeld. Anne Marie Musschoot
ziet nog wel een naturalistische stroom lopen door Het leven van Rozeke van Dalen(3),
maar noemt het de roman waarmee Buysse ‘afscheid heeft genomen van het exclusief
sombere naturalisme’. Dat klopt: de toon is minder bit-

(1) Jong Dietschland 1900, p. 363-364.
(2) De boekengids 1927, geciteerd naar Karel Jonckheere: Boeketje Buysse, Manteau 1974, p.44.
(3) Anne Marie Musschoot: ‘Cyriel Buysse’ in: Kritisch literatuur lexicon (2000), ‘Cyriel Buysse:
Het leven van Rozeke van Dalen’ in Lexicon van literaire werken (1996). Inleiding bij Cyriel
Buysse: Verzameld werk deel II, Brussel: Manteau 1975.
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ter en rauw dan in ‘De biezenstekker’ en Het recht van de sterkste. Maar het is het
boek daarmee niet meer naturalistisch? Elke van Nieuwenhuyze, die in een recent
nummer van de Mededelingen(1) in het voetspoor van Musschoot het naturalisme op
een groter corpus van Buysse toepast dan doorgaans het geval is, gaat evenmin in
op deze twee romans. Ze worden ook niet genoemd als potentieel naturalistische
romans.
Rozeke van Dalen en Het Ezelken worden in de regel gepresenteerd als twee van
de vele romans waarin Buysse het rauwe naturalisme uit zijn vroege werk heeft
ingeruild voor een milder realisme. Rozeke van Dalen werd zelfs vergeleken met een
vita, een heiligenleven(2).
De vraag laat zich stellen in hoeverre Het Ezelken en Het leven van Rozeke van Dalen
met het naturalisme in verband te brengen zijn. Daarbij besteed ik kort aandacht aan
de waarderingsgeschiedenis van Buysse als naturalist. Ook zal ik enkele definities
van het naturalisme bespreken. Vervolgens toets ik de twee genoemde werken aan
het model van de naturalistische roman dat Ton Anbeek(3) heeft ontwikkeld. Waarna
tot slot enige concluderende aantekeningen volgen over nut en noodzaak van dit
soort genre-afspraken.

Buysse en het naturalisme
Doorgaans wordt het werk van Buysse, vooral uit zijn beginjaren, zoals gezegd
naturalistisch genoemd. Hij is voor velen de geschiedenis ingegaan als de Vlaamse
schrijver die in 1890 debuteerde in De nieuwe gids met naturalistische verhalen als
‘De biezenstekker’. Daarin trakteerde hij de lezer op sombere en rauwe taferelen van
wat tegenwoordig ‘de onderkant van de samenleving’ wordt genoemd. Daarna volgt,
in de gangbare opvatting, zijn naturalistische romandebuut, Het recht van de sterkste,
in 1893. Een verhaal waarin de verkrachting van een vrouw een belangrijke rol speelt.

(1) Elke van Nieuwenhuyze: ‘Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland’. In:
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXI (2005), p. 185-281 en XXII (2006),
p. 73-146. Ze brengt de volgende werken in verband met het naturalisme: Sursum corda!,
Wroeging, mea Culpa, Op 't Blauwhuis, Daarna en Het volle leven.
(2) Geciteerd in de ‘Inleiding’ van Verzameld werk, deel 2, XI.
(3) Ton Anbeek: De naturalistische roman in Nederland. Amsterdam 1982.
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Deze uitspraken over het naturalistische debuut van Buysse kunnen eenvoudig worden
aangevuld en genuanceerd. Buysse debuteerde, zoals bekend, al eerder. Voordat hij
in het Nederlandse tijdschrift De nieuwe gids publiceerde, had hij in 1885 het vooral
komische verhaal Verslagen over de gemeenteraad te Nevele geschreven. Daarin
neemt hij de bevolking van het gelijknamige dorp op de hak.
Het is sterk de vraag of zo'n humoristisch verhaal naturalistisch kan worden
genoemd. De novelle ‘Het erfdeel van Onkel Baptiste’, gepubliceerd in het
Volksbelang van 1885, geldt als zijn eigenlijke debuut. Maar ondanks de
waarheidsgetrouwe werkelijkheidsuitbeelding kan het verhaal niet als een proeve
van naturalisme worden beschouwd. Maar ook bij het naturalistische karakter van
Het recht van de sterkste kunnen vraagtekens gezet worden. Hoe idealistisch is
bijvoorbeeld het portret van de zachtaardige en gevoelige Maria in die roman? Past
zo'n geïdealiseerd vrouwenportret wel in een naturalistische roman? Buysses latere
romans zijn vaak idealistisch of romantisch genoemd, maar Van Nieuwehuyze heeft
in navolging van Musschoot een deel van deze romans juist in naturalistisch daglicht
geplaatst door uit te gaan van een wat andere omschrijving van het naturalisme.
Het antwoord op de vraag of een boek naturalistisch genoemd kan worden, hangt
vanzelfsprekend sterk samen met de gehanteerde definities van het naturalisme. En
die lopen door de jaren heen nogal uiteen.

Naturalisme in soorten
De laatste decennia is veel gepubliceerd over het naturalisme - al dan niet in relatie
tot het werk van Buysse. Van Vreckem beschreef Buysse in de context van het Franse
naturalisme. Daarbij betrok hij niet alleen Zola, de godfather van het naturalisme,
maar ook Franstalig Belgische of Vlaamse auteurs, als Camille Lemonnier en Georges
Eekhoud. Van Vreckem hanteerde een vrij strikte definitie, die veel romans van
Buysse buiten het naturalisme plaatst. Anne Marie Musschoot heeft Buysse in
verschillende publicaties in verband gebracht met het naturalisme en zij hanteert een
ruimer naturalismebegrip. In haar editie van het Verzameld werk, in haar editie van
‘De biezenstekker’, in haar analyses van Het leven van Rozeke van Dalen en in de
Vlaams-Nederlandse literatuurgeschiedenis uit 1984 komen
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uitvoerige passages voor over het naturalisme(1).
Daarnaast zijn onder meer publicaties over Buysse van Van Elslander, Debbaut,
Couttenier, Wauters(2) en recentelijk de al genoemde Van Nieuwenhuyze van belang.
Ook de eveneens aangehaalde Van Parys brengt Buysse in zijn biografie onder meer
in verband met het naturalisme. Anbeek(3) (roman) en Kemperink (toneel) richtten
zich in meer algemene studies vooral op het naturalisme in Nederland. Het voert te
ver al deze studies in dit bestek gedetailleerd te behandelen.
In Nederlandse literatuur in het fin de siècle heb ik aandacht besteed aan de receptie
van Buysse in Nederland. Uit vele kritieken kan worden opgemaakt dat Buysse daar
vanaf 1890 beschouwd werd als een groot schrijver. Wel vonden critici hem over
het algemeen over de schreef gaan in zijn romans. Ook werd hij vanaf zijn debuut
in De nieuwe gids in verband gebracht met het naturalisme - soms sprak men van
realisme. Beide termen werden in de literaire kritiek rond 1900 als synoniem gebruikt.
Uit dat onderzoek bleek ook dat veel Vlaamse auteurs rond 1900, zoals Buysse,
Streuvels en vele anderen, helemaal functioneerden binnen het Nederlandse literaire
systeem. Dat wil zeggen: hun werken werden in Nederland uitgegeven, besproken
in de tijdschriften, gekocht en gelezen.
In de verschillende studies en artikelen over het naturalisme worden al dan niet
impliciet definities gehanteerd. Daarbij leggen vakgenoten verschillende accenten
en kiezen zij van elkaar verschillende invalshoeken. Zo zijn soms contemporaine
reacties onderwerp van onderzoek. Speciaal in de literaire kritieken. Recensenten
blijken veel uiteenlopende visies te hebben op het begrip naturalisme. Vaak gebruiken
zij, zoals gezegd, de term ‘realisme’ als synoniem voor naturalisme.

(1) Ton Anbeek, Anne Marie Musschoot [e.a.] Nederlandse literatuur na 1830. Brussel / Utrecht
1984.
(2) Deze studies worden voor het merendeel uitvoerig toegelicht in de publicatie van Van
Nieuwenhuyze.
(3) Anbeek, De naturalistische roman; Mary Kemperink, Nederlands toneel in het fin de siècle.
Amsterdam 1995.
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Anderen bestuderen poëticale artikelen van auteurs. Kemperink(1) en Van Bork en
Laan geven daar bijvoorbeeld de voorkeur aan. Het is bekend dat die poëticale
artikelen van auteurs niet altijd betrouwbaar zijn en zeker niet altijd toepasbaar zijn
op hun eigen werk. En ook hier zijn grote verschillen. Zola heeft zich in verschillende
geschriften uitgesproken over het naturalisme.(2) Hij vraagt bijvoorbeeld om
objectiviteit en wetenschappelijkheid, maar gebruikt in zijn romans zulke opvallende
metaforen dat men zich kan afvragen of hij zich aan zijn eigen eisen houdt. Maar dit
terzijde. Verwey, die zelf geen naturalistisch werk produceerde, was heel ruim in
zijn omschrijving van het begrip waardoor zowel Goethe, Flaubert als Zola naar zijn
idee naturalisten waren.(3) Andere critici waren strikter in de leer, zoals bijvoorbeeld
Netscher. Van Deyssel, die Netscher met de grond gelijk maakte en hem het ei
noemde dat Zola in de Hollandse duinen had gelegd, stond weer een artistieke variant
voor van het naturalisme.(4)
Onderwerp van studie kunnen ook de auteurs zijn die Zola als voorbeeld namen
of juist Guy de Maupassant. Deze Franse schrijver wordt vaak in een adem met
Buysse genoemd en wordt ook als naturalist beschouwd. Maar hij schreef een heel
ander soort proza dan Zola, met veel meer ironie.

De romans zelf
Ten slotte kunnen ook de romans zelf geanalyseerd worden. Dit doet Anbeek in zijn
studie over de naturalistische roman in Nederland. Hij beschouwt de naturalistische
roman onder meer als een reactie op de zogenoemde idealistische romans: boeken
met een happy ending - deugd wordt beloond en misdaad gestraft - en ‘voorbeeldige’
personages; romans die een opbouwende moraal hebben en waar-

(1) Mary Kemperink: ‘Wat wil het naturalisme? Een invulling van het Nederlandse naturalistische
concept op basis van poëticale teksten.’ In: F.A.H. Berndsen/J.J.A. Mooij (red), Dit is de
vreugd die langer duurt... Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Blok [...]. Groningen 1984.
En Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur.
Red. G.J. van Bork en N. Laan. Groningen 1986.
(2) Zie hierover o.m. Anbeek: De naturalistische roman.
(3) Verwey: ‘Toen de Gids werd opgericht, deel II’ In De nieuwe gids 1(1886), 171-176.
(4) Van Deyssel: ‘Over literatuur (de heer F. Netscher).’ In Van Deyssel: Verzamelde Werken,
Kritieken, 3e dr. z.j.
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in een verteller aanwezig is die het oordeel van de lezer stuurt. Het naturalisme is
het tegenovergestelde van dit idealisme. Anbeek onderscheidt op basis van lezing
van een hele stapel romans een reeks kenmerken. Niet alle kenmerken hoeven in
elke roman aanwezig te zijn. Anbeek is daarbij - in het voetspoor van Wittgenstein
- op zoek naar ‘familierelaties’ tussen de boeken. Omdat ik net als Elke van
Nieuwenhuyze Anbeek wil gebruiken in het vervolg van dit artikel, noem ik kort de
acht kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman die Anbeek onderscheidt:
1. De hoofdpersoon heeft een nerveus temperament
2. De plot is de geschiedenis van een ontnuchtering
3. Personages zijn product van determinerende omstandigheden (race, moment
milieu)
4. De auteur heeft kritiek op de (gegoede) burgerij
5. Er is aandacht voor seksualiteit
6. De stijl kenmerkt zich door natuurgetrouwe dialogen en écriture artiste
7. Er is een voorkeur voor de personale vertelwijze, veel passages staan in de
erlebte Rede; de verteller als gids verdwijnt en maakt plaats voor een minder
goed zichtbare, alwetende vertelinstantie.
8. Er wordt op verschillende manieren gestreefd naar objectiviteit

Aan de hand van dit rijtje kenmerken, dat Anbeek uitvoerig toelicht, zijn romans
relatief eenvoudig te toetsen en als zodanig biedt Anbeek een praktisch model.

Het leven van Rozeke van Dalen
Rozeke van Dalen verschijnt in 1906 (volgens de titelpagina althans) in twee delen
in boekvorm, nadat de roman eerst in afleveringen in het Vlaams-Nederlandse
tijdschrift Groot Nederland is gepubliceerd.
Het boek beschrijft het leven van de mooie Rozeke van Dalen van haar jeugd tot
haar dood. Ze is een zachtaardig en beschaafd boerenmeisje, dat al op jonge leeftijd
bevriend raakt met een ‘kasteelvrouwe’ uit haar buurt, die ongeveer dezelfde leeftijd
heeft. Ook haar leven volgen we in een tweede verhaallijn.
Rozeke is bevriend met Alfons, een sympathieke, zachtaardige boerenzoon, met
een zwakke gezondheid. Ze trouwt met hem, maar
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voor het zover is, wordt ze belaagd door de sterke boerenknecht Smul die haar bijna
verkracht. De schaduw van Smul blijft dreigend aanwezig. Het huwelijk van Rozeke
en Alfons is gelukkig. Maar met zijn zwakke gezondheid kan hij het boerenbedrijf
bijna niet aan. Smul wordt hun knecht en hij runt feitelijk het hele bedrijf. Als Alfons
overlijdt, drijft de boerderij helemaal op de knecht Smul. Hij dwingt haar door middel
van verkrachting tot een huwelijk. Er volgen gruwelijke jaren waarin Rozeke
stelselmatig wordt mishandeld. Tot Smul verdrinkt na een vechtpartij in de kroeg.
Daarna leeft Rozeke haar leven uit. Zij verlangt naar de dood waar ze haar geliefde
Alfons weer zal zien. In het mystiek te noemen slot volgt de roman Rozeke na haar
dood waar zij wordt verenigd met haar twee dierbaren, Alfons en de ‘kasteelvrouwe’:
‘Haar ziel en haar geest, de gelouterde essentie van haar ganse wezen was bij hem
en bij haar... haar man en haar vriendin, ... in onverstoorbaar geluk, ... voor altijd,...
in het eeuwige....’ (301)
Hoewel dat laatste citaat bepaald niet in naturalistische richting wijst, wil ik toch
nagaan in hoeverre dit boek nu past in het genoemde naturalistische kader.
- 1. Het eerste kenmerk van Anbeek, dat van het nerveuze temperament, is niet
van toepassing. Rozeke is zachtaardig en zwak. Ze heeft een lichte belangstelling
voor religie, maar valt moeilijk nerveus te noemen. Beschouwen we de
‘kasteelvrouwe’ echter als een schaduwfiguur van de hoofdpersoon, dan past deze
beter in een pathologisch-naturalistisch profiel. Zij is wél nerveus en sterft zelfs van
liefdesverdriet. Vlak voor haar dood bezoekt Rozeke haar. ‘O! wat zag ze er geel en
mager uit! wat was ze nog verouderd en afgevallen sinds de dag dat Rozeke haar
voor 't laatst op 't hoevetje gezien had!’ (282) En iets verder staat er: ‘Een uitdrukking
van grenzeloze droefheid kwam eensklaps als een donkere schaduw over 't magere
gelaat van de jonge vrouw. Haar verzwakte ogen schenen zich, als voor een
gruwelbeeld, weg te trekken tot in 't diepste van hun holten [...].’
- 2 Rozeke van Dalen kan gekarakteriseerd worden als de geschiedenis van een
ontnuchtering, het tweede kenmerk. Na een tijd vol huwelijksgeluk, volgt voor Rozeke
een zwaar, mensonterend bestaan. Ook van Rozekes andere dromen, bijvoorbeeld
dat een van haar kinderen onderwijzer zou worden of boer, komt niets terecht.
Toch wijkt de roman af van de meeste naturalistische romans omdat voor de
neergang eerst mooie momenten uit het leven van
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Rozeke worden beschreven. Dat gebeurt bepaald niet in elke naturalistische roman.
Een keerpunt in de roman is het moment waarop Smul doodgaat. In zekere zin een
happy ending, althans voor Rozeke.
En wanneer zij zelf sterft heeft zij daar ook vrede mee. Zij verlangt naar de dood,
het moment waarop ze verwacht haar eerste man en haar adellijke vriendin weer te
zien. Dat lijkt te gebeuren aan het eind. Dit mystieke slot heeft meer weg van een
gelukkig eind dan van een ontnuchtering.
Die berusting kent haar vriendin niet. De kasteelvrouwe overlijdt van liefdesverdriet
omdat haar man haar openlijk bedriegt. Voor haar is het leven alleen een desillusie.
De boodschap lijkt: alle lagen van de bevolking kunnen getroffen worden door het
ongeluk.
- 3. De determinerende omstandigheden - het derde kenmerk van Anbeek - zijn
vooral in de uitvoerige schildering van het boerenmilieu terug te vinden. Op het
platteland en vooral op de boerderij is een sterke man nodig voor het zware werk.
Omdat die er na het overlijden van haar man niet is, is Rozeke gedwongen Smul aan
te nemen en zijn beestachtigheden te ondergaan. Door omstandigheden móet Rozeke
Smul wel aanvaarden.
Erfelijkheid speelt nauwelijks een rol in de roman. Toch is er ook in Rozeke sprake
van familiegelijkenissen. Zo hebben alle familieleden van Alfons een zwakke
gezondheid. Dat Alfons' longen niet goed zijn is al op eerste bladzijde te lezen. Zijn
oude moeder is ziekelijk. Ook het ‘Begijntje’, de zus van zijn moeder, met wie de
contacten door Alfons goed worden onderhouden en die voor een erfenis zal zorgen,
heeft een slechte gezondheid. Aan haar wordt een lelijk naturalistisch portret gewijd:
Nicht begijntje, kort en dik, het rimpelig gezicht wasgeel en gezwollen
onder de witte kap, de doffe ogen fletsblauw, de dikke onderlip suffig
kwijlend naar beneden hangend. Een grote, bruine rozenkrans hing over
haar ingezakte en platgedrukte borst te schommelen, en zij zuchtte
kreunend, alsof dat heel kort eindje steunend lopen haar uitermate had
afgemat. (56)
- 4. Het aspect van kritiek op de burgerij is indirect van toepassing: de auteur beschrijft
een verkrachting en ander voor zijn tijdgenoten fatsoensnormen overschrijdend
gedrag met het oogmerk zijn publiek te schokken. De burgerij als zodanig komt
nauwelijks in beeld, op
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een duffe ambtenaar op het stadhuis na. Wel wordt de bekrompen dorpsgemeenschap
beschreven. Er wordt veel geroddeld op het dorp over Rozeke omdat ze samenwoont
(233). Op het kasteel is de toestand al niet veel beter. De man van de kasteelvrouwe
bedriegt haar. Liefde tussen mensen is niet mogelijk, op aarde althans niet, zo luidt
de conclusie.
- 5. Seksualiteit speelt in deze roman, die gedomineerd wordt door een verkrachting,
een redelijk grote rol. Toch beschrijft Buysse de verkrachtingsscène subtiel en vooral
suggestief door deze niet te noemen. Eerder in de roman is er een passage waarin
lijkt of Rozeke verkracht wordt. De paarden slaan op hol en Smul de knecht gaat
ervan door met Rozeke op de kar. Door het gebonk en gehijg dat beschreven wordt,
lijkt het of Rozeke op dat moment verkracht wordt. Dat is niet zo. Ze ontsnapt op
het nippertje. De werkelijke verkrachting heeft pas vele jaren later plaats en dan
wordt het moment zelf niet beschreven. Ook een van de boerenmeiden wordt het
slachtoffer van verkrachting en dan aan haar lot overgelaten. Dierlijkheid is troef in
het boerenleven.
- 6. De dialogen zijn natuurgetrouw, zoals het hoort in een naturalistische roman.
Tante Begijntje, die belachelijk wordt gemaakt in de roman, vraagt of het jonge paar
wel kuis is geweest tot dat moment. ‘- Hét-ulder tot nou toe wel altijd treffelijk
gedregen? vroeg ze plotseling, hen om de beurt met haar slappe, fletse ogen enigszins
wantrouwend aankijken.’ (57)
Ecriture artiste zoals die voorkomt bij Noord-Nederlandse auteurs - het
schilderende schrijven met veel neologismen - ontbreekt bij Buysse. De roman bevat
wel uitvoerige beschrijvingen van de natuur, bijvoorbeeld de stormluchten in het
eerste hoofdstuk tijdens het slijten. (31) Eerst is het nog mooi weer en is de kerktoren
‘als een fijne naald van grijsgeel steen met gotisch kantwerk van boogramen.’ Op
het veld liggen ‘kolossale stapels lichtgroene vlasbundels, waarin hier en daar een
meegerukte klaproos als een bloedspat vlekte [...]’.(31) Als het weer betrekt, ziet
alles er heel anders uit.
De lucht was intussen bijna zwart geworden. Alles kreeg vreemde,
fantastische vormen en kleuren: de rootput lag daar als een donkere,
peilloos diepe kuil, de weilanden strekten zich als een vale, dorre vlakte
uit, de dichte bomenkruinen langs 't kanaal rezen als sombere
heuvelkammen, de kerktoren stond spierwit, ijl, klein en broos als
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een speeltuigje door kinderhanden daar geplaatst, en 't rijpend koren aan
de landweg blikkerde met sulfergele golvingen, als wasemden er
zwaveldampen uit op. (39)
- 7. De bevoogdende verteller is verdwenen, zoals het geval is in de meeste
naturalistische romans en vervangen door een redelijk afstandelijke alwetende
vertelinstantie. Verschillende passages staan in de erlebte Rede.
- 8. Objectiviteit en afstandelijkheid kunnen worden bereikt door een
natuurgetrouwe afbeelding van de werkelijkheid te geven. De Amerikaanse vrouwen
die de jonkvrouw begeleiden op een van haar tochten door de velden worden
afstandelijk beschreven.
Zij waren lelijk en mager, met grote mond en vooruitstekende kin, en iets
hard-mannelijks in hun stijve, houterige gestalten. Hun rokken waren kort
en hun voeten groot [...]. (35)
De objectiviteit kan in de roman worden nagestreefd doordat identificatie wordt
tegengegaan. In het verhaal is duidelijk sprake van medeleven met Rozeke. Zij wordt
met sympathie beschreven. Maar aan het eind van het verhaal, wanneer ze zeer zwaar
is mishandeld door Smul, is er van haar schoonheid weinig over in de beschrijving.
Er staan geen tanden meer in haar mond. Haar wang is ontveld. Op die manier wordt
een afstand gecreëerd tot de lezer.
Het portret van Smul begint nog redelijk positief. Alfons ziet hem vanaf het begin
als de vijand, maar de anderen tonen soms iets van eerbied en bewondering.
[...] en weg was [Smul], in gestrekte pas nu, hangend aan de leidsels die
hij ruw op de gebitten snokte, aanhoudend schreeuwend, vloekend, en
klappend met zijn lange zweep over de glimmend-gespannen ruggen van
de paarden, die trokken en trokken, alsof de dood hen op de hielen zat.
- Nondedju! riep een van de slijters, pal van bewondering. (25)
Als knecht voldoet Smul uitstekend. Hij kan heel goed met paarden omgaan. Hij is
sterk en kan hard werken. Tot zover het goede nieuws. Want verder wordt er van
Smul niets goeds gemeld. Hij is een sadist, zoals al snel blijkt, niet alleen wanneer
hij verkracht of geweld gebruikt. Ook aan het begin van de roman al, wanneer hij
Rozeke
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dwingt zo lang met hem te dansen dat ze bijna flauwvalt.
Het portret van Alfons, de man van Rozeke, is zeer positief. Hij is een zachtaardige
man die veel van Rozeke houdt. Met als minpunt dat hij berekenend is en uit is op
het geld van zijn tante Begijntje.
Een vorm van objectiviteit - al wordt de rekbaarheid van het begrip in deze context
misschien wel erg ver doorgevoerd - is dat Rozeke en de kasteelvrouwe elkaar ook
in evenwicht houden. Gaat het goed met de een, dan gaat het meestal slecht met de
ander en omgekeerd.

Balans
De roman voldoet aan de meeste kenmerken van de Nederlandse naturalistische
roman zoals Anbeek die heeft opgesteld. Het slot van de roman, waarin het leven na
de dood wordt beschreven, valt uiteraard meteen af, maar herinnert in een bepaald
opzicht wel aan een roman als Van de koele meren des doods uit 1900 van Frederik
van Eeden. Ook die roman bevat veel naturalistische elementen, maar heeft
uiteindelijk een mystiek einde. Ook die roman vertoont de kenmerken van een vita.(1)
Vanaf 1900 vertonen veel naturalistische romans deze neiging: in plaats van een
ondergang of ontnuchtering aan het eind, volgt een soort oplossing.
Ook een aantal beschrijvingen van Rozeke die erg positief zijn, vallen buiten het
naturalistische schema. Dat er vriendschap mogelijk is over de kloof van de standen
heen, lijkt meer een ideaal dan werkelijkheid. En het feit dat de misdadiger Smul
‘gestraft’ wordt - hij verdrinkt immers - past misschien niet in het naturalistische
plaatje. Maar toch overheerst ook in deze roman, die met enige goede wil als een
bewerking gezien kan worden van de debuutroman van Buysse, het recht van de
sterkste. Vrouwen zijn in deze roman onderworpen aan beestachtige mannen, of ze
nu in het boerenbedrijf leven of elders. Op de boerderij gaat het om verkrachting, in
de hogere klasse om bedrog en overspel, totale verwaarlozing en daardoor vernedering
van de kasteelvrouw. Buysse beschrijft het landleven, met boeren en kasteelvrouwen,
maar het is bepaald geen idylle.

(1) J. Bel: ‘Seks, drugs en ascese. De beproevingen in Van de koele meren des doods. ‘In: Aan
de ketting. Verslaving verbeeld. Red. Arko Oderwald, e.a. Utrecht: De Tijdstroom 2008, p.
23-30.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

30
De uiteindelijke weging of het boek naturalistisch genoemd kan worden of niet, is
een kwestie van interpretatie. Rozeke valt wat mij betreft binnen de termen, zij het
dat de scherpe kanten van het naturalisme zijn gevijld, vooral omdat het
gecompenseerd wordt door idealistische passages. Dat er een naturalistische stroom
door de roman loopt, zoals Musschoot al had gesteld, is echter onmiskenbaar.

Het Ezelken, wat niet vergeten was
Dat de clerus een probleem had met Het Ezelken, wat niet vergeten was is te begrijpen.
De vrijmoedige beschrijving van geestelijken die het niet te nauw lijken te nemen
met hun gelofte van kuisheid en armoede, was op het moment van verschijnen in
1910 een slag in het gezicht van de katholieke kerk.
Het boek beschrijft het leven van een wat chagrijnige ‘oude vrijster’, Constance,
die wegens haar kromme rug door de dorpelingen spottend ‘het ezelken’ wordt
genoemd. Mooi is ze dus niet, ook omdat ze geen voortanden meer heeft en een
grauw gelaat.
Zij was klein en schraal en enigszins misvormd van gestalte. Zij had geen
schouders, geen borst, geen heupen, en op haar rug welfde een soort van
ronde hoogte, die wel geen bochel was, maar op een bochel geleek. Het
gezicht was bleek en lang en smal, met ingevallen wangen, omdat zij geen
voortanden meer had, behalve nog drie gele, scheve, buitengewoon lange,
op haar onderste kaakbeen [...]. (619)
Eerst is ‘iefer’(juffer) Constance in dienst bij haar broer, die pastoor geworden is op
het dorp en die ze adoreert. Maar wanneer ze verdreven wordt door de frisse meid
Céline, gaat ze werken bij de kwezel en mannenhaatster Toria Schouwbroeck.
Het dorpsleven wordt in deze roman licht ironisch beschreven.
De roman begint met de plechtige inhuldiging van de nieuwe pastoor, Désiré
Vervaecke, Constances broer.
De strenge Constance maant het dienstmeisje met de glinsterende ogen minder
uitgelaten te doen - ‘let e-kier op ou respect’ (617). Maar ze is zelf ook dolgelukkig,
al laat ze het niet merken. Ze ziet de inhuldiging als háar werk: ‘de bekroning van
jarenlange opoffering’ (618). Na de dood van haar moeder had ze haar jongere broer
opgevoed, hem
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van haar geld naar het seminarie laten gaan. Ze had hem als een meid gediend in een
ver afgelegen dorp waar hij onderpastoor werd, en nu volgde de bekroning: hij werd
pastoor in het eigen dorp.
De stoet passeert het huis. Constance kan alleen uitbrengen: ‘Och Hiere! Och
Hiere! Da'k ik dat toch nog mag beleven!’ (621) Heel lang zou de pret echter niet
duren. ‘Het ezelken’ heeft Céline ingehuurd met de bedoeling haar streng op te
voeden tot een goede dienstmeid. Maar al snel heeft Constance de indruk dat er iets
broeit tussen het mooie dienstmeisje en de koster en dat kan ze niet accepteren. Zij
zegt haar broer dat een van hun tweeën moet verdwijnen uit huis: het meisje of zijzelf.
Daarop stuurt de pastoor zijn zuster tot haar verbijstering weg: hij geeft de voorkeur
aan de jonge meid.
‘Het ezelken’ zal de rest van haar leven bij een ander moeten werken. Uiteindelijk
gaat zij wonen bij juffrouw Toria, die nog bigotter is dan Constance. Ze is zo kuis,
dat ze al haar huisdieren heeft laten castreren. Mannetjes en vrouwtjes worden streng
gescheiden gehouden opdat er geen ontucht in de dierenhokken zou plaatsvinden.
Een geheel onverwacht huwelijksaanzoek van de koster, met zijn kromme benen
misschien niet moeders mooiste maar toch een onverwachte en aantrekkelijke optie
voor ‘het ezelken’, slaat Juffer Constance op advies van Juffrouw Toria af. De laatste
noemt het een schandelijk aanzoek. Een leven in eenzaamheid met Toria rest ‘het
ezelken’.
De koster trouwt een ander, maar hij blijft contact zoeken met ‘het ezelken’, uit
liefde voor haar geld. Zo wordt ze peettante van zijn kinderen. Na de dood van Toria
erft ‘het ezelken’ een klein kapitaal en vanaf dat moment wordt ze systematisch leeg
gemolken door de koster en zijn familie. Hij laat haar een huis kopen voor hem en
zijn gezin vlak tegenover haar en langzaam nemen ze de macht over bij ‘het ezelken’,
dat af en toe nog wel eens terugdenkt aan dat aanzoek.
Op aandrang van de koster schrijft zij haar testament. Door de intimiderende
aanwezigheid van het kostersechtpaar bij de komst van de notaris, durft ze geen geld
na te laten aan haar broer, de pastoor. Op haar sterfbed weigert de koster er een dokter
bij te halen. Op het laatste nippertje komt broer pastoor nog langs, die de dokter wel
roept. Dan overlijdt ‘het ezelken’ alsnog.
Als we Het Ezelken naast de naturalistische meetlat van Anbeek leggen, vallen enkele
zaken op.
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- 1. Het pathologische profiel van het zogeheten nerveuze temperament past goed
op ‘het ezelken’. De hoofdpersoon Juffrouw Constance is nerveus. Zo loopt zij altijd
heen en weer te drentelen, zonder dat duidelijk is waarom. Ze is ziekelijk jaloers op
de meid van haar broer, de pastoor, en ze is overdreven religieus. Ook is ze snel
onder invloed van anderen: eerst van de bigotte kwezel Toria, later van de op geld
beluste koster.
- 2. Het Ezelken is de geschiedenis van een ontnuchtering. De droom van de
hoofdpersoon was om haar broer pastoor te zien worden en naast hem te gloriëren.
De droom komt uit maar daarna gaat het grondig mis. Ze wordt het huis uitgegooid.
Haar broer, de pastoor, geeft de voorkeur aan de jonge meid. Vervolgens verspeelt
Constance haar kans op een ‘normaal’ huwelijk met de koster onder invloed van haar
vriendin Toria, een welgestelde oude vrijster. Constance wordt uiteindelijk kaalgeplukt
door de koster en zijn familie.
Het einde is misschien hilarisch, maar dat neemt niet weg dat het leven van ‘het
ezelken’ als een som van teleurstellingen moet worden gezien.
- 3. Bij de determinerende omstandigheden telt opnieuw alleen de omgeving. Over
de achtergrond van Constance komt de lezer niets te weten. Wel dat ze zwak is en
onder invloed staat van haar omgeving. Eerst trekken de kwezels, in het bijzonder
Toria aan het langste eind, daarna de koster en zijn familie.
- 4. De kritiek op de burgerij is in ruime mate in deze roman aanwezig. Vooral de
geestelijkheid wordt op de korrel genomen. Het boek schokt de burgerij, zoals ook
bleek uit de receptie en het schandaal dat het boek veroorzaakte. De clerus wordt
belachelijk gemaakt en voorgesteld als verzameling schijnheilige geilaards.
Kritiek levert de roman ook op de hypocrisie van de kwaadsprekende en burgerlijke
Toria, die voortdurend angstvisioenen oproept bij ‘het ezelken’. De bekrompen
dorpssfeer wordt eveneens gehekeld.
- 5. Er is veel aandacht voor seksualiteit, maar dan voor de gefrustreerde varianten.
Afgezien van wat diepe decolletés en sappige heupen komen er niet veel expliciet
seksuele passages voor. Maar de roman gaat over (de onmogelijkheid van) het celibaat,
over de gelofte van kuisheid, en als zodanig staat de seksualiteit juist centraal. Niet
alleen bij priesters, ook bij geobsedeerde vrouwen. En bij dieren, die van hun kuise
baasjes niet aan seks mogen doen. De suggestie van ontucht loopt zo door het hele
boek.
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- 6. Natuurgetrouwe dialogen zijn volop te vinden, in dialect. De roman begint er
zelfs mee. Écriture artiste - de mooischrijverij - praktiseert Buysse niet, al doet hij
zijn best op sommige beschrijvingen. Bijvoorbeeld van de dorpsfanfare. Deze neemt
hilarische vormen aan door zijn beeldend taalgebruik.
Daarna kwam de muziek. Met afgemeten, korte passen, de
koperinstrumenten in ritmisch maatbeweeg op en neer gaand, de
opgeblazen wangen purperrood, de ogen uitpuilend van inspanning, de
speknekken als vurig rode kussens over de rand der kragen bultend,
speelden de muzikanten een triomfmars. De grote trommel bomde, de
schijven kletterden, de tuba's proestten alsof ze gingen barsten, de
trombones boerden, de klarinetten kermden, en 't fluitje, dat door een heel
klein ventje met een bocheltje bespeeld werd, gilde klaaglijk, daar tussen
door om hulp, als een gedrochtelijke dwerg, die door reuzen wordt ter
dood gepijnigd. Het volk liep mee en grinnikte, als altijd wanneer de
muziek plechtig uitging [...]. (621)
- 7. De alwetende sturende verteller is in Het Ezelken vervangen door een alwetende
vertelinstantie. Veel zien we vanuit Constance, ‘het ezelken’, in de erlebte Rede.
Ook de beruchte passage waarin de pastoor en Céline ‘betrapt’ worden is gezien door
de ogen van ‘het ezelken’. Door dit beperkte perspectief wordt niet duidelijk wat er
precies gebeurt tussen de twee.
- 8. De objectiviteit en afstandelijkheid is zeker actueel in de roman. Afgezien van
komisch bedoelde beschrijvingen zoals die van de fanfare, worden de mensen en de
dingen in het algemeen beschreven ‘zoals ze zijn’, dat wil zeggen weinig geflatteerd.
De zieke juffrouw Toria bijvoorbeeld.
[...] zij ging achteruit. Haar grof gezicht, onder de zwartgeverfde haarpruik,
werd steeds geler en steeds meer gerimpeld, de grote mond met valse
tanden puilde uit tussen de ingevallen wangen en de donkere ogen hadden
soms een star-verschrikte uitdrukking, alsof zij angstwekkende taferelen
aanschouwde. (708)
Ook het hoofdpersonage, ‘het ezelken’, wordt in al haar lelijkheid getoond. Zij is
een bijna monsterlijke vrouw. Ze lijkt wel tachtig, maar blijkt pas tegen de veertig.
Bijna tandeloos, met een halve bochel. Ze is jaloers en bekrompen in haar kleine
eerzucht.
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Identificatie van de lezer met dit personage ligt niet voor de hand. Toch is haar straf
wel zwaar: na alles wat ze voor haar broer gedaan heeft de deur uit gegooid te worden.
Ook de foute keuzen die ze maakt in haar leven, wekken mogelijk enig medelijden
op. Ze wordt uiteindelijk door iedereen uitgebuit. Net als een echte ezel, natuurlijk.

Balans
Misschien kan men naar aanleiding van deze roman spreken van een verzachte vorm
van naturalisme. Zoals ook in Nederland veel teksten na 1900 verschijnen met een
niet al te rauw of kras naturalisme, romans en verhalen die een kier openlaten met
zicht op de eeuwigheid, een ideaal of een sprankje hoop.
In grote lijnen voldoet Het Ezelken aan de kenmerken van de naturalistische roman
die Anbeek heeft geformuleerd. Zo gaat het hier echt om de geschiedenis van de
ontnuchtering van een nerveus temperament dat handelt onder druk van haar
omgeving.
Het Ezelken lijkt dus een schoolvoorbeeld van naturalisme. De grote afwijking
van het model wordt echter veroorzaakt door de onbedaarlijke neiging van Buysse
tot ironie. Die spot valt niet te rijmen met bijvoorbeeld de eis van wetenschappelijke
objectiviteit die Anbeek kenmerkend acht voor het naturalisme.
Juffrouw Toria Schouwbroek is een karikatuur. Naar de mening van de inleiders
van het Verzameld werk, Van Elslander en Musschoot, overdrijft Buysse hier.(1) Het
boek bevat hilarische passages die natuurlijk niet passen binnen een naturalistische
context waarin objectiviteit wordt nagestreefd. De balans moet toch zijn dat in de
roman veel naturalistische sporen aan te wijzen zijn en dat beide vrouwenfiguren
passen in een naturalistisch kader.
Het naturalisme wordt vaak gezien als een stroming die vooral tot 1900 actueel
was. Wie de blik iets ruimer maakt ziet dat in de jaren twintig en dertig nog steeds
bezwaar wordt gemaakt tegen het naturalisme, waarbij vooral de breedvoerige
beschrijvingskunst centraal staat. Daar willen veel critici en schrijvers vanaf, maar
dat er bij

(1) ‘Inleiding’ bij het Verzameld werk, deel 2, XV: ‘in zijn ridiculisering net iets té karikaturaal.’
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Buysse nog lang naturalistische sporen voorkomen, is dan ook niet zo gek. Hij mengt
ze wel met idealistische elementen, het ruwe beeld wordt afgewisseld met mildere
taferelen en met humor.

Tot slot
Wat is de zin van een zoektocht in twee romans naar sporen van een literaire stroming
als het naturalisme. Literatuur wordt op dit moment vooral in context bestudeerd.
Die context kan sterk variëren, kan groot zijn en klein. Literair, biografisch,
maatschappelijk, cultureel of politiek. Er zijn in principe geen beperkingen. En elke
context waarin een tekst geplaatst wordt, levert weer een andere visie op deze tekst.
Elke context fungeert als een ander ‘zoeklicht’ en zorgt dus voor een andere
interpretatie of andere accenten bij de interpretatie.
Het naturalisme kan zo'n zoeklicht zijn. Net zoals gender- de vele verkrachtingen
in het werk van Buysse vragen daar bijna om. Leg je een tekst van Buysse naast een
roman van Streuvels, zijn concurrent in die dagen, dan vallen weer andere aspecten
op. Rozeke van Dalen was bijvoorbeeld samen met De vlaschaard van Streuvels
kandidaat voor de Vijfjaarlijkse prijs voor Letterkunde in 1910. Dat deze strijd slecht
afliep voor Buysse is bekend. Maar Streuvels' De vlaschaard, die na Buysses roman
verscheen, lijkt in sommige opzichten wel een herschrijving van het eerste hoofdstuk
van Rozeke van Dalen. Daarom kan het zinvol zijn deze teksten naast elkaar te
bestuderen, als elkaar context.
Het werk van Buysse kan ook bekeken worden tegen de context van de
streekliteratuur. Veel literaire discussies aan het begin van de twintigste eeuw draaiden
om de vraag wat de waarde was van deze boerenromans.
In dit artikel draaide het om het naturalisme. Denkt men aan literairhistorische
concepten, dan lijkt het naturalisme nuttig als benaming van een literaire stroming.
Als gereedschap dat houvast biedt bij de literatuurgeschiedschrijving. De
literatuuroverzichten die recentelijk verschenen, de Duitstalige literatuurgeschiedenis
van de lage landen en het overzicht onder redactie van Kemperink en Van Boven(1),
beste-

(1) E. van Boven en M. Kemperink (bew): Literatuur van de moderne tijd. Hilversum: Coutinho
2006. En Niederländische Literaturgeschichte. Red. R. Grüttemeier und M.Th. Leuker.
Stuttgart: Metzier 2006.
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den veel aandacht aan het naturalisme. Het onderscheid maken tussen teksten op
basis van gezamenlijke kenmerken, de indeling in stromingen, helpt de
literatuurgeschiedschrijver bij het ordenen van de enorme hoeveelheid literatuur en
alles wat daarbij hoort. Ook de dwarsverbanden met het wetenschappelijk discours
komen zo aan het licht.
Het is aan te bevelen bij het naturalisme als literair- historisch concept uit te gaan
van een iets ruimere definitie dan tot nu gangbaar is geweest en op zijn minst twee
varianten te onderscheiden. En deze definities zouden ook flexibel of zo men wil,
dynamisch moeten worden toegepast. Zo kan een theoretisch model een bruikbaar
gereedschap zijn in plaats van een hindernis.
Rozeke van Dalen en Het Ezelken passen, met enige flexibiliteit, binnen een kader
zoals het model van Anbeek presenteert. Veel kenmerken blijven overeind, zoals de
checklist van Anbeek laat zien. De nerveuze temperamenten, de ontnuchtering, de
aandacht voor taboes en seksualiteit, het streven naar objectiviteit.
Overigens kan ook dit model voorzien worden van een kritische bijsluiter: de vraag
dringt zich op welke kenmerken essentieel zijn. Bijvoorbeeld het streven naar een
objectief beeld van de werkelijkheid, waarbij een voorkeur aan de dag wordt gelegd
voor taboeonderwerpen - d.w.z. sloppen, slonzen en slaapkamers - en de auteur zich
zoveel mogelijk onthoudt van moraliserend commentaar. Ook de determinerende
omstandigheden - de mens is bepaald door race, milieu en moment lijken tot de kern
van de naturalistische leer te horen.
En ander punt van kritiek is: doet dit profiel niet alleen recht aan een bepaald soort
romans met pathologische nerveuze hoofdfiguren? Op Het recht van de sterkste en
‘De biezenstekker’ - teksten die door velen als naturalistisch gezien worden - past
het profiel bijvoorbeeld niet.
Ik heb eerder voorgesteld een onderscheid te maken tussen een pathologisch en
een sociaal-naturalisme.(1) Het pathologische naturalisme zoekt aansluiting bij nieuwe
ontwikkelingen in de psychiatrie en beschrijft psychologische portretten van nerveuze
types - vaak,

(1) J. Bel: ‘Het naturalisme’. In: Bel: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Amsterdam
1993, 280-291.
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maar niet uitsluitend, vrouwen - die lijden aan het leven en in conflict komen met
de harde realiteit. Vaak staat één persoon in deze romans centraal en speelt het verhaal
in de betere kringen.
In het sociaal-naturalistische proza, staat meestal niet één type centraal, maar wordt
een beschrijving gegeven van grotere groepen mensen in hun sociale omgeving. Het
accent ligt in deze verhalen en romans niet op de psyche, maar op de uiterlijke
beschrijving van het leven. Vaak betreft het boeren, zwervers of arbeiders. De verhalen
of romans hebben soms ook een sociaal-kritisch karakter. Deze vorm van naturalisme
sluit meer aan bij ontwikkelingen in de sociologie.
In Nederland staan aanvankelijk vooral individuele pathologische gevallen centraal.
Te denken valt aan figuren als Eline Vere (Couperus), volgens een van de toenmalige
critici ‘een aangekleede zenuw’(1), of Juffrouw Lina (Emants), die zich voor de trein
werpt. Ook de wat neurotische Mathilde uit Een Liefde past in het profiel. In de
Vlaamse literatuur lijkt de focus aanvankelijk gericht op grotere groepen, vaak uit
de lagere klassen. In de eerste werken van Buysse is dat althans het geval.
Maar in de twee romans, Rozeke en Het ezelken, waar het hier om gaat, schetst
Buysse juist vrouwenportretten. Portretten van een mooie en van een lelijke vrouw.
En deze romans lijken zich te voegen naar de ‘Noord-Nederlandse’, pathologische
variant van het naturalisme zoals Anbeek deze definieert.
Dus het nut van werken met een concept zoals het naturalisme is ook dat het een
analytisch model levert dat de lezer in staat stelt teksten te interpreteren op een
georganiseerde en voor anderen controleerbare wijze.
Tot slot een laatste aantekening. Het werk van Buysse kent als steeds terugkerend
thema dat van ‘het recht van de sterkste’: het onderwerp van zijn debuutroman in
Nederland. Dit thema keert steeds terug in andere vormen. In Rozeke van Dalen op
‘ouderwetse’ manier, via een verkrachting en fysieke overheersing, maar ook door
geestelijke uitputting. Ook Het Ezelken is geheel onderworpen aan de sterkeren die
haar omringen. Bij haar gaat het vooral om psychologische overweldiging.

(1) J. Bel, 1993, p 51.
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Buysse lijkt met zijn teksten steeds en vooral illustraties te willen geven van een
darwiniaans concept. Dat zien we in het Noord-Nederlandse naturalisme veel minder.
Buysse werkt in zijn teksten echter ook met kenmerken van het pathologisch
naturalisme (kortweg de beschrijving van de ondergang van een nerveus
temperament), dat vooral in Noord-Nederland populair was. Zo laat Buysse zien dat
hij een schrijver is die de twee huisstijlen, van Nederland en van Vlaanderen, in zich
verenigt.
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Hoe naturalistisch is Cyriel Buysse?
Zin en zinloosheid van een historiografische vraag
door Mary Kemperink
Buysse heeft het van de literaire kritiek soms hard te verduren gehad, niet in de laatste
plaats in eigen land. De meeste klop hebben misschien wel drie kleine romans
gekregen die hij in snel tempo in de jaren '94 en '95 op papier zette: Wroeging, Mea
culpa en Op 't Blauwhuis.
Opmerkelijk is dat die romans niet alleen in de contemporaine kritiek de wind van
voren kregen, maar dat ze het ook in de latere secundaire, wetenschappelijke, literatuur
over Buysse hebben moeten ontgelden. Zo schrijven Van Elslander en Musschoot
in de inleiding op hun editie van het verzameld werk van Buysse: ‘Bovengenoemde
werken, vooral de romans [Wroeging, Mea culpa, Op 't Blauwhuis], werden door de
kritiek doorgaans minder goed onthaald. Ze zijn meestal ook van ongelijke waarde:
treffende taferelen en evocatieve beschrijvingen wisselen er af met minder geslaagde
passages, waarin de psychologische behandeling van de personages te rudimentair
blijft: of de auteur in het banale, conventionele of melodramatische vervalt.’(1) En
nog recentelijk schrijft Van Parys in zijn Buysse-biografie, ondanks alle waardering
die hij ook voor het vroege werk van Buysse heeft: ‘Dat de larmoyante laatste
hoofdstukken van Mea culpa onverteerbaar zijn en, zoals Van Deyssel al vaststelde,
net zo goed in 1840 hadden kunnen geschreven zijn, zal niemand willen
tegenspreken.’(2) In die kritiek van professionele zijde speelt de vraag naar het
naturalistische gehalte van deze werken en, in verband daarmee, naar hun plaats in
de ontwikkeling van Buysses oeuvre een centrale rol. Want wat meent men te moeten
constateren? Eerst komt Buysse met schril naturalisme in De biezenstekker en Het
recht van de sterkste. En dan volgt ineens een aantal veel bravere romans. Dat wordt
gezien als een terugval, of op z'n minst als een grillige ontwikkeling. En die

(1) A.van Elslander/A.M.Musschoot 1974, XXIII.
(2) Van Parys 2007, 232.
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vraagt om een verklaring. Die verklaring luidt dan: broodschrijverij. Buysse zat krap
bij kas en heeft daarom wat zoetsappig werk geschreven dat hij aan gematigde
Noord-Nederlandse tijdschriften zoals Nederland en De Gids kon slijten. Van
Vreckem noemt in zijn monografie over Buysse en het Franse naturalisme het
hoofdstuk dat hij aan deze romans wijdt: ‘De palingenesis van de romantiek’ en dat
bedoelt hij niet vriendelijk. Deze hele episode kenschetst hij ronduit als ‘een periode
van verval’.(1)
In dit soort redeneringen zitten twee, met het structuralisme verbonden, betwistbare
aannames verscholen. De eerste aanname is dat literair-historische ontwikkeling
begrepen kan worden als progressie. Vanuit die visie zou het naturalisme dan reageren
op de direct voorafgaande poëtica, de romantiek, of beter gezegd het idealiserende
realisme, en daarmee ‘verder’ zijn dan dat. Omdat deze drie verhalen van Buysse
als ouderwets afsteken tegen zijn eerdere, naturalistische werk luidt het oordeel erover
negatief. De tweede, door een autonomistische literatuuropvatting gevoede, aanname
is dat broodschrijverij kwalitatief minder goede literatuur oplevert.
Ik denk dat de vraag naar de relatie van Buysse tot het naturalisme niet in een
dergelijk normatief kader moet staan. En ik denk ook dat daar nu nog maar weinig
discussie over bestaat. Maar wat is los van deze minder zinvolle waardebepaling,
dan wél de zinvolheid van de vraag naar Buysses verhouding tot het naturalisme?
Op deze kwestie zou ik hier in deze bijdrage willen ingaan.
Wat is de waarde - in de zin van de historiografische gebruikswaarde, de praktische
waarde dus - van het opstellen van een reeks ismeconstructies? Met deze vraag zijn
we beland middenin de problematiek van de stromingen-discussie die in de
literatuurwetenschap en ook in de Neerlandistiek in de jaren '70 en '80 breed op het
programma stond en tot op het bot werd uitgevochten. Inmiddels kunnen we
constateren dat deze worsteling misschien wel meer problemen heeft gegenereerd
dan opgelost.
In de eerste plaats was er de vraag om welk naturalisme het nu eigenlijk ging? Om
een internationaal, een Frans of een nationaal concept? In de praktijk werd Frankrijk
(in de figuur van Zola) door-

(1) Van Vreckem 1968, 143. Dezelfde redenering vinden we ook bij Van Parys. (Van Parys
2007, 233).
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gaans als startpunt gebruikt voor het opstellen van nationale en internationale
varianten, en tegelijkertijd ook als een vast punt in de vergelijking met niet-Franse
varianten. Zo kregen we op den duur een uitsplitsing naar een Frans, Duits, Engels
en Amerikaans naturalisme (Kohl); naar een concept voor Vlaanderen en Nederland
samen (Debbaut); naar een Nederlands concept apart (Anbeek), en ten slotte ook iets
als een Europees naturalisme (recentelijk nog eens in kaart gebracht door Borghart).
Deze situatie bracht en brengt met zich mee dat het antwoord op de vraag naar de
relatie van Buysse tot het naturalisme, al naargelang de keuze van het soort
naturalisme (Frans / Vlaams-Nederlands/ Nederlands / Europees) anders uitpakt. Een
bijkomende maar niet onbelangrijke vraag is hier waardoor die keuze voor het ene
of voor het andere concept bepaald zou moeten worden.
Een ander punt en meteen ook een ander probleem was de vraag naar de basis van
al die concepten? Was dat de expliciete poëtica? Was dat de primaire werken zelf?
Of een mix van beide? Wat we in de praktijk doorgaans zien is onduidelijkheid op
dit punt. Of wel een moeilijk te doorgronden mengeling van poëticale en primaire
teksten vormde de basis van het voorgestelde concept.(1) Ofwel er vond een gescheiden
behandeling plaats van expliciete auteurspoëtica enerzijds en primaire teksten
anderzijds. Maar daarbij werd toch wel vaak de suggestie gewekt van een causaal
verband tussen beide; als zou de naturalistische poëticale visie door de auteur op een
of andere manier zijn ‘vertaald’ in zijn romans. Zo worden in Anbeeks De
naturalistische roman in Nederland poëtica en primaire werken in gescheiden
hoofdstukken behandeld, maar wordt er wel een verband verondersteld tussen beide,
in de zin van een toepassing van de theorie in de romans. Zo schrijft Anbeek: ‘Tot
welke resultaten de nieuwe “onbevooroordeelde” visie leidde, zal ik in het volgende
hoofdstuk laten zien.’(2) Iets soortgelijks doet ook Pieter Borghart in zijn recente
monografie In het spoor van Emile Zola. De narratologische code(s) van het Europese
naturalisme uit 2006. Borghart heeft het daarin expliciet over ‘de concrete
narratologische vertaling van de naturalistische poëtica’.(3) Daar waar alleen de
expliciete poëtica behandeld werd, of - wat

(1) Dit zien we in de meeste literair-historische handboeken. Over het naturalisme zie in dit
verband Anbeeks literatuurgeschiedens (Anbeek 1990, 42-56) en het handboek van Van
Boven en Kemperink (Van Boven/Kemperink 2006, 110-123)
(2) Anbeek 1982, 38.
(3) Borghart 2006, 33.
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minder vaak gebeurde - alleen de werken zelf de basis vormde, bleef het verband
tussen beide in de lucht hangen. Een voorbeeld van het eerste zien we in het artikel
van ondergetekende uit 1984 ‘Wat wil het naturalisme’, het tweede in het proefschrift
van Anbeek over het Nederlandse naturalisme uit 1978, De schrijver tussen de
coulissen.(1)
Karakteristiek is dat er in het algemeen werd voorbijgezien aan het strategische
aspect van een poëticale positiekeuze door de auteurs in kwestie. En dit maakte het
ook lastig om de literair-historische plaats te bepalen van schrijvers die nadrukkelijk
verklaard hadden geen naturalisten te zijn, zoals bijvoorbeeld de gebroeders Goncourt,
en die toch met hun romans onmiskenbaar in dat vaarwater bleken te zitten. Dat geldt
ook van Buysse zelf. In een interview met E. d'Oliveira uit 1914 verklaarde hij
nadrukkelijk zich niet bezig te houden met stromingen en richtingen, maar eenvoudig
intuïtief te werk te gaan.(2) In een brief van een kleine twintig jaar eerder zette hij
zichzelf nadrukkelijk neer als naturalist:
Let wel op dat ik in den grond een naturalist gebleven ben; dat ik altijd,
in al mijn werken, een echtheid, een realiteit tot grondslag noodig heb, om
er mijn werk op te bouwen. Zuiver vaag symbolisme of mysticisme
schrijven ware mij totaal onmogelijk. Als ik moest gaan schrijven gelijk
Maeterlinck b.v., zou ik bespottelijke dingen maken; dat is den aard van
mijn talent niet.(3)
In beide gevallen is zijn positiebepaling strategisch te plaatsen. In 1895 was het
naturalisme nog steeds een toonaangevende stroming en garandeerde naturalist-zijn
de zo noodzakelijk geachte authenticiteit van het literaire werk. In 1914 daarentegen
behoorde het naturalisme tot een verouderde richting, waar Buysse zijn eigen werk
graag bovenuit wilde tillen om het zo een zekere eeuwigheidswaarde te geven.
Een ander heikel punt in dit verband vormde de poging om poëticale uitspraken
te formuleren in termen van teksteigenschappen. Hoe moest die gestipuleerde
zogenaamde ‘vertaling’ van de poëtica voor de primaire werken operationeel gemaakt
worden? In deze over-

(1) Kemperink 1985; Anbeek van der Meijden 1978.
(2) D'Oliveira 1977, 116-117.
(3) Brief d.d. 20 februari 1895. Geciteerd naar Van Elslander/Musschoot 1974, XXVII.
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heveling van poëtica naar teksteigenschap speelde de verteltheorie, die zich inmiddels
excessief had ontwikkeld, een prominente rol. Voor het naturalisme werd getracht
een aantal poëticale keywords te operationaliseren. ‘Objectiviteit’ of ‘impassibilité’
(niet hetzelfde) werd uitgelegd in termen van een vernieuwde verteltechniek: het
terugtreden van de verteller, het reduceren van het commentaar en het uitvoerig
inzicht geven in de personages (via indirecte en soms ook directe innerlijke
monoloog). Wetenschappelijk determinisme kwam grotendeels neer op de in het
verhaal gedemonstreerde invloed van erfelijkheid en (sociaal en fysiologisch) milieu.
Terwijl de voor het naturalistisme karakteristiek veronderstelde pessimistische
levenshouding zich in de eerste plaats toonde in het verbod op een happy end.
Het probleem was: wat te doen met werken die niet aan dit profiel voldeden?
Anbeek kwam met de oplossing van ‘familiegelijkenissen’.(1) Een roman hoefde niet
alle eigenschappen te bezitten om toch tot het naturalisme gerekend te kunnen worden.
Een andere uitweg was het steeds fijnmaziger indelen in subcategorieën (in
sociologisch naturalisme, pathologisch naturalisme, mild naturalisme), zoals we dat
bijvoorbeeld zien bij Bel,(2) of in het formuleren van verschillende naturalistische
genres, in de zin van soorten naturalistische romans, zoals dat nog in 1990 werd
voorgesteld door David Baguley.(3)
Een ander probleem dat zich aandiende was dat in de werken zelf
(stijl)vernieuwingen werden geconstateerd die slecht met de peiler van de expliciete
naturalistische poëtica, namelijk met de daarin gepretendeerde objectiviteit, leken te
sporen. Dat gold in het bijzonder de écriture artiste en de zich sterk opdringende
metaforiek en symboliek. Poëticaal gezien waren die moeilijk te plaatsen. Een
oplossing werd gezocht in het wat rekkelijker formuleren van die expliciete poëtica.
In die richting is er door ondergetekende een poging ondernomen.(4)
Ik denk dat gegeven deze situatie die ik hier niet al te rooskleurig heb geschetst,
het zinvol is om de vraag te stellen wat een vrij strakke indeling in -ismen - het
idealistisch realisme van Loveling en Ten

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

Anbeek 1982, 9.
Bel 1993, 286-291.
Baguley 1995, 71-131.
Kemperink 1985.
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Brink, het naturalisme van Buysse en Couperus en het softere realisme van Robbers
en Boudier-Bakker - oplevert. Het antwoord op die vraag heeft alles te maken met
datgene wat je historiografisch wilt bereiken.
Wat ik zelf als doel voorop zou willen stellen is: zicht krijgen op de ontwikkeling
van de West-Europese roman in grote lijnen. Meer specifiek: het profileren en dateren
van een nieuw soort roman die in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat,
en die ik zou willen aanduiden als ‘realistisch’. Auteurs als Flaubert, Goncourt en
Zola markeren het begin van een ontwikkeling die ervoor zorgt dat bepaalde dingen
in het kader van realistische proza vanaf een gegeven moment niet meer kùnnen,
niet meer done zijn, en dat tot ver in de twintigste eeuw. Dit lijkt mij een vruchtbaarder
benadering dan het ontwerpen van een reeks, tamelijk nauwe en voor de
geschiedschrijver verstikkende, elkaar opvolgende en ook tegelijkertijd vigerende
nationale en internationale concepten en subconcepten, die het zicht op de
ontwikkelingslijn eerder vertroebelen dan verhelderen. Daarnaast, maar dat is een
ander verhaal, blijft het uiteraard zinvol om incidentele invloedskwesties en gevallen
van intertekstualiteit na te gaan tussen auteurs uit binnen- en buitenland.
Ik zou dan ook een eenvoudig en zeer voor de hand liggend voorstel willen doen,
gericht op het brede kader van de West-Europese letterkunde en gebaseerd op de
primaire productie. Het is natte-vinger-werk, maar dat is het altijd geweest en dat
zal het naar mijn stellige overtuiging altijd blijven. Er is namelijk geen archimedisch
punt denkbaar vanwaaruit zo'n profiel kan worden geschetst, al is lang wel, ten
onrechte, gedacht dat dit punt (in ieder geval toch een beetje) door de expliciete
auteurspoëtica werd geleverd.
Daarbij is het zaak niet alleen maar te kijken naar wat moest en naar wat niet meer
mocht, maar ook naar wat mocht maar niet noodzakelijk hoefde. Ik zit hiermee op
de lijn van wat Dirk de Geest eens in het licht van een meer functionalistische
benadering als een ‘semiotic square of normativity’ heeft voorgesteld.(1) Het lijkt mij
een bruikbaar perspectief.
Wat mag in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw steeds minder
als het gaat om een realistische roman? Anders gezegd, waar kan een schrijver van
realistische verhalen op den duur niet

(1) De Geest 2003, 208.
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meer mee aankomen? Met vijf dingen, naar mijn mening: een auctoriale verteller,
moralistisch vertellerscommentaar, het tonen van medeleven met zijn personages,
het starten van het verhaal ab ovo en een vlekkeloos happy end. Die vijf elementen
zou ik willen aanwijzen als essentieel, in die zin dat het verbodsbepalingen zijn die
op hun beurt geboden dicteren en zo een fundamentele verandering in de
West-Europese romanontwikkeling markeren.
Tegelijk wordt er van alles, nog een heleboel eigenlijk, gecontinueerd. Dingen die
nog steeds mogen of kunnen, maar die niet perse hoeven. Verteltechnisch gesproken
gaat het nog steeds om een verhaal dat verteld wordt in de derde persoon waarbij in
principe inzicht gegeven kan worden in meerdere personages. Nog steeds is er relatief
weinig voorkeur voor het ik-verhaal. Nog steeds is er sprake van een verhaalintrige,
van een geconstrueerde spanningsboog. Verder is opvallend dat ook concrete
verhaalthema's nog volop gecontinueerd worden, zoals: het onschuldige meisje dat
verleid wordt, de destructieve invloed van de stad en de overspelige gehuwde vrouw.(1)
En ook bevatten realistische romans tot ver in de twintigste eeuw nog steeds
regelmatig een flinke portie maatschappijkritiek, al evolueert de aard van die kritiek
mee met de politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.(2)
En ten slotte zijn er aspecten waar in de loop van de tweede helft van de
negentiende plaats voor komt. Dingen die nu ineens wel mogen of kunnen, maar die
evenmin per se hoeven. Zoals: een ruimere stofkeuze. Ook het gruwelijke, het
onzedelijke kan nu. Net als het demonstreren van de niets ontziende macht van de
causaliteit. En in dit verband gaat het dan vooral om het geven van dwingende
fysiologische en psychologische verklaringen. Daarbij kunnen ook wetenschappelijke
theorieën of concepten worden ingezet, al naargelang die door de gepopulariseerde
wetenschap van het moment worden ingegeven, zoals: de erfelijkheidswetten, het
degeneratieconcept, de temperamentenleer, het on- of het onder-bewuste, inmiddels
geïdentificeerde ziektebeelden en de psychoanalyse. Dat alles is mogelijk,

(1) Voor het meisje dat in de stad wordt verleid zie: Trinette, Geertje en Celly, de overspelige
gehuwde vrouw: Het vuur dat niet wordt uitgebluscht van jan ten Brink (uit 1868), Martha
van A. Aletrino (uit 1895) en Willy Corsari, De zonden van Laurian Ostar (uit 1931). (Erica
van Boven maakte mij op deze laatste titel attent.)
(2) Vergelijk de kritiek op de harteloze hogere stand bij Jan Cremer met het meer radicale
socialisme van A.M. de Jong.
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maar niet noodzakelijk. Een schrijver wordt niet als passé afgeserveerd wanneer hij
deze elementen of een aantal ervan niet in zijn roman heeft verwerkt. Dat wordt hij
wel wanneer hij nog aan komt zetten met één of meer van de vijf verboden: een
auctoriale verteller, moralistisch vertellerscommentaar, medeleven met zijn
personages, een langdradige start en een stralend happy end.
Als een soort van lakmoesproef voor de hier voorgestelde benadering kunnen de drie
romans van Buysse dienen die er in de literaire kritiek en in de
literatuurgeschiedschrijving zo genadeloos zijn afgekomen: Wroeging, Mea culpa
en Op 't Blauwhuis.
Buysse scoort in deze romans op veel punten als het gaat om nieuwe elementen
waarvoor in de loop van de negentiende eeuw in principe plaats gekomen is. Die nu
mogen maar niet hoeven. Zo schuwt hij het gruwelijke niet. Tot twee maal toe wordt
de lezer in Wroeging getracteerd op een beschrijving van de afgrijselijk buikwond
die het hoofdpersonage per ongeluk heeft opgelopen: ‘de ganse buik één bloedend
haksel, waaruit de ingewanden hingen’, schrijft Buysse. Ook de meedogenloze
werking van de causaliteit wordt in de drie verhalen gedemonstreerd en als zodanig
benoemd. ‘O nutteloze, kinderachtige opstand tegen een onoverkomelijke macht!’
heet het in Mea culpa.(1) En die macht is zeker niet Onze Lieve Heer. Causale
psychologische verklaringen vinden we legio. Zoals in Op 't Blauwhuis. ‘En zo, van
lieverlede, onderging Nina weldra, op verschillende manieren, de terugwerking van
de zielsaandoeningen die zij verwekte. Dringende verlangens naar onuitgedrukte,
onbekende, eerst nu instinctmatig gegiste hartstochten, ontstonden in haar; [...]’(2)
Ook de temperamentenleer is present, zoals gebruikelijk gebonden aan stand en
fysiologisch milieu. In Op 't Blauwhuis wordt de tuinmansdochter met haar ‘kloek
lichaam’ en ‘rode vlezige lippen’ neergezet als een prototype van het sanguïnische
temperament, terwijl de jonge burgemeester met zijn blonde, slanke gestalte en zijn
bleke ‘fijnbesneden langwerpig gelaat’ het nerveuze temperament vertegenwoordigt.(3)
Het geloof aan de bepalende macht van de heriditeit wordt in Wroeging getoond door
aan het eind van het boek de suggestie te wekken dat

(1) Mea culpa, 526.
(2) Op 't Blauwhuis, 617.
(3) Op 't Blauwhuis, resp. 629, 604, 621-622.
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de kleine, pasgeboren Gaëtan niet alleen de naam van zijn vader, maar
hoogstwaarschijnlijk ook diens seksuele lusten geërfd heeft. Daarnaast wordt eveneens
aandacht besteed aan de bepalende invloed van het sociale en fysiologische milieu.
Buysse continueert in zijn drie romans ook oude elementen die deel zijn uit blijven
maken van de moderne eindnegentiende-eeuwse realistische roman. Verteltechnisch:
het verhaal in de derde persoon en de spanningsboog. Het zijn alledrie hij of
zij-verhalen en de drie plots draaien om vragen als: hoe gaat deze driehoeksverhouding
aflopen? en: krijgen ze elkaar ten slotte toch nog? Buysse continueert ook oude
thematiek: het verleide onschuldige meisje en de verlaten maîtresse. In alledrie de
boeken zit maatschappijkritiek, in dit geval van duidelijk linkse signatuur: tegen de
Kerk, tegen de conservatieve politieke vleugel, tegen de huichelachtige dubbele
moraal, tegen het parvenudom en tegen de verkalkte arrogante adel.
Tot zover is er niets aan de hand. Buysse doet dingen die aan het eind van de
negentiende eeuw voor een realistische roman nog steeds kúnnen of die nu voor het
eerst mógen maar die geen van alle hoéven.
Doet Buysse in deze drie verhalen ook zaken die níet meer kunnen? Een auctoriale
verteller? Nee, die vinden bij hem niet. Het starten van het verhaal ab ovo? Ook dat
doet Buysse niet, hij begint net als het echte leven, medias in res. Het geven van
moralistisch vertellerscommentaar? Het meeleven met de personages? Beide gebeurt
in Wroeging en in Mea culpa. Een happy end? Dat vinden we, tenminste op het eerste
gezicht, in Op 't Blauwhuis. Drie ‘erge’ dingen dus, in die zin dat ze niet meer kúnnen
in de ogen van jonge tegen de oude moraliserende, idealiserende literatuur van de
directe voorgangers strijdende critici, zoals Netscher, Van Deyssel, Vermeylen en
De Bom. Vooral door deze drie zogenaamde verbodsovertredingen komen voor hen
de verhalen in een verwerpelijk licht te staan. Het is het licht van de moraliserende
zedenroman (Wroeging, Mea culpa) en dat van de suikerzoete liefdesroman (Op 't
Blauwhuis). Door het jonge Holland en het jonge Vlaanderen wordt Buysse
afgeserveerd.
Deze drie verhaalaspecten maken, denk ik, dat de contemporaine kritiek voorbij
heeft gezien aan andere signalen die daar haaks op staan. Op 't Blauwhuis eindigt
inderdaad met een happy end: het jonge meisje krijgt ten slotte haar geliefde. Maar
tegelijk wordt in de roman gedemonstreerd dat het volmaakte geluk niet bestaat op
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aarde, dat God (voorzover hij al zou bestaan) geenszins rechtvaardig is en dat de
mens onverdiend moet lijden. Zoals Buysse het zelf in zijn roman formuleert: ‘[...]
zij werd het levende symbool van het geluk, het Volmaakt Geluk dat iedere sterveling
najaagt zonder het ooit te bezitten, [...]’(1)
In Wroeging en Mea culpa is er evenmin spake van eenduidigheid, nu wat betreft
de door de critici zo gewraakte moralistische inslag. In Wroeging zijn niet alleen de
twee vrouwen slachtoffer, maar ook - heel letterlijk - de overspelige man zelf. Zijn
dood is alleen niet het verdiende loon voor zijn liederlijk gedrag, zoals zijn vrome
vrouw graag wil geloven, maar een slag van het blinde noodlot. En Mea culpa is niet
alleen zelfbeschuldiging maar zeker ook zelfverdediging. De mannelijke hoofdfiguur
René heeft meer moreel gevoel dan andere jongemannen van zijn generatie. Daar
komt nu juist zijn wroeging en het maar niet los kunnen raken van zijn maîtresse uit
voort. Het boek laat zien, in de woorden van Buysse zelf: ‘que l'on ne sait pas aimer
sans souffrir’.(2)
Buysse gaf aan zijn zoete liefdesgeschiedenis een bittere bijsmaak: volmaakt geluk
is een illusie. En de moraal in zijn twee zedenromans relativeerde hij door de man
niet als gewetenloos voor te stellen maar als slachtoffer van een huichelachtige
maatschappij. Die boodschap kwam bij de jonge, voor het nieuwe realisme
geporteerde kritiek niet over, omdat Buysse een paar essentiële verbodsbepalingen
had overschreden, vooral die op het geven van moraliserend en medelevend
commentaar. In Wroeging en Mea culpa struikelde de kritiek over zinnetjes als:
‘Maar zij, de arme verlatene, leefde op die hoop.’ En: ‘Hij deed het met die lafheid,
met die valsheid van het hart, eigen aan het mansgeslacht in dergelijke
omstandigheden.’(3) Beide romans staan er vol mee. Waarom nu hier ineens al die
moraal en in de andere romans - ook in Op 't Blauwhuis - niet of aanzienlijk veel
minder? Vanuit de bedoeling om zo brood op de plank te krijgen, zoals veelal is
gesuggereerd?
Eerder ben ik geneigd verband te zien met het sterk autobiografische karakter van
Wroeging en Mea culpa. Ze vertellen in grote trekken hetzelfde verhaal. Dat van een
jongeman die, grotendeels uit

(1) Op 't Blauwhuis, 715.
(2) Geciteerd naar Van Vreckem 1968, 140.
(3) Wroeging, 392, 391.
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medelijden, niet los kan komen van zijn maîtresse en die tegelijk getrouwd is of wil
gaan trouwen met een meisje uit zijn eigen stand. Daardoor wordt hij verteerd door
schuldgevoel, aan twee kanten. Het is Buysses eigen geschiedenis waarmee hij in
deze twee romans op een of ander manier lijkt te willen afrekenen. Beide verhalen
zijn zelfportret, zelfbeschuldiging en zelfverdediging ineen.
Dit sterk autobiografische, zelfbeschuldigende element vertaalt zich niet alleen
thematisch (door de concrete verhaallijn), maar ook verteltechnisch. De vertelinstantie
staat dicht bij zijn door wroeging verteerde alter ego. Als vanzelfsprekend deelt hij
daarom in diens schuldbesef en medelijden. Vandaar al die beschuldigende en
meelevende commentaren. We zien dat door deze psychologische vereenzelviging
personage en vertelinstantie zich ook in verteltechnisch opzicht naar elkaar toe
bewegen. Op sommige plaatsen gaat de onvoltooid verleden tijd van de erlebte Rede
waarin de gedachten van de mannelijke hoofdfiguur worden weergeven, onverhoeds
over in de onvoltooid tegenwoordige tijd van het vertellerscommentaar. Ik geef een
voorbeeld uit Mea culpa. Daarin schuift zich onverhoeds een verteller met een
algemene waarheid in de onvoltooid tegenwoordige tijd tussen een hele lap tekst met
gedachteweergave. (De passage met vertellerscommentaar is hier vet weergegeven):
Maar wat gedaan? Men scheidt niet half van een maitresse. Men
behoudt ze of men verlaat ze; er bestaat geen middenweg. Hij voelde
daar een onverbiddelijk logische waarheid, waartegen hij vruchtloos poogde
te worstelen. Wat gedaan? Wat gedaan? Haar tot het ouderlijk huis doen
terugkeren? Onmogelijk. Haar stiefvader dronken van de ochtend tot de
avond, met geregelde aanvallen van delirium tremens, die hem naar het
hospitaal voerden, geleek geen mens meer. Opnieuw haar toevlucht nemen
tot haar tante? Helaas, haar tante was nu dood en haar kinderen hadden
zich verspreid.(1)
De gewetensnood van Buysses twee mannelijke hoofdfiguren was die van Buysse
zelf. En deze omstandigheid zette de deur open voor een sterk moraliserende en
meelevende vertelinstantie die Buysse misschien van zijn gewetensnood bevrijdde,
maar die hem in de literaire kritiek en in de literatuurgeschiedschrijving duur is
komen te staan.

(1) Mea culpa, 465.
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Individuele pathologie in Cyriel Buysses Daarna (1903) en in
Marcellus Emants' Fanny (1879)
Historiciteit ondanks of dankzij literariteit?
door Elke van Nieuwenhuyze
Historiciteit en literariteit in naturalistische literatuur
In zijn recent verschenen studie In het spoor van Emile Zola. De narratologische
code(s) van het Europese naturalisme illustreert Borghart overtuigend dat het zinvol
is om de volgende opvatting, ontwikkeld door Zola in zijn gematigde theoretische
geschriften Le naturalisme au théâtre (1879) en Du roman (1878-1890), als tertium
comparationis van het Europese naturalisme aan te wenden: literaire teksten dienen
een wetenschappelijke, dat wil zeggen een zo exact en zo objectief mogelijke
beschrijving te geven van welk aspect dan ook van de contemporaine wereld.(1) Ook
de Vlaamse en Nederlandse naturalistische teksten drukken een realistische poëtica
uit. ‘Ik ben eenvoudigweg niet achteruit geschrokken voor de waarheid’, dat was
bijvoorbeeld de reactie van Buysse op de beschuldigingen van pornografie in Het
recht van de sterkste.(2) Precies wegens hun werkelijkheidsclaim worden
Nederlandstalige naturalistische werken in de literatuurstudie zeer vaak, onterecht,
gereduceerd tot ‘historische’ bronnen die objectief verhalen over degeneratie,
pathologie, hysterie, industrialisatie en verpaupering, om maar enkele thema's uit de
cultuurgeschiedenis van het fin de siècle aan te halen. Het is echter net zeer relevant
om de historische waarde van naturalistische literatuur te analyseren in samenhang
met aandacht voor het retorische. Deze vertreksituatie roept onder andere de volgende
vragen op: is er in Buysses naturalistische teksten sprake van historiciteit, van
werkelijkheidswaarde? Zo ja, wat is die dan en hoe werkt de literariteit, het

(1) Pieter Borghart, In het spoor van Emile Zola. De narratologische code(s) van het Europese
naturalisme, Gent 2006, p. 20.
(2) Cyriel Buysse, brief aan Alfons de Cock, 8 december 1893, AMVC-Letterenhuis Antwerpen.
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geheel van discursieve en narratieve strategieën, in op die historiciteit? Met andere
woorden, hebben we historiciteit ondanks of net dankzij literariteit? De hypothese
is dat het discursieve element niet zelden de blik van de lezer voor de historische
werkelijkheid in al haar complexiteit scherpt. Aan de hand van een analyse van
pathologie in Buysses roman Daarna en in Marcellus Emants' novelle Fanny wil ik
die hypothese illustreren.(1)

Portret van Emile Zola door E. Manet (1868).

(1) Het is wellicht beter te spreken over individuele pathologie, waarmee ik in navolging van
de toonaangevende studies De zieke natie. Over de medicalisering van de samenleving
1860-1914 vin Liesbet Nys, Henk de Smaele, Jo Tollebeek en Kaat Wils (eds.) (Groningen
2002) en Degeneratie in België (1860-1940). Een geschiedenis van ideeën en praktijken van
Jo Tollebeek, Geert Vanpaemel en Kaat Wils (eds.) (Leuven 2003) specifieke abnormaliteiten
van individuen bedoel. Individuele pathologie staat in deze studies tegenover sociale
degeneratie, een term die eerder verwijst naar het collectieve verval van een hele
samenlevingsgroep tegen de achtergrond van sociale factoren als werkloosheid, armoede,
drankmisbruik, ziekte en misdaad.
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De narrativistische geschiedtheorie van F.R. Ankersmit als methode
We zouden kunnen poneren dat Daarna en Fanny wegens hun mimetische poëtica
te beschouwen zijn als historische bronnen over individuele pathologie. Louter uitgaan
van de auteursintentie is echter niet voldoende. Een auteur kan beweren de waarheid
weer te geven, maar doet hij dit daarom ook? Dorrit Cohn stelt in haar The distinction
of fiction (1999) dat de afbakening van fictie en non-fictie uiteindelijk moet gebeuren
op basis van de keuze van de auteur voor een specifiek narratief genre en de daarmee
samenhangende auteursintentie.(1) Maar betekent dit dan dat een auteur die beweert
slechts literaire verhalen te schrijven geen referentialiteit kan verwerken in zijn
teksten? Beter is het dus om uit te gaan van de teksten zelf. Wat vertellen ons de
teksten zelf? De narrativistische geschiedtheorie van F.R. Ankersmit biedt ons in
dezen een zeer interessante uitweg, een zeer relevante tekstuele manier van werken.
Ik wil hier voornamelijk gebruik maken van zijn Narrative logic. A semantic analysis
of the historian's language, verschenen in 1983.(2) Zoals de titel aangeeft, gaat
Ankersmit in Narrative logic op zoek naar de logica die schuilt in historische verhalen,
in de historische narratio's, zoals hij ze noemt. Elke historische narratio biedt een
interpretatie van het verleden, ontwikkelt een zekere historiografische these. Dat
noemt Ankersmit de narratieve substantie. Die narratieve substantie is als een beeld,
een foto die een bepaald standpunt voorstelt vanwaar de verleden werkelijkheid kan
worden bekeken. Geen enkele interpretatie, geen enkele narratieve substantie
correspondeert in haar geheel met het verleden. Een voorbeeld van een naam van
een narratieve substantie is bijvoorbeeld ‘de renaissance’ of ‘de verlichting’. Dat
zijn concepten door de historicus bedacht en reeds voorzien van een connotatie die
niet feitelijk is, die niet refereert aan de realiteit. Een ander voorbeeld is ‘degeneratie’,
dat een bijzonder negatieve connotatie heeft en een interpretatie van verval,
achteruitgang impliceert. Van een narratio kan niet worden gezegd of ze waar of vals
is, enkel of ze objectief is.

(1) Dorrit Cohn, The distinction of fiction, Baltimore 1999, p. 15.
(2) Franklin Rudolf Ankersmit, Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language,
The Hague 1983. In dit artikel presenteer ik mijn samenvatting van Ankersmits kernideeën
over de historische narratio. Aangezien die ideeën door de hele studie heen worden ontwikkeld
en herhaaldelijk worden uitgelegd, is het zinvol hier te verwijzen naar het werk in zijn geheel.
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Wel is het zo dat de narratio, die dus zoals gezegd een interpretatie biedt over die
verleden werkelijkheid tegelijkertijd ook zogenaamde feitelijke uitdrukkingen bevat
die wél rechtstreeks refereren aan de historische realiteit en waarover wel kan worden
gezegd of ze waar of vals zijn. Samengevat: elke historische narratio, elk historisch
verhaal is opgebouwd uit opeenvolgende, individuele beweringen. Aan de ene kant
hebben we feitelijke beweringen die onmiddellijk verwijzen naar het verleden. Aan
de andere kant bevat de narratio uitdrukkingen die verantwoordelijk zijn voor de
historiografische these van de narratio, voor het standpunt waarvan wordt verdedigd
dat het het meest relevante is om de verleden gebeurtenissen te beschouwen. Het
verschil tussen beide soorten beweringen is dat de feitelijke beweringen letterlijke
beweringen zijn en enkel een cognitieve inhoud overbrengen, enkel puur beschrijven
terwijl de andere beweringen in de eerste plaats bepaald zijn door wat Ankersmit
een metaforisch karakter noemt. Ze hebben ook gedeeltelijk een cognitieve inhoud,
maar tegelijkertijd brengen ze een interpretatie van de verleden werkelijkheid teweeg.
Ankersmit geeft ook een antwoord op de vraag wat voor hem de meest objectieve
narratio is. De meest objectieve narratio zorgt voor wat in Ankersmits theorie
‘scope-maximalization’ heet. De meest objectieve narratio is met andere woorden
die die ten eerste heel wat feitelijke beweringen bevat en die ten tweede door het
interpretatieve deel van de narratio een bereik bewerkstelligt dat zo maximaal mogelijk
verder reikt dan wat we te weten komen via de feitelijke beweringen. Volgens
Ankersmit is het hierin dat de werkelijke historische kennis zit: in narratio's die door
hun reikwijdte origineel zijn en een interpretatie bieden die verder reikt dan de door
iedereen gekende feiten. Zo kan de historische kennis immers verder evolueren en
blijft de historicus niet steken bij steeds dezelfde feiten. De meest succesvolle
historicus weet welke delen van de verleden werkelijkheid hem ertoe brengen een
narratio te creëren met een bereik dat breder is dan concurrerende gezichtsvelden.
Het brede bereik mag met andere woorden geen afbreuk doen aan de feiten, ook al
behoort het tot het interpretatieve deel van de narratio. Dit alles indachtig moeten
we besluiten dat er eigenlijk twee niveaus van historiciteit zijn: de historiciteit in de
meest pure vorm, namelijk van de feitelijke beweringen, en de historiciteit in een
afgeleide vorm, namelijk van een breed gezichtsveld, een originele interpretatie die
hoewel ze niet
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rechtstreeks verwijst naar het verleden toch vanuit de verleden gegevens geïnspireerd
is.
Hoe kan dit alles nu in verband worden gebracht met de factoren historiciteit en
literariteit van narratieve teksten? De factor historiciteit staat duidelijk in verband
met de feitelijke beweringen van de narratio. De factor literariteit heeft te maken met
het metaforische karakter van de metaforische beweringen, met de interpretatie, het
standpunt dat de narratio aan de lezer voorstelt. De relatie tussen historiciteit en
literariteit heeft dan weer te maken met het maximaliseren van het bereik van
historiciteit. Concreet zullen de historiciteit en de literariteit worden geanalyseerd
door de narratio's die Daarna en Fanny ons bieden, met elkaar te confronteren. We
kunnen verschillende klokken met elkaar vergelijken en de tijd die ze aanduiden
naast elkaar zetten. Maar we kunnen geen enkele klok rechtsreeks vergelijken met
de tijd zelf. Zo is het ook met historische narratio's. De waarde van narratieve
substanties en de scopes die ze aanreiken, kan niet worden gemeten aan de hand van
het verleden zelf, zodat ze noodgedwongen moeten worden vergeleken met de
narratieve substanties en de scopes van andere historische narratio's over hetzelfde
thema. Maar ook de feitelijke beweringen kunnen we slechts te weten komen door
ze te confronteren met de feitelijke beweringen van zoveel mogelijk andere relevante
narratio's. Tenminste, dit verdedigt Ankersmit in De spiegel van het verleden.
Exploraties I: geschiedtheorie en De macht van representatie. Exploraties II:
cultuurfilosofie en esthetica, beide verschenen in 1996.(1) Eenvoudig gezegd komt
het hierop neer: de historiciteit in Daarna en Fanny zit in hun grootste gemene deler
van feitelijke beweringen. Idealiter zouden deze representaties ook moeten worden
geconfronteerd met een heleboel andere teksten, waaronder vast en zeker medische
traktaten over individuele pathologie, maar dit valt buiten het bestek van dit artikel.
Een uitstap naar de narratieve geschiedtheorie was nodig in deze bijdrage, die
eveneens ‘scope-maximilization’ voor ogen had, ofwel een originele interpretatie
van Daarna en Fanny. De eerste vraag die zich aandient, is welke feitelijke
beweringen er zitten in de deelverzameling van deze twee literaire teksten. De
feitelijke beweringen die

(1) Franklin Rudolf Ankersmit, De spiegel van het verleden. Exploraties I: geschiedtheorie,
Kampen 1996, p. 15-25 en De macht van representatie. Exploraties II: cultuurfilosofie en
esthetica, Kampen 1996, p. 80-81.
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hier ter sprake zullen komen, zijn afgeleid van de oorspronkelijke feitelijke
beweringen uit de tekst zonder dat de semantische kern ervan verloren is gegaan,
wat volgens Ankersmit mogelijk is: ‘We can know for certain whether or not the
paraphrase of a statement correctly represents the meaning of the original statement,
but we can never be quite so certain in the case of a narratio’.(1)

Feitelijke beweringen in Daarna en in Fanny
In Daarna krijgen we het verloop van een tragische relatie te zien tussen Alfred,
zoon van een rijke industrieel, tevens de pathologische held van het verhaal, en
Florence, die afstamt van een verarmde, ouderwetse, adellijke familie. Het contrast
tussen Florences interesse voor materiële en banale zaken en Alfreds doel om haar
‘in het leven op te leiden, haar het ware leven te leren kennen, haar te vormen en te
ontwikkelen in de liefde voor het Schone, haar in te wijden tot het illusievolle begrip
van al zijn mooie en grote levensidealen’ leidt tot teleurstelling, bedrog en vervolgens
berusting.(2) De novelle Fanny tekent de ontwikkeling van een overgevoelige vrouw
die in haar onvermogende burgerhuishoudelijke omgeving niet het ware geluk heeft
gevonden. Ze ervaart het leven als een plicht, getekend door dagelijkse praktische
beslommeringen. Tussen de vele zenuwcrisissen door beleeft ze momenten van de
meest innige emotie dankzij of misschien eerder door toedoen van een vriend van
haar man, Frans. Frans, die de wereld rond heeft gereisd en boeiend weet te vertellen
over kunst en muziek voert haar naar de hoogste toppen van extase. De afgrond is
echter diep wanneer haar jongste kind, eveneens zwak, sterft. Zijn dood leidt haar
naar de letterlijke afgrond, ze pleegt zelfmoord.
Een eerste feitelijke bewering: de specifieke abnormaliteit van een persoon die
over het algemeen overgevoelig reageert op allerlei zaken kan zich ook uiten in een
overdreven extatische manier van opgaan in en praten over kunst. Wanneer de
vervoering door de kunst ech-

(1) Franklin Rudolf Ankersmit, Narrative logic, p. 71.
(2) Cyriel Buysse, Cyriel Buysse. Verzameld Werk I (A. van Elslander en A.M. Musschoot
(eds.)), Brussel 1974, p. 1088.
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Portret van M. Emants door H.J. Haverman (1897).

ter niet beantwoord wordt door zijn omgeving brengt dit bij de overgevoelige persoon
een sterk gevoel van ontnuchtering teweeg:
- O, kijk eens, sprak hij, zenuwachtig haar hand grijpend,
- kan je je iets zuiverder, iets grootser voorstellen? Is dat niet werkelijk
het zweven, het puur ten hemel stijgen van de Victorie, niet enkel in
lichamelijke gedaante, hoe prachtig ook het beeld in werkelijkheid daar
staat, maar ook het zweven en stijgen in geest, de geest van de zegepraal
die uit dat heerlijke en volmaakte vrouwenlichaam op haar nobele vleugelen
ten hemel stijgt! [...]
- O ja, hoe prachtig! Hoe prachtig! Murmelde zij, zacht tegen hem
aangevlijd. - wat jammer toch dat ze geen hoofd en geen armen meer heeft!
Hij trilde, als onder een schok van nuchtere werkelijkheid uit het
heerlijk-verhevene van zijn ideaal gerukt.(1)

(1) Cyriel Buysse, VWI, p. 1092.
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Zij zweefde te hoog boven de wereld om niet met verachting op haar man
en zijn alledaagse scherts neer te zien. Terwijl Jan de glazen vulde, ging
zij fluisterend tot Frans voort:
‘Hij heeft zich daar nooit in kunnen verplaatsen. Voor hem was de kunst
slechts een tijdverdrijf. Hij had geen roeping en daarom legde hij aanstonds
de bijl erbij neer. Nooit heeft hij het lijden gekend dat heerlijker is dan het
zoetst genieten en vreselijker pijnigt dan de wreedste smart. Wie de kunst
werkelijk liefheeft, moet afstand doen van het leven en aan de nachtegaal
gelijk worden [...].(1)
Een teleurstellend huwelijksleven, dat wordt ervaren als banaal, leidt bij overgevoelige
personen vaak tot een abnormale crisis van het gemoedsleven:
En weer begon hij koortsachtig te schilderen, geheel en al in zijn arbeid
verdiept. [...] Hij voelde zich plotseling als 't ware gek worden, en gooide
huilend, met een razende, sissende vloek, zijn kleuren en penselen ver van
zich af. Hij was totaal ontredderd en rampzalig, hij balde de vuisten naar
zijn twee ellendige, tergende schilderijen, als om ze te verbrijzelen. Hij
kón niet meer schilderen, hij wás geen schilder meer, hij was niets meer,
niets dan een ellendig, nutteloos schepsel, gedrukt en vernield onder 't
wanhopig banale van een ongelukkig huwelijksleven, dat al zijn beste
levenskrachten, en al het mooie en nobele en ideale in hem doodtrapte.(2)
Zij poogde overeind te rijzen, doch viel weer achterover neer, wentelde
zich rond in het bed, wrong de kussens krampachtig met haar gezonde
armen samen, scheurde de lakens los en slingerde ze van zich, rees als een
gespannen boog op het achterhoofd omhoog en draaide met de ogen, gilde
en sloeg om zich heen, dat Jan aan een zenuwtoeval geloofde. Jammerend
stond hij bij haar bed, hield haar vast zolang de aanval duurde, woelde
met de hand door haar dunnend hoofdhaar zodra zij, tot kalmte
teruggekeerd, bleek als een dode voor hem lag uitgestrekt, en herhaalde
in zijn radeloosheid altijd dezelfde woorden:
‘Arm kind, had ik het kunnen voorzien dat ik je zulk een huwelijksgeluk
bereidde!’(3)

(1) Marcellus Emants, Drie novellen. Een avontuur, Najaarsstormen Fanny (Prisma-boeken
1954), Utrecht/Antwerpen 1981, p. 185.
(2) Cyriel Buysse, VWI, p. 1094.
(3) Marcellus Emants, Drie novellen, p. 221.
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Hierbij aansluitend is het ook zo dat bekrompenheid, en banaliteit in het algemeen,
typische kenmerken van de burgerklasse, vaak echt gehaat worden door overgevoelige
personages. Dat haatgevoel is niet zelden ingegeven door hoogmoed en een zeer
groot gevoel van eigenwaarde. De fragmenten waarin Alfred het banale leven van
de omgeving waarin zijn vrouw was opgevoed, vervloekt omdat het volgens hem
het einde van zijn mooie, gezonde artiestenleven doodt, zijn legio. Ook Fanny
verwenst de kleinsteedse bekrompenheid en denkt hierbij in Frans een zielsverwant
te hebben gevonden die haar begrijpt.
Tot slot: het weerstandsvermogen van een overgevoelige persoon die grootse
idealen koestert die uiteindelijk toch niet verwezenlijkt worden, neemt vaak geleidelijk
aan af, de persoon wordt als het ware stukje bij beetje ontnuchterd. Aanvankelijk
ervaart Alfred nog enigszins huwelijksgeluk. Later stapelen de teleurstellingen zich
op. Florence is ongastvrij voor Alfreds vrienden, Florence zoekt liever het gezelschap
op van anderen, onder wie Paul, die Alfred maar een snob vindt. Alfred ondervindt
aan den lijve dat hij niet tot de ‘gewone, normaal-gezonde mensen’ behoort, mensen
‘die aten, dronken, rookten, sliepen, en van hun vrouw alleen het animaal genotvolle
verlangden’.(1) Dat besef is één van de vele desillusies die alle culmineren in de
ultieme ontnuchtering die Alfred ervaart wanneer hij erachter komt dat Florence hem
wel degelijk bedriegt met Paul. Uiteindelijk berust Alfred in zijn situatie. Bij het
verhaal van Fanny volgen zenuwcrisissen en klaagzangen elkaar reeds bij aanvang
op, waarbij ze telkens ofwel wartaal uitslaat over in de kiem gesmoorde idealen,
ofwel zichzelf verliest in droombeelden over verre reizen en kunstzinnige
ontmoetingen, ofwel zichzelf de hemel in prijst omdat ze zich als modelechtgenote,
modelmoeder en modelhuisvrouw ver boven anderen verheven voelt. Haar omgeving
weet wel beter. Zo zag Jan na de zoveelste hysterische aanval het in hoe ‘zij langzaam
zichzelf sloopte, en voelde zich machteloos tegenover die zelfmoord der natuur’.(2)
De zeldzame dingen die haar plezier verschaffen, zoals de pianomuziek van Frans,
putten haar uiteindelijk net zo sterk uit als haar teleurstellingen. Sterk verzwakt als
ze is, overleeft ze de dood van haar jongste kind niet.(3)

(1) Cyriel Buysse, VWI, p. 1195.
(2) Marcellus Emants, Drie novellen, p. 202-203.
(3) Hoewel er ongetwijfeld nog meer dergelijke feitelijke beweringen zitten in de deelverzameling
van deze twee representaties van individuele pathologie kunnen ze hier vanzelfsprekend niet
alle aan bod komen.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

62

Standpunten in Daarna en in Fanny
Deze twee narratio's hebben natuurlijk ook een interpretatief deel waarin ze een
bepaalde these naar voren willen schuiven. Deze interpretatieve delen omvatten alle
verschillen die er in de respectieve representaties van individuele pathologie optreden.
In Fanny wordt bijvoorbeeld beklemtoond dat de erfelijkheid een grote rol speelt bij
haar hysterie. Haar vader is ook krankzinnig geworden en haar dochter en jongste
kind hebben eveneens een zwak gestel. Alfreds vader daarentegen wordt steevast
voorgesteld als ‘een flinke man, een man van weinig woorden, maar van kras en
praktisch handelend optreden’ en ‘een man van zaken, knap en praktisch, maar in
strijd of tegenkanting spoedig trots en hard’.(1) Over het karakter van Alfreds moeder
wordt niets verteld. Een ander voorbeeld: in de representatie van Emants gaat de
beschrijving van een zenuwcrisis gepaard met heel wat lichamelijke beschrijvingen,
van zenuwachtige handen, over bleke wangen naar rollende ogen en wilde gebaren.(2)
Dit is allemaal veel minder aanwezig in Daarna. Ook de slotfragmenten zijn anders:
in Daarna krijgen we, zoals Anbeek het formuleert in De naturalistische roman in
Nederland, een passief einde waarbij de ontnuchterde hoofdfiguur berust in zijn
ongeluk na de slag tussen ideaal en realiteit definitief te hebben verloren.(3) Fanny
daarentegen neemt de actieve beslissing, zij het grotendeels onbewust, uit dit
onvolmaakte leven te stappen. Hier wil ik dieper op ingaan aangezien deze
slotfragmenten zeer interessante elementen van literariteit bevatten die ons dichter
kunnen brengen bij een antwoord op mijn centrale vraag: wat de representatie van
pathologie betreft in Daarna en Fanny, hebben we historiciteit ondanks of dankzij
literariteit? Laten we dus de slotscènes van dichterbij bekijken. Het is opvallend dat
beide verhalen eindigen met een visioen van de hoofdfiguur.
Hij had een droom, ... een visioen, ... een hallucinatie... Hij droomde dat
hij in een oord wandelde, heerlijk als een paradijs. Wondere tuinen vol
bloemen en fonteinen; valleien met zacht kron-

(1) Cyriel Buysse, VWI, p. 1143 en p. 1217.
(2) Marcellus Emants, Drie novellen, p. 174, p. 209 en p. 210.
(3) Ton Anbeek, De naturalistische roman in Nederland, Amsterdam 1982, p. 52.
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kelende rivieren, velden van nooit geziene vruchtbaarheid, horizonnen
van goud en blauw op hoge ongeëvenaarde majesteit. En hoe schoon en
verrukkelijk het ook was in de valleien, toch wilde hij hoger en hoger,
omdat het daar nóg schoner en heerlijker was. Maar telkens stuitte hij op
steile rotsen, en viel terug in de valleien...
Toen zag hij naast een bloemenveld, onder de schaduw van een hoge
boom, een wondervogel liggen, zoals hij er nog nooit gezien had. 't Was
als een reusachtige zwaan, met glinsterende licht-azuren veren.
[...]
De vogel ontwaakte en ontplooide met nobel gebaar zijn hemelsblauwe,
van juwelen flonkerende vlerken.
- O, neem mij mee naar de hoogten! smeekte Alfred.
De wondervogel keek hem aan met strakke, menselijk droeve blik, en in
zijn ogen glommen stille tranen.
- Gij zijt van deze aarde, sprak hij zacht, met weemoed.
En plotseling nam hij de gedaante van een vrouw, met een kindje op de
arm.
Die vrouw droeg de gelaatstrekken van Florence.
- O, vogel, heerlijke vogel, neem mij mee naar 't hoge, naar 't nobele, naar
't schone! smeekte Alfred vuriger.
Maar reeds was de glanzende vogel met fonkelende vleugelslagen in de
ijle lucht gestegen, en nog eens keek hij in stille weemoed, als met
medelijden, om.
- Gij zijt van deze aarde, zuchtte hij.
[...]
- Ik ben van deze aarde, murmelde hij bevend, in weemoedig-ontroerd
terugdenken aan het gedroomde visioen.
En stille hete tranen stroomden overvloedig langs zijn wangen...
Toen ging hij zich verkleden.
Tussen tien en elf zou hij bij Florence zijn...(1)
Waarom rees ook haar ziel niet op, om als een ademtocht in de ether te
verdwijnen?
Als wilde zij in één warme omhelzing al wat leefde aan haar borst drukken
en zich oplossen in een enkele klus voor vurige liefde, strekte Fanny de
armen naar buiten uit. Een vloed van tranen brak uit haar ogen los. Doch
hoor, een klagende melodie trilde door de nacht.
O! zij kende dat lied, het sprak van liefhebben, van genieten. Waar was 't
dat zij 't hoorde? [...] Maar plotseling ging er een schok door

(1) Cyriel Buysse, VWI, p. 1271-1272.
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haar heen. Zij wist vanwaar het kwam. Hij was 't die haar riep! Hemel, sta
haar bij! Kind, dat voor haar stierf, vouw de handjes samen en bid voor
uw moeder! Heer, geef haar kracht aan de verzoeking te weerstaan! Zend
uw engelen neder om de onreine te verbrijzelen die haar in zijn boeien
sloot! [...] Vergeefs! De hemel opent zich niet, in het donker blauw lachen
de koude starren haar honend tegen. Gij hebt haar verlaten, o, God!
En beneden roept de melodie immer verleidelijker. Alle visioenen van
liefde en lust rijzen met vernieuwde kracht voor haar ogen op; een zee van
muziek stijgt omhoog, en golft het venster binnen. De baren heffen haar
op en dragen haar voort. Zij kan geen weerstand meer bieden. Beneden
klinkt zijn gebiedende stem en zij zweeft op de golven naar hem toe. De
blauwe hemel verdwijnt voor haar blikken; hij ziet haar aan, hij opent zijn
armen... een ogenblik van liefde, en dan de eeuwige boete in de eeuwige
nacht!(1)
De zinnen van deze slotscènes kunnen we puur referentieel beschouwen. Ze verwijzen
dan enkel naar de specifieke inhoud van de visioenen van Alfred en Fanny. Ik wil
ze eerder lezen in hun metaforische zin, hun betekenis dus als aanzet voor een
bepaalde interpretatie. Maar aangezien Ankersmit niet meteen aanreikt via welke
verschillende manieren de narratio een standpunt en een bereik ten uitvoer brengt,
schakel ik hiervoor Hayden Whites tropologie in zoals hij ze bespreekt in o.a.
Metahistory (1973) en Tropics of discourse (1978). Ankersmit leunt sterk aan bij
White:
How a given historical situation is to be configured depends on the
historian's subtlety in matching up a specific plot structure with the set of
historical events that he wishes to endow with a meaning of a particular
kind. This is essentially a literary, that is to say fiction-making, operation.
And to call it that in no way detracts from the status of historical narratives
as providing a kind of knowledge.(2)
Via een plotstructuur vertaalt en verklaart de historicus de chaos aan feiten die het
verleden ons bezorgt. In Daarna hebben we de plotstructuur van een komedie. In de
komedie zoals beschouwd door White heb je op het einde van het verhaal, na talloze
beproevingen,

(1) Marcellus Emants, Drie novellen, p. 226.
(2) Hayden White, Tropics of discourse. Essays in cultural criticism, Baltimore/London
1978, p. 85.
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uiteindelijk een harmonieuze verzoening tussen elementen die door conflicten
onveranderbaar tegenover elkaar leken te staan, tussen de mens met andere mensen
of de mens met de wereld en de maatschappij.(1) Hoewel het niet gegarandeerd is dat
Alfred nu toch gelukkig zal worden met Florence realiseert hij zich ten volle dat hij
van deze aarde is, dat zijn idealen toch nooit zullen worden bereikt, dat hij niet mee
kan naar een hogere wereld. Hij en de wereld, de realiteit zijn één geworden. In
Fanny daarentegen is de narratio ontworpen volgens de archetypische verhaalvorm
van de tragedie. Bij een tragedie hebben we op het einde een staat van verdeeldheid
tussen de mens en zijn medemens, een staat van tragedie die erger is dan het begin
van het drama. De mens moet zich overgeven aan de bepalingen van de wereld, haar
condities zijn onveranderbaar en eeuwig.(2) Fanny heeft inderdaad moeten capituleren.
De hogere wereld, verpersoonlijkt door haar gestorven kind, laat haar in de steek,
de hemel opent zich niet voor haar. Maar ook het echte leven, het aardse leven is
niet meer aan haar besteed, hoezeer ze ook nog haar armen uitstrekt naar alles wat
leeft, de wereld dus, het mag niet baten. Zij is figuurlijk maar vooral heel letterlijk
op zichzelf teruggeworpen wanneer ze zich naar beneden stort.
Op een dieper niveau wordt de zogenoemde historiografische stijl van een historicus
bepaald door een soort bewustzijn
[...] on which a historical thinker chooses conceptual strategies by which
to explain or represent his data. [...] This act of prefiguration may, in turn,
take a number of forms, the types of which are characterizable by the
linguistic modes in which they are cast. [...] I call these types of
prefiguration by the names of the four tropes of poetic language: Metaphor,
Metonymy, Synecdoche and Irony.(3)
Gedreven door een soort bewustzijn dat bepaald is door deze archetypische stijlfiguren
prefigureert de historicus de feiten van het verleden, stelt hij zich vooraf voor hoe
hij ze zal representeren. Wanneer feiten in de interpretatie van een komedie worden
gegoten, dan is

(1) Hayden White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe.
Baltimore/London 1973, p. 9.
(2) Hayden White, Metahistory, p. 9.
(3) Hayden White, Metahistory, p. X.
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synecdoche meestal de dominante figuurlijke uitdrukking. Synecdoche definieert
White als een troop waarmee objecten met elkaar op een integrerende manier in
verband worden gebracht. Een geheel bevat een kwaliteit die net de essentie uitmaakt
van alle delen die die totaliteit opmaken.(1) Dit gaat ook op voor Daarna. De aarde,
die staat voor het echte, ontnuchterde leven en Alfred zijn één geworden. Wanneer
een verhaal wordt opgevat als een tragedie, dan is metonymie meestal de dominante
troop. Metonymie definieert White als een troop waarmee objecten met elkaar op
een reducerende manier in verband worden gebracht, meestal wordt het geheel
gereduceerd tot een deel ervan.(2) Dit gaat ook op voor Fanny. Fanny die zo graag
een geheel wil vormen, zowel met de hogere werkelijkheid als met het echte leven,
faalt. We krijgen een dubbele metonymische voorstelling. Enerzijds is er het geheel
van Fanny en haar kindje, het hogere leven, anderzijds is er het geheel van Fanny en
het gewone leven. Beide worden gereduceerd tot enkel en alleen Fanny zelf.
Volgens Ankersmit is het zo dat de metaforische beweringen, wanneer ze in een
narratieve context voorkomen, de lezer gaan stimuleren om de andere beweringen
uit de narratio op een welbepaalde manier te gaan lezen, namelijk met het oog op de
these die wordt geponeerd door de narratio. Wat Daarna en Fanny betreft moeten
de slotscènes in verband worden gebracht met twee overige gehelen van zinnen uit
de narratieve substanties. Ik doel hier ten eerste op de aanwezigheid van verwijzingen
naar hereditaire kwalen in Fanny en het ontbreken ervan in Daarna. En ten tweede
wil ik in dit verband wijzen op het verschil in tegenperspectief dat de omgeving van
de hypernerveuze temperamenten biedt op hun pathologie. In Daarna is de omgeving
niet mild voor Alfred. Alfreds vader bijvoorbeeld pakt de scheiding van zijn zoon
en Florence kordaat aan en maant zijn zoon aan zich als een man te gedragen. Zijn
jeugdvriend Maxime maakt zijn romantische idealen en hoge verwachtingen van
zijn vrouw dan weer met de grond gelijk. In Fanny daarentegen is er niemand, noch
Jan, noch haar zus, noch Frans die Fanny echt rechtuit op haar plaats zet. Ze wordt
integendeel met fluwelen handschoentjes aangepakt en

(1) Hayden White, Metahistory, p. 36.
(2) Hayden White, Metahistory, p. 36.
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bij elke hysterische aanval proberen ze Fanny zachtjes te sussen tot de storm is gaan
liggen. Een mooi voorbeeld:
‘Lieve kind’, antwoordde Jan met die zachte gemoedelijkheid in zijn stem,
waarmee hij nu reeds jarenlang vruchteloos poogde de aanhoudende
spanningen van Fanny's zenuwgestel te doen bedaren, ‘wij willen allen
niets liever dan je weer de gehele dag in ons midden zien, maar indien je
nu niet de nodige rust neemt, moet je daar later weer voor boeten.’(1)
Uit dit alles trek ik de volgende conclusie wat de standpunten betreft die Buysse en
Emants voorstaan: Buysse ziet de ontwikkeling van een overgevoelige figuur zoals
besproken in de analyse van de feitelijke beweringen komisch aflopen, in die zin dat
er een verzoening optreedt tussen de wereld en de pathologische figuur. Dit slot heeft
er wellicht mee te maken dat de omgeving hard optreedt tegen zijn hysterische buien
en dat zijn kwaal niet meteen diep geworteld zit in zijn bloed. Emants daarentegen
ziet de ontwikkeling van een dergelijke overgevoelige figuur tragisch aflopen. Een
lakse houding van familie en vrienden en het erfelijke karakter van de aandoening
spelen hier wellicht een niet te onderschatten rol.

Historiciteit ondanks of dankzij literariteit in Daarna en in Fanny?
Na de voorafgaande analyse kan er een antwoord worden gegeven op de vraag die
in dit artikel centraal staat. Is er sprake van historiciteit in de representaties van
individuele pathologie die Daarna en Fanny bieden? Ja, want er bestaat een
deelverzameling van feitelijke beweringen. Is er dan sprake van historiciteit ondanks
literariteit of dankzij literariteit? Volgen we White, dan zouden we moeten besluiten
dat er historiciteit is ondanks literariteit. Het toekennen van een plotstructuur aan de
feiten noemt hij immers ‘a fiction-making operation’, hoewel dit niet wegneemt dat
de narratio nog kennis, historiciteit voorziet.(2) Ankersmit daarentegen laat voor ons
de mogelijk-

(1) Marcellus Emants, Drie novellen, p. 190.
(2) Hayden White, Tropics of discourse, p. 85.
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heid open dat het gaat om historiciteit ook dankzij literariteit. Ik had het eerder over
een tweede niveau van historiciteit, namelijk wanneer het interpretatieve deel van
de narratio een bereik bewerkstelligt dat zo maximaal mogelijk verder reikt dan wat
we te weten komen via de feitelijke beweringen. Volgens Ankersmit is het hierin dat
de werkelijke historische kennis zit. De standpunten die spreken uit de laatste
bladzijden van de twee verhalen bereiken in elk geval tegenover elkaar een zeer hoge
mate van ‘scope-maximilization’: de ene representatie mondt uit in een dubbele
metonymische voorstelling van de pathologische held versus de wereld, de andere
in een synedochische van de pathologische held samen met de wereld. Het verschil
kan niet groter zijn. De kans is dus zeer groot dat een van beide representaties een
wel zeer objectieve narratio biedt, die niet alleen historiciteit bevat in de feitelijke
beweringen, maar ook historiciteit van het tweede niveau en dat laatste net dankzij
de discursieve strategie van plotstructuur in samenhang met de aanwezigheid van
een dominante troop. Maar, welke van beide representaties zou dit dan zijn? Dat kan
alleen worden achterhaald wanneer de representaties zouden worden geconfronteerd
met een zeer breed contemporain corpus van (literaire en/of wetenschappelijke)
teksten die ook verhalen over een soortgelijke individuele pathologie. Dan kan worden
vastgesteld welke narratio onze kennis net dankzij een originele interpretatie verrijkt.
Dat is iets waar ik uiteraard voor pleit als topic van verder onderzoek.
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Neuzen in de boeken van Buysse
Een kleine geurenstudie
door Joris van Parys
In de roman 't Bolleken staat het hoofdpersonage, de jonge meneer Vitàl, op een
vroege zomernacht voor het open raam met volle teugen te genieten van de
onverhoopte vrijheid die hem als enige erfgenaam door de dood van zijn gefortuneerde
oom in de schoot is gevallen. ‘Alles was stil als in een zalige oneindigheid’, schrijft
Buysse. ‘De tuin lag schaduwzwart, met hier en daar slechts de vaalbleke nevelvlekken
van bloeiende bloemperken en heesters, en van ver kwam een zoetgeurende lucht
zacht naar hem toegewaaid: de welriekende aroma's van het versgemaaide gras uit
de omliggende weiden. Tot in het diepste van zijn longen ademde hij die
heerlijk-bedwelmend op.’ Veertig jaar geleden werd in de veelgeciteerde studie De
invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse (1968) van P.H.S.
van Vreckem beweerd dat ‘reukgewaarwordingen’ in Buysses verhalen en romans
zo goed als geen rol spelen. Niets is minder waar. Zelfs in de nooit voltooide eerste
roman De levenskring, die Buysse schreef aan het eind van de jaren 1880, liggen de
bewijzen van het tegendeel voor het rapen. Daar is bijvoorbeeld sprake van de
honiggeur van bloeiende klaver, de harsgeur van sparren, de stank van bier in een
berookt café en de misselijk makende walm van vet en bloed in de keuken waar een
pas geslacht varken in een ketel op de kachel staat. Buysse behoort niet tot de categorie
schrijvers die de Nederlandse arts R. Th. R. Wentges in zijn boekje De neus van
Frederik van Eeden (1996) omschrijft als de ‘geurenschrijvers’, maar in zijn romans
en verhalen zijn bladzijden genoeg te vinden die treffend illustreren wat Wentges in
zijn inleiding constateert: hoe belangrijk de rol is die de neus als reukorgaan speelt
in het herinnerings-, stemmings- en gevoelsleven van de mens. Zowel in de jaren
1890 als in zijn later werk gebruikt Buysse geuren herhaaldelijk om een sfeer te
scheppen of een verhaal te kruiden, maar ook om een personage te typeren, een relatie
te suggereren of een situatie te karakteriseren.
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Bij een passus in een Nederlandse naturalistische roman uit 1885 waarin een personage
ook met de minst appetijtelijke bijzonderheden wordt geportretteerd, vroeg een
recensent zich af of het talent van de schrijver misschien zit in de druppel aan de
neus.(1) In een interview wijst Buysse zelf nadrukkelijk op het verschil tussen zijn
werk en dat van Nederlandse naturalisten als Lodewijk van Deyssel. ‘De beschrijving
van de realiteit is toch heel iets anders dan die realiteit’, zegt hij. ‘Het beschrijven
van details zonder meer, zoals Van Deyssel wel eens heeft gedaan, daar voel ik niets
voor.’(2)

Zoete bedwelming
Emmatje in De levenskring, Irène in Sursum Corda!, Raymonde in Mea Culpa, Nina
in Op 't Blauwhuis, Leontientje in de novelle Lente, Maud in De roman van de
schaatsenrijder, Gladys in Twee werelden: zes vrouwelijke hoofdpersonages in
romans van Buysse die als het ware een palet van geuren als lokstof vormen. Emmatje
is puur natuur, en in de staat van blinde begeerte waarin haar vrijer Robert een tijd
lang verkeert is er niets méér nodig dan ‘den geur, de zoete warmte van [heur]
lichaam’ om hem naar haar toe te lokken. In een volgende fase is de kans groot dat
de ontnuchtering toeslaat, getuige de collaps van meneer Vitàls belangstelling voor
zijn eens zo begeerd natuurkind Eleken in 't Bolleken. Eleken heeft nog nooit een
badkamer gezien - ze weet niet eens wat een bad is. Ze komt uit het kippen- en
konijnenhok hijgend naar binnen gerend en begint zonder handen te wassen of haar
te kammen de tafel te dekken. Meneer Vitàls wanhopige pogingen om haar enig
gevoel voor hygiëne bij te brengen mislukken jammerlijk: ‘tot de badkamer moest
hij haar telkens bijna dwingen; daar had ze een onoverwinnelijke afkeer van; en hij
twijfelde steeds of zij in werkelijkheid wel baadde, zo kort bleef zij er altijd in.’

(1) Zie Jacqueline Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch
overzicht van het proza tussen 1885 en 1900, Amsterdam 1993, p. 26; het gaat om de roman
Uit het leven (1885) van Cooplandt (Arij Prins), gerecenseerd in De Nederlandsche Spectator.
(2) ‘Cyriel Buysse’, in E. d'Oliveira. '80 en '90 aan het woord, Amsterdam 1966, p. 115;
oorspronkelijk in E. d'Oliveira, De jongere generatie, Amsterdam 1913.
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Werelden van verschil liggen er tussen Eleken en de adellijke juffer Nina in Op 't
Blauwhuis, waar Buysse het parfum van de geliefde onopvallend aanwendt om het
aanzwellend smachten naar de geliefde zelf te suggereren. Eerst is Alexis in Ninas
intieme gezelschap ‘een weinig bedwelmd door de resedageur die haar omgaf’. In
een volgend hoofdstuk wordt hij ‘als liefde-dronken door de resedageur die uit haar
opsteeg’. Van ‘een weinig bedwelmd’ tot ‘liefde-dronken’, van ‘haar omgaf’ tot ‘uit
haar opsteeg’: een verdieping van de passie die vergelijkbaar is met de sensatie
waardoor de verliefde ikfiguur in De roman van de schaatsenrijder in de nabijheid
van de mooie Maud wordt gegrepen: ‘een heerlijke viooltjeslucht dreef als een
wierook met ons mee’, zegt hij over de eerste ontmoeting, en tegen de tijd dat hij
door haar ouders wordt uitgenodigd voor een bezoek is hij zo verliefd, dat hij in de
intimiteit van haar slaapkamer wordt overrompeld door de ‘bedwelmende’ geur van
viooltjes.
Sublieme bladzijde in de novelle Lente, waar het Parijse nichtje Leontientje haar
niet meer zo jonge ongetrouwde ooms en tante Cordula per brief haar onverwacht
bezoek aankondigt. Het briefje geurt veelbelovend, merkt Standje, de jongste van
de drie broers, onmiddellijk op: ‘Hij kwam met stralende ogen naast Belzemien
geschoven, en eensklaps riep hij uit, terwijl hij snuffelend zijn neus over het briefje
boog: - O! en fijn dat 't riekt! Riekt toch ne kier! 't Es percies lijk van die goeje ziepe!’
Dat vinden zijn broers ook, maar hun kwezelachtige zus Cordula reageert furieus:
zij trekt zich ‘met een gebaar van walg en afkeer achteruit,’ schrijft Buysse,
‘woedend-uitvarend: - O, gie drei ouwe loeders woar da ge stoat! Zij-je nie
beschoamd? Mient-e da g'hier in 'n slecht huis zijt dan!’ Standje is de gelukkige die
Leontientje aan het station met de tilbury mag afhalen. Naast haar in het rijtuigje zit
hij de hele tijd met ‘de handen bevend om de teugels en vreemd in 't hoofd omdat er
een zo fijne geur om haar heen zweefde, diezelfde geur van zoete bedwelming, die
hij daags te voren, met een ongekend gevoel van wellust, uit haar briefje opgesnoven
had.’ Vergelijkbaar maar minder onbereikbaar is Renés nichtje Raymonde in de
roman Mea Culpa: ‘Zijn aangezicht was zo dicht bij het hare dat hij er de warmte
van gevoelde en de troeblante geur inademde, die als een atmosfeer van zachte wellust
om haar zweefde.’
In de late Amerikaroman Twee werelden is de Vlaamse emigrant Ivan smoorverliefd
op de jonge vrouw van zijn Amerikaanse baas.
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Wanneer hij als privé-chauffeur met haar voor een autotoer naar Europa mag,
profiteert hij van de gelegenheid voor een kort bezoek aan zijn moeder en broer in
zijn geboortedorp. Terwijl Ivan aan het vertellen is, valt zijn invalide broer Peetsen
hem ineens in de rede: ‘Moar, Ivan, woarvan riekte gij zue goed? Ivan schrok op en
kreeg een kleur. Het was de lieve geur van Gladys, die nog in zijn kleren hing. 't Was
iets als van haar innigst wezen, dat hij in zich meedroeg en zijn ontroering sloeg over
tot een soort ijdelheid, die hem onweerstaanbaar deed zeggen: - Da es woarschijnlijk
nog van noast madam te zitten, in den auto. - Riekt ou medam zue goed? vroeg
Peetsen stralend. - 't Moe zijn! lachte Ivan, gemaakt onverschillig. - Z'es zeker wel
schuene? veronderstelde Peetsen.’ Als Gladys even later zelf verschijnt, wordt Peetsen
niet teleurgesteld. De reuzentuil seringen die hij snel voor haar plukt geurt heerlijk,
maar: ‘Ze riek zij nog veel fijnder!’ zegt hij, en zijn ogen blijven stralen.
Geur als voorproef, geur als nasmaak, geur als motor van de herinnering en de
associatie die voorgoed verloren geluksmomenten oproept zoals bij Gilbert aan het
slot van Sursum Corda!: ‘Irène in de wagen, in de vallende duisternis en de troeblante
geur van 't hooi aan zijn zij gezeten’. In de roman Op 't Blauwhuis is ‘troeblant’ het
woord voor de sensitivistische natuurervaring van Nina bij de herinnering aan de
geuren van de uitgestrekte lariksbossen in de streek waar ze haar kinderjaren heeft
doorgebracht: ‘die troeblante, wrange geur van hars en dorre bladeren, die haar uit
het geheim van de verre diepten tegenwoei.’ Alleen al de herinnering brengt haar in
de war, vanwege de associaties en het onbestemde verlangen dat de geur oproept:
‘Het kwam haar voor als snoof zij reeds weer de sterke geur van de wouden op, die
vreemde en troeblante geur van hars en humus, waarnaar de woudbewoners heimwee
krijgen, wanneer zij hem in lang niet geroken hebben.’
Terwijl de resedageur waarin Nina zich beweegt en de viooltjeslucht rond Maud
de onschuld van de twee meisjes symboliseren, suggereert het parfum van Mauds
tegenpool Gladys in Twee werelden het raffinement van de steenrijke Amerikaanse,
die de hopeloze verliefdheid van haar chauffeur feilloos weet te manipuleren. Ivan
voelde ‘de zachte warmte van waar zij gezeten had en een fijne violettengeur - haar
parfum - omwasemde hem even met zachte bedwelming.’ Hij raakt er als het ware
door verdoofd: ‘Zij smolt in de schemering weg, de fijne bedwelming van haar parfum
achter zich latend.’ Een paar
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bladzijden verder wordt hij opnieuw ‘bedwelmd’ door haar parfum en nog een fase
later noemt hij haar een ‘met bedwelmend violet geparfumeerde godin.’ Niet alleen
de Vlaamse chauffeur, ook de Amerikaanse huisknecht en de Mexicaanse koetsier
blijven leeggezogen achter in haar geparfumeerde web.

Ruiken en proeven
Nergens elders in Buysses werk wordt het directe verband tussen ruiken en proeven,
tussen geur en smaak zo plastisch geïllustreerd als in de novelle Grueten Broos, op
een bladzijde die tegelijk op de meest navrante manier de maatschappelijke kloof
tussen de fabrieksarbeider en de fabrikant zichtbaar maakt. Voordat Broos na een
veel te lange dag slavenarbeid afgepeigerd en grauw van de honger eindelijk naar
huis kan, moet hij in het huis van zijn baas nog verslag uitbrengen over de laatste
lading bieten die hij heeft helpen lossen:
Hij moest door de keukendeur binnen. Overal elders was het huis reeds
gesloten. En zodra hij met het geijkt ‘es 't er gien belet?’ die deur geopend
had, meende hij flauw te vallen door de fijne lucht van gebraden vlees,
die de ganse keuken vervulde. Hij ontwaarde de meid, dichtbij 't fornuis,
half gehuld in die lekkere, sissende dampwolk, en 't werd hem plotseling
onmogelijk een woord te spreken. Het was verrukkelijk en het was
folterend. Nog nooit had hij zulke lekkere lucht van spijzen geroken; nooit
had hij gedacht dat zo iets op de wereld bestond. Het kroop hem in de
neusgaten en 't drong hem door de maag, met de folterende scherpte van
een vlijmsteek die tot in zijn rug zou boren, terwijl zijn kakebenen zich
werktuiglijk bewogen om te kauwen, met pijnsteken tot in de oren. Hij
voelde plotseling tranen in zijn ogen komen, en hij moest zichzelf geweld
aandoen om niet naar het fornuis te vliegen en er met wilde tanden al dat
lekker eten te verslinden.
Cyriel Buysse weet waarover hij het heeft als hij dat schrijft. ‘Ik was heel jong en
ging in de stad school en had altijd grote honger’, zegt hij in De eter. Elders herinnert
hij zich: ‘in mijn vroege jongelingsjaren hebben de menschen, die mij voor het eerst
zagen, algemeen over mijn flinke gestalte en mijn forsche gezondheid gejuicht; maar
altijd, àltijd was het eerste wat op dat gejubel volgde: “en nu moet de jon-
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gen gauw wat eten!”’ Als Cyriel trek heeft is het namelijk niet gewoon appetijt, niet
zomaar honger. Het is honger-honger: ‘Ik voel nog, na zoveel jaren, de bijna
pijndoende graagte waarmee ik de eerste happen innam. Ja, het deed werkelijk pijn,
onderaan de oren, langs de kauwspieren heen. Het gaf je 'n emotie; je voelde je
week-ontroerd worden; je had wel even kunnen schreien.’ Vandaar dat hij het zo
overtuigend aannemelijk weet te maken dat de afgebeulde jonge Broos in zijn uitzinnig
hongergevoel een moment helemaal buiten zichzelf raakt als hij thuiskomt en alleen
een magere haring op zijn bord krijgt.

Ongerepte natuur
Herhaaldelijk is in Op 't Blauwhuis sprake van de ‘troeblante’ geur van de
lariksbossen, maar Buysse zou Buysse niet zijn als de geuren van de ongerepte natuur
niet ook elders in zijn werk een prominente rol zouden spelen. - Bijvoorbeeld in
Nachtelijk oogstvisioen en Lentenacht in de bundel Stemmingen. In de eerste schets
staat hij op een warme augustusnacht voor het open raam van zijn buiten in Afsnee:
‘Onzichtbare bloeiende heesters verspreiden zoete geuren, de ganse zomernacht is
lauw en zoet, het is een nacht om niet te slapen.’ Na middernacht is het al, maar hij
weerstaat niet aan de verleiding, kleedt zich aan en loopt naar buiten: ‘'t Is een genot
om buiten het benauwde huis te zijn. De frisse aarde geurt, de longen halen diep en
ruim.’ Een vergelijkbaar vitaliserende ervaring beschrijft hij in Lentenacht:
‘Lauw-vochtig is de lucht, vol drijvende, zwevende geuren. De seringen bloeien, de
meidoorn bloeit, nog andere gewassen bloeien. Men ruikt de stijgende sappen der
aarde.’
Ten slotte zijn er de bladzijden in het dagboek Zomerleven, zijn natuurboek bij
uitstek, waarin hij van lente tot herfst, van maart tot november, de wisselende
seizoengeuren met vertedering, wellust of weemoed opsnuift en diep inademt. Op
31 maart staat hij aan zee: ‘'t nauwelijks voelbare briesje brengt de frisse zee-aromen
mee. Die zweven en wuiven als 't ware om je heen. Die dringen diep in je binnenste
door en wekken er een koelte, die eindelijk je ogen opent. Dan zie je de lente op de
zee.’ Twee weken later, 7 april, op zijn Molenberg in Deurle: ‘weldra zal de ganse
heuvel heerlijk geuren naar de ten allen kante opbloeiende lelietjes-van-dalen.’ In
juli inspireren hem de aardappelplanten die in bloei staan: ‘ik ruik graag hun
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ietwat wrange geur, die als 't ware de geur der vruchtbare aarde is.’ 's Nachts zijn de
geuren het zuiverst en het sterkst, al was het maar omdat het oog in het donker minder
ziet dan de neus ruikt. Een septembernacht ervaart hij als ‘een zee vol prikkelende
en verkwikkende aromen, welke de milde, frisse wind genadig tot in 't diepste mijner
sterk-halende longen door doet dringen.’

Vervlogen aromen
In een interview uit 1913 zegt Buysse dat hij alleen in de stad komt om sigaren te
kopen of zijn automobiel naar de garage te brengen. Een sigarenkenner is hij in elk
geval, net als bv. juffrouw de Stoumont, de sigarenrokende virago in Op 't Blauwhuis,
meneer Vitàl in 't Bolleken en meneer pastoor in Het Ezelken, die tijdens zijn zomerse
siësta achter in de tuin, in een luie rietstoel ligt te genieten met half gesloten ogen:
‘de fijne damp van zijn sigaar omhulde hem als wierook.’
Niet alleen sigaren, ook sigaretten en pijpen rookt Buysse. Bezoekers offreert hij
in Deurle sigaretten van ‘een Oosters merk’, en als hij een journalist ontvangt moet
hij voor het interview kan beginnen een twaalftal uitgebrande tabakspijpen opzij
leggen om plaats te maken op de tafel. De pijproker onder de pijprokers in zijn werk
is de tuinman van de pastoor in Het Ezelken, die door iedereen ‘'t Puipken’ wordt
genoemd omdat hij zo goed als nooit zonder zijn pijpje in de mond gezien wordt:
‘ook wanneer hij niet-rookte, hield hij nog “'t puipken” in de mond, met de
zwart-gebrande bak onderste boven gekeerd, in een soort hypnotisch door-genieten
der reeds lang vervlogen aromen.’
Van lang vervlogen aromen gesproken: in een van zijn Haagse feuilletons uit de
oorlogsjaren vertelt Buysse over een oom van een vriend die voor de oorlog ooit één
nacht in een Hollands hotelletje logeerde dat onfatsoenlijk duur bleek te zijn. Toen
hij wilde betalen kwam de ober nog even informeren of meneer tijdens zijn verblijf
ook sigaren had besteld. Nee, dat was niet het geval. - ‘Neem me niet kwalijk, meneer,
dan moet er iets aan de rekening veranderd,’ glimlachte de ober. Even later bracht
hij het papiertje terug op een presenteerblad - ‘en wat las ik onderaan,’ vertelt de
vriend van Buysse, ‘niet afgetrokken, maar met potlood bij de som gevoegd...? “Geen
sigaren gehad: 1 gulden!”’
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‘Es da nou oprecht veur mij dat-e gulder speelt?’
Over gnomische formules in ‘Op het kleine gehucht’ van Cyriel
Buysse
door Tom Sintobin(1)
De novelle ‘Op het kleine gehucht’ verscheen voor het eerst in juni 1901(2) in
Tweemaandelijksch Tijdschrift en werd indertijd door verscheidene lezers zeer
gewaardeerd.(3) De novelle werd datzelfde jaar, met nog vijf andere novellen,
opgenomen in Van arme menschen, een bundel bij de Amsterdamse uitgeverij P.N.
Van Kampen & Zoon. Terwijl sommige onderzoekers het verhaal als een eerste
voorbeeld van Buysses door milde ironie afgezwakte schriftuur zien(4), beschouwen
anderen het dan weer als die tekst in de bundel die ‘[s]cherper van toon en dichter
bij het vroegere naturalisme van Het Recht van den Sterkste’ aanleunt.(5) De novelle
brengt het verhaal van Ivo, een ‘oude jonkman’ (VW IV:884(6)) wiens tien jaar oudere
zus Kletsje op sterven ligt. Broer en zus hebben jarenlang samengewoond en hard
gewerkt om voldoende geld bijeen te sparen voor een onbezorgde oude dag. Ooit is
Ivo een keer op vrijersvoeten gegaan, maar daar heeft Kletsje een stokje voor
gestoken. ‘Geen van ons mag trouwen,’ was haar devies, het bezit mag niet verdeeld
geraken. Kletsje wordt in haar doodsstrijd bijgestaan door vier vrouwen uit de buurt:
de oude, bedaagde Mietje Compostello, de flirterige Foedel die Heijne, ‘een

(1) De auteur is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Deze bijdrage kwam tot stand binnen het FWO-project ‘De impact van Van Nu en Straks op
het proza in Vlaanderen 1893-1914’ dat hij eerder uitvoerde aan de KULeuven.
(2) Zie hiervoor: Prick 1986:170, noot 225.
(3) Nog voor de publicatie gewaagt Van Deyssel, in zijn brief aan Verwey van 12 mei 1901,
van een door Buysse ingediende bijdrage ‘die ik zeer goed vind’ (Prick 1986:170), en na de
publicatie jubelt W.G. van Nouhuys in 1904 in zijn overzicht Nederlandsche Belletrie,
1901-1903: ‘Met éen novelle als deze verovert men zich een pozitie in de literatuur’ (zoals
geciteerd in Musschoot 1977:XXXII).
(4) Musschoot (1994) wijst erop dat Buysses werk door deze ‘humor, die instaat voor een meer
relativerende en dus minder scherpe portrettering, zoals in “Op het kleine gehucht”’ (56-57)
dichter aansluit bij het ‘pessimistisch realisme’ van Maupassant dan bij ‘het naturalisme van
Zola’ (56).
(5) Zie hiervoor: Van Vreckem 1968:195.
(6) Dit en alle volgende citaten komen uit Buysse 1977.
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blonde dertigjarige, met ingevallen borst en platte heupen’ (877), Lotse Ketsers, ‘een
dikke, veertigjarige deerne met blinkend-vette, bolle wangen en een brede mond
waarin twee voortanden ontbraken’ (877) en ten slotte de gebrekkige Julie Zwanckaert,
de vrouw met wie Ivo indertijd zou trouwen. Wanneer Kletsje uiteindelijk gestorven
is, blijven de vrouwen in het huis om te bidden. De doodbedroefde Ivo geeft de
vrouwen carte blanche met een buideltje met geldstukken: ‘neemt ervan da ge nuedig
hèt’ (876), als ze nog maar even blijven om hem te helpen met de praktische zaken,
zoals de voorbereidingen voor de begrafenis en de maaltijden. De eerste maaltijden
- gemaakt van de vele voedingswaren die Kletsje zorgvuldig aan het hamsteren was
- zijn beslist niet verkeerd, en om Ivo wat op te vrolijken drinken ze er een paar
‘dreupelkes’ jenever bij. Ivo ondervindt voor de eerste keer een innig gevoel van
huiselijkheid. De sfeer wordt alsmaar plezanter, zeker nadat Ivo heeft opgehoest dat
hij, Kletsje en de hond altijd in hetzelfde bed sliepen, en ‘Kletsje was vergeten, net
of ze reeds in 't graf was neergelaten’ (891). Na de levering van de doodskist keert
de plechtige sfeer terug. 's Anderendaags wordt de kist met paard en kar naar de
dorpskerk gebracht en vervolgens naar het kerkhof. Aansluitend op de plechtigheid
trakteert Ivo de vier draagsters en de buren in ‘'t Huis van Commercie’ op een borrel.
Na een paar glazen klimmen ze weer in de kar om de terugweg naar huis aan te
vatten. Aan de ingang van het gehucht doet Ivo de wagen stilhouden bij De Graeve
van Halfvasten voor nog een ‘dreupelken’, en ook in de volgende herberg, Veronica's
Kruis, wil hij per se trakteren. Mietje weigert echter, ze wil namelijk dadelijk naar
huis om het eten klaar te maken, maar Ivo mag gerust in de herberg gaan zitten
kaarten tot een van de vrouwen hem komt halen. ‘Doar es ou wijf om ou!,’ lachen
de andere herbergklanten wanneer Foedel Ivo anderhalf uur later oppikt. Mietjes
maaltijd is opnieuw een succes. Foedel begint er zelfs bij te wenen: ‘'t Es té goed! 't
es té goed!’ (901). Ivo vertelt dat men Foedel in de herberg ‘ou wijf’ heeft genoemd,
en het gezelschap is het erover eens dat Ivo snel moet trouwen. Maar met wie? Mietje
denkt duidelijk aan Zwanckaert, Ivo's oude vlam. Foedel stelt echter in een opwelling
voor om er voor te dobbelen en dat voorstel wordt algemeen aanvaard. Terwijl Foedel
de dobbelbak gaat halen uit de herberg, zoekt Ivo toenadering bij Zwanckaert: ‘ge
moet mij nog ne kier ou hand geen lijk in den ouën tijd!’ (904). Foedel komt terug
en het spel begint. Na een paar rondjes staan Foedel en Zwanckaert
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tegenover elkaar in de finale. Zwanckaert behaalt de overwinning en de schreiende
Ivo, door de emoties overmand, wordt in bed gestopt - ‘in 't bed waar Kletje overleden
was’ (907), daar vraagt de tekst nadrukkelijk aandacht voor. Alle vrouwen gaan weg
behalve Zwanckaert, ‘die heel natuurlijk bij hem bleef, opdat hij niet alleen zou zijn’
(908). Zwanckaert dommelt in naast de haard, maar midden in de nacht roept Ivo
haar bij hem in bed. Ze reageert eerst verschrikt - ‘moar wa peisde!’ - maar wanneer
hij haar zegt dat hij niet alleen kan slapen omdat hij dat niet gewoon is, gaat ze
uiteindelijk toch volledig gekleed naast hem liggen. De hond wil tussen hen springen,
maar wordt weggeduwd; wanneer het beest huilt, roept Zwanckaert hem er toch maar
bij. ‘'k was toch zue schouw da Foedel zoe gewonnen hên,’ snikt Ivo in de slotzinnen
van het verhaal, want ‘'t 'n Es moar ou die 'k geiren zie, Dzjelie! Morgen zillen we
te goare noar de paster goan! We goan treiwen, Dzjelie, we goan zue gauwe meugelijk
treiwen...’ (909).

Een normatief universum
De wereld die in ‘Op het kleine gehucht’ wordt geëvoceerd, vertoont een strakke
ordening. De personages weten precies wat hoort en wat niet, wat waar is en wat
fout - de leefregels liggen vast en zijn gekend. Ook al heeft Mietje net een copieus
maal klaargemaakt, toch serveert zij eerst karnemelkpap, ‘zoals zij er elke dag aten,
- want ne meins moest toch uek zijne lepelkost hên, verklaarde Mietje’ (889-890).
De eerste (en zowat de enige) zinnen die Kletsje in dit verhaal te zeggen krijgt, in
de standaardtaal, installeren al evenzeer een norm: ‘Geen van ons mag trouwen. Wij
moeten gezamenlijk werken en sparen terwijl wij er de kracht toe hebben, om later
van een onbezorgde oude dag te genieten’ (865). Wie jong is moet ijverig werken
en sparen aan zijn appeltje voor de dorst, het ouderlijke bezit mag niet worden
verdeeld - onder Kletsjes spreken schuilen niet geuite maar toch wel bekende
stelregels.
In wat volgt, ga ik na hoe normativiteit functioneert binnen deze verhaalwereld.
Meer bepaald concentreer ik me daarbij op de zogenaamde ‘doxa’. Het onderzoek
naar doxa heeft, zoals Ruth Amossy in een recent nummer van Poetics Today heeft
laten zien, de laatste decennia een belangrijke koerswijziging ondergaan. Voor een
onder-
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zoeker als Roland Barthes had het concept nog een negatieve lading: ‘Public opinion,
the mind of the Majority, petit bourgeois Consensus, the Voice of Nature, the Violence
of Prejudice’.(1) Doxa was voor Barthes dus niet meer dan een set afstompende,
kleinburgerlijke clichés, die de ware communicatie en kunst in de weg staan. Het
zijn vooroordelen die zich als vanzelfsprekend, als natuurlijk zelfs (‘the Voice of
Nature’) aandienen. Voor de op de zogenaamde Nieuwe Retorica van onder andere
Chaïm Perelman teruggaande vorsers ligt dat anders. Zij beschouwen doxa niet als
een belemmering, maar als ‘the very condition of intersubjectivity and thus the source
of discursive efficacy’.(2) Doxa is in die constellatie niets anders dan de ‘common
knowledge modeling the text or the cultural knowledge underlying intertextual
scripts’(3) die de ontvanger moet beheersen om aan de ‘textual cooperation’ te kunnen
deelnemen en heeft dus een constructieve functie. Zonder zo'n gemeenschappelijke
basis zijn sprekers gedoemd om volslagen naast elkaar te praten; doxa is dan ook het
reservoir door zender en ontvanger gedeelde opvattingen en inzichten waardoor
communicatie überhaupt mogelijk wordt. Doordat over deze opvattingen consensus
bestaat, hoeven ze in feite niet te worden uitgesproken.
Een goed voorbeeld van de werking van zo'n evidente doxa is in ‘Op het kleine
gehucht’ te vinden wanneer Ivo, onder zware emotionele druk van zijn zuster, zijn
huwelijk met Zwanckaert afzegt:
Hij had het gezegd, aan die vrouw, dat hij nooit zou trouwen, met haar
noch met een ander, en zij had eenvoudig geantwoord dat het goed was,
dat zij nooit van plan was geweest hem tot een huwelijk te dwingen. Meer
was er niet over gesproken. Zij had het natuurlijk gevonden dat zij, die
niets bezat, een man zo rijk als Ivo niet kon krijgen (872).
Zwanckaert protesteert niet eens, doordrongen als ze is van het besef dat zij een van
de regels aan het overtreden was door met een rijkere te willen huwen. Die regel
percipieert zij zelfs als ‘natuurlijk’, wat haar casus tot een voorbeeld van de door
Barthes gelaakte ‘naturalisering’ van burgerlijke normen maakt. Rijk trouwt nu
eenmaal rijk,

(1) Barthes zoals geciteerd in Amossy 2002a:375.
(2) Amossy 2002b:469.
(3) Amossy 2002a:385.
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en in die zin is Kletsje niet eens een vijandin maar iemand met het gelijk aan haar
kant. Deze regel wordt niet voluit onder woorden gebracht, maar fundeert wel degelijk
het gesprek. Sterker nog, als de doxa wél zou worden uitgesproken, dan wordt ze in
zekere zin kwetsbaar, want de regels zijn dan blijkbaar niet langer zomaar evident.
Nochtans wordt de doxa in bepaalde gevallen wél verwoord. Zo trakteert Ivo de
buren en helpers na de begrafenis op ‘een dreupelken’, want ‘Dat was zo het gebruik,
en zij volgden hem allen’ (897). Kletsjes kist mag bij die gelegenheid dan weer niet
zomaar door eender wie naar het kerkhof worden gedragen, want
Kletsje, in haar hoedanigheid van ‘jongedochter’, moest door vier
‘jongedochters’ naar het kerkhof vergezeld worden. Het was niet makkelijk
ze in het klein, vereenzaamde gehucht te vinden. Er waren er eigenlijk
juist vier, Zwanckaert, Ivo's vroegere beminde meegerekend (875-876).
Persoonlijke gevoeligheden zijn blijkbaar van ondergeschikt belang, de norm gaat
voor. Als de regel vier draagsters voorschrijft en er zijn er slechts vier in het dorp,
dan nemen die die taak op zich, ook als dat pijnlijk is. Zwanckaert mort zelfs geen
ogenblik wanneer de anderen haar vragen of zij er eigenlijk niets op tegen heeft om
de doodskist van Kletsje te dragen, gezien de voorgeschiedenis toch haar grootste
vijandin: ‘O, zoe 'k wel, antwoordde zij. En alle vier waren zij dadelijk klaar om
gewetensvol hun taak te verrichten’ (876). Dat de regel hier uitgesproken wordt in
de vertellerstekst, is interessant. Blijkbaar gaat de vertelinstantie ervan uit dat de
lezer zo'n verduidelijking behoeft, omdat het hier een doxa betreft waarmee hij niet
noodzakelijk vertrouwd is: de begrafenisrituelen van een klein gehucht ergens in
Vlaanderen. De tekst krijgt zo tot op zekere hoogte een informatieve of zelfs
didactische functie.
Daar is echter niet alles mee gezegd. Ook op het niveau van de personages komen
er immers veruitwendigingen van de regels van de doxa voor. Daarnet hadden we
al de niet mis te verstane bewoordingen van Kletsje, maar er is bijvoorbeeld ook de
scène met de geldbuidel die Ivo op de tafel legt, ‘waar het even zacht-verleidelijk
rinkelde’: ‘De ogen van de vier vrouwen blonken, op de kleine schat gevestigd. En
Mietje Compostello, die de oudste en de wijste van de vier was [...] zei heel ernstig,
met gedempte, gewichtige stem: - We moeten tellen’ (876). De wenende Ivo brengt
tegen dat bevel in dat zoveel
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wantrouwen niet nodig is (‘'k weet ik wel dat-e gulder mij nie'n zilt bedriegen. Ge
zil gulder da zue goed doen of dat 't Klette zelve woare’ 877), maar daar is Mietje
het niet mee eens: ‘- Wat da betreft meugde gerust zijn, antwoordde ernstig en
stil-troostend Mietje, terwijl zij langzaam de vijffrankstukken weer in de beurs
scharrelde; - moar geld es geld e-woar? en 't es best da we 't amoal zien wat dat er
in es.’ (877). Geld kan voor veel onenigheid zorgen als er niet voorzichtig mee wordt
omgesprongen. ‘Geld es geld’ - Mietje, die niet toevallig ‘de oudste en de wijste van
de vier’ genoemd wordt, maakt hier een regel van de doxa expliciet in de vorm van
een spreuk. Spreuken zijn een vorm van wat wel ‘gnomische formules’ worden
genoemd en een typische manier om doxa aan de oppervlakte te brengen. Dergelijke
formules zijn vrij makkelijk te herkennen, zowel op vormelijke als op inhoudelijke
gronden. Zo staan ze steevast in het presens en geven ze een ‘eeuwige’ waarheid
weer, genre: ‘wij weten allemaal dat een mens niet altijd kan krijgen wat hij wil’. Er
bestaan verschillende types. Spreekwoorden, aforismen en maximes zijn allicht de
bekendste, en ze hebben elk hun eigen karakteristieken. Zo zouden spreekwoorden
onder andere gekenmerkt worden doordat ze geen opening laten voor individuele
creativiteit en de oorspronkelijke bron ervan niet meer te achterhalen is, terwijl
maximes ‘une création libre’ zouden zijn van een welbepaalde spreker, ‘selon les
besoins immediats du discours, son propre talent stylistique et ses capacités
intellectuelles’(1) - ‘la réflexion et la composition d'un homme sage’, zoals Aristoteles
het uitdrukte.(2) Zo'n ware uitspraak door een wijze wordt dan op gezette tijden
geciteerd binnen die gemeenschap, als gedragslijn of ‘inzicht’, tot de frase, in bepaalde
gevallen althans, uiteindelijk op haar beurt een proces van ‘proverbalisation’
ondergaat.(3)
Mietje roept zo'n gedragslijn in precies op het ogenblik dat de norm in het gedrang
dreigt te komen. Door een beroep te doen op de door allen aanvaarde waarheid, tracht
zij de dreigende ontregeling te bezweren. De toevoeging ‘e-woar?’, ‘nietwaar?’,
bevestigt dat zij hier appelleert aan een norm waarvan ze veronderstelt dat de
aangesprokenen ze delen. Het uitspreken van de norm is duidelijk geen overbodig
manoeuvre. De manier waarop de anderen toekijken als

(1) Zie hiervoor Schapira 1997:35.
(2) Zoals geciteerd in Schapira 1997:29.
(3) Zie hiervoor Schapira 1997:38.
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Mietje het geld telt, ‘onbeweeglijk’ en ‘met hoge kleur en strakke ogen’ (876), de
spontane kreet van bewondering voor het geld die Lotse Ketsers slaakt, ‘plotseling,
in onbedwingbare verrukking, ondanks het plechtige van de toestand’ (877), maken
wel duidelijk dat deze situatie zeer gemakkelijk zou kunnen ontsporen, dat deze norm
niet zomaar vanzelfsprekend is. Opvallend is daarbij het gebruik van termen die met
oncontroleerbaarheid en zelfs (seksuele) drift te maken hebben: het onbedwingbare,
de verrukking, het verleidelijke gerinkel en de ‘hoge kleur’, die trouwens verder in
het verhaal nog een keer opduikt bij Foedel, wanneer Ivo's kaartpartners haar als zijn
vrouw aanspreken. Maar tot een ontsporing komt het niet: de spreuk doet voorlopig
nog haar werk en het geld wordt netjes geteld.
Gnomische formules zijn indirect altijd normatief. Barthes zou zeggen dat het
waarden betreft die zich voordoen als waarheid, ideologieën die zich vermomd hebben
als werkelijkheid. Dat geldt ook voor formules die veeleer als een soort van mantra
functioneren, een spreuk die steeds maar herhaald wordt en die kracht of troost wil
brengen. Ivo wordt op een moeilijk moment troostend toegesproken: ‘Toen spraken
zij nog even over de dode, en dat het zulk een “dijngen” was zo plotseling van alles
los te zijn, en dat dat toch het lot van allen was, 't zij jong of oud, 't zij vroeg of laat’
(883). Bij de borrel net na de begrafenis duiken deze formules opnieuw op: ‘Zij
spraken nog eventjes over de dode, en dat sterven, ja, 't laatste was, maar dat zij er
toch allen moesten komen, de een wat vroeger, de ander wat later’ (897). Het is niet
zo moeilijk om de norm onder deze formules te achterhalen: wees niet opstandig
maar berust in je lot.

Ontsporing
Het moge duidelijk zijn dat een strakke doxa het gaan en staan binnen deze fictionele
gemeenschap beregelt. De leefregels hoeven daarbij blijkbaar niet steevast
uitgesproken te worden: ze zijn binnen die gemeenschap voldoende bekend om ook
zo te functioneren. Af en toe wordt de regel echter tóch onder woorden gebracht,
bijvoorbeeld wanneer de vertelinstantie ter verduidelijking aangeeft dat iets ‘het
gebruik’ is of wanneer een oud en wijs personage een gnomische formule evoceert
ter herinnering aan de bedreigde norm. Nochtans zijn
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de dingen complexer dan ze lijken. In deze tekst wordt namelijk op verschillende
manieren aan deze orde getornd: door botsende waardesystemen te ensceneren, door
het gebruikelijke waardesysteem te laten ontsporen en te vervangen door een
alternatief systeem en door op het failliet van gnomische formules te wijzen.
Vooreerst worden in ‘Op het kleine gehucht’ dus normensystemen tegenover elkaar
geplaatst. Veelzeggend is in dit verband de reactie van het dorp op Ivo's beslissing
destijds om niet met Zwanckaert te huwen:
Zij was van aard bescheiden en bedeesd, meestal heel stil in gezelschap,
maar knap en overleggend in haar werk, en vlug als geen ander, ondanks
haar scheefhinkend rechterbeen. De meeste mensen hielden veel van haar
en hadden het destijds niet mooi gevonden van Ivo dat hij haar had
afgedankt (877).
De norm waarnaar Zwanckaert zich, zoals we zagen, gedwee schikt, blijkt bij nader
inzien niet door het gehele dorp te worden gedeeld. Wie arm is maar hard werkt,
mag toch boven zijn (financiële) stand huwen. De lezer had het kunnen weten, want
het feit dat Kletsje haar norm ‘geen van ons mag trouwen’ met zoveel nadruk
uitspreekt, verraadde al dat één en ander blijkbaar toch niet zo evident was. Wanneer
blijkt dat Ivo al die jaren met zijn zus in hetzelfde bed heeft geslapen, wordt de
normatieve botsing opnieuw duidelijk. De hond sliep ‘altijd tusschen ons’, laat Ivo
zich ontvallen, en de reactie volgt prompt:
Tusschen ons, zegde! Sliept-e gulder dan te goare? schetterde verbaasd
Foedel die Heijne. Een hevig rood kleurde plotseling Ivo's half onnozel,
rimpelig gelaat. Vreemd onthutst keken alle vier de vrouwen naar hem op
en Foedel zelf kreeg een kleur, sterker nog dan die van Ivo (884).
Hier werd duidelijk een taboe overschreden: broer en zus horen niet samen te slapen.
Na Ivo's verdediging - het andere bed was nu eenmaal stuk, en ‘wa was er doar an
gelegen, twie ouwe meinschen?’ (884) - en na de ernstige erkenning daarvan door
Mietje - ‘'t 'n Was het doar níe an gelegen’ - keert de rust terug, zij het niet volledig:
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Nog steeds moesten zij inwendig lachen om die voogdijschap van zijn
oudere zuster, die alle eigen begeerte in hem had weten te onderdrukken,
die destijds zijn huwelijk met Zwanckaert had belet en hem met haar
tirannieke dwang achtervolgd had, tot hem met en als een hond in haar
eigen bed te doen slapen. Zij hadden medelijden met hem [...] omdat zij
voelden dat hij toch veel meer en beter verdiende dan wat het leven hem
tot dus toe gegeven had (885-886).
Wat met Ivo is gebeurd, hoort niet. Ook al is er van incest geen sprake, toch had Ivo
recht op iets anders, en dat werd hem door de tirannieke Kletsje ontzegd.
Deze laatste afwijzing van Kletsjes norm is een scharniermoment in het verhaal:
plotseling was iets weg van de plechtige eerbied voor de dode. Er was iets
grappigs nu in al die narigheid, onuitgesproken nog en stilbedwongen,
maar dat gedempt telkens weer met een glimlach bovenkwam, sterker dan
hun voorgenomen ernst en plichtmatige neerslachtigheid (885).
Kletsjes laakbaar geachte gedrag geeft de vrije loop aan wat al de hele tijd aan het
gisten was: de drang om de normen te overtreden die bij een ernstige aangelegenheid
als een begrafenis horen. Vanaf dit ogenblik ontspoort de situatie steeds
nadrukkelijker. Het begint met een kleine opmerking van Zwanckaert over het
feestmaal net voor de begrafenis: ‘'t Es spijtig e-woar, da ne meins da nie alle doagen
'n mag eten!’ (890). Rijkeluikost eet men niet elke dag, maar de ‘e-woar’ dient deze
keer niet ter staving van deze onderliggende stelregel, maar wel ter staving van de
spijt om het tegendeel. Ivo's reactie(1) is navenant: ‘Alle doagen! riep Ivo geestdriftig.
- Ge meug gulder da alle doagen eten, zuelang of da g'hier zijt!’ (890). Bij de maaltijd
na de

(1) We zien Ivo hier trouwens voor de eerste keer als met een eigen wil begiftigd. Toen zijn zus
nog leefde, was hij duidelijk ondergeschikt: ‘Zij was tien jaar ouder dan hij, en steeds had
hij tegen haar opgezien als tegen zijn meerdere en zijn wijzere. Wat zij wilde en besloot
gebeurde’ (865). Tijdens haar doodstrijd en onmiddellijk daarna, is hij dan weer voortdurend
bezig met het afstaan van zijn gezag: ‘Ge meugt al hên da ge wilt, moar ge moet het zelve
goan hoalen; ik 'n hè d'r gien verstand van, zuchtte hij. - Kijk, doar es geld, neemt ervan da
ge nuedig het’ (876); ‘'k 'n Wee 'k da niet, ge zil gulder zelve moete kijken, antwoordde Ivo
sukkelachtig’ (878); ‘Foedel die Heijne, met haar lichte, schitterende ogen, vroeg opgewekt
waar zij het moest gaan halen. - Woar dat-e wilt, antwoordde Ivo’ (878).
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begrafenis wordt het nog plezanter: ‘En zo hadden zij nu heerlijke soep-mee-bollekens,
saucietjes en karmenoaden met saveuien, [...] en voor 't sluiten: rijstpap met
meelsuiker, een echt feest- en kermiseten’ (901).(1) De oude en wijze Mietje is de
enige die zich nog enigszins over deze luxe schaamt ‘als over een té grote
buitensporigheid’. De terugkeer naar huis, dan, brengt eveneens ontregelingen. Of
ze met de wagen weer terug willen, komt de boever hen vragen, maar: ‘Zoiets was
tegen de gebruiken, en zij aarzelden. De wagen die een dode naar het kerkhof had
gebracht moest eigenlijk leeg terugkeren’ (898). Niet voor lang echter, want
uitgerekend Mietje Compostello verklaarde ‘gewichtig [...] dat zij tenminste zo gauw
mogelijk terug had willen zijn om 't eten klaar te maken’ (898).
Eenmaal ze allemaal terug thuis rond de tafel zitten, beginnen ze over trouwen.
Helemaal in het begin wordt een gnomische formule uitgesproken: ‘Mee den duen
'n keunde gij nie huishouden en allien 'n keunde gij toch uek nie blijven, orakelde
Mietje’ (902). Zijzelf is te oud, beweert ze, maar ‘d'r zillen d'r wel andere komen!’.
Haar uitspraak leidt Foedel tot een bizar voorstel: ‘Willen we'r veuren teirlingen,
wie dat er mee hem moe treiwen?’. Na even aarzelen wordt dat voorstel unaniem en
‘roezig-opgewonden’ - weer die seksuele sfeer, dus - aanvaard: ‘Joa w'! joa w'! we
goan d'r veuren teirlingen!’ (903). Op dat ogenblik schuift over de gebruikelijke
regelstelsels een alternatief normenpatroon, met geheel eigen én uitgesproken regels:
‘Te zes meten in ien spel uit’ (905). Wat de betrokkenen zelf voelen is niet langer
van belang, en de conventionele rouwperiode wordt al evenmin in acht genomen.
De regels van het dobbelsteenspel worden de regels van de werkelijkheid: ‘Joa maar,
Dzjelie, 't es mienste zulle!,’ zegt Foedel aan Zwanckaert, en die antwoordt: ‘Joa joa
't, 'k weet ik wel dat 't mienst es’ (905).
Foedel holt ‘[b]ijna uitdagend, met schitterende ogen’ (903) de deur uit om de
dobbelbak te halen in de nabije herberg, maar: ‘Ivo, die men nog geen woord had
laten spreken, vloog haar na. - Foedel! Foedel, gie dwoazekonte! Hurk ne kier hier!
Zij keerde zich om, wildstarend, als een dolle koe. - Da'k zegge da ge nog ne pot
‘meetjeskon-

(1) Ook hun kledij op de begrafenisplechtigheid verstoorde de orde: ‘Zij waren verder op hun
uiterste best gekleed, met bontgekleurde mutsen en linten onder de zwartsatijnen kap. Lotse
Ketsers en Foedel die Heijne hadden hun lange, gouden oorbellen aan, getooid als voor een
kermis’ (894).
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te’ moet meebrengen! gilde Ivo’ (903). Deze retarderingsscène is in minstens één
opzicht cruciaal: ze zet de lezer op het verkeerde been. Wanneer Ivo Foedel achterna
gaat, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat hij haar wil tegenhouden bij haar
waanzinnige plan, dat lijnrecht indruist tegen zijn eigen gevoelens. Dat doet hij echter
niet, integendeel, en dat confronteert de lezer er nog een keer extra mee dat hier een
absurde doxa de bovenhand krijgt waaraan hij zich niet verwacht.

Synthese?
In deze novelle wordt de conventionele norm op het niveau van de personages dus
op losse schroeven gezet. De vraag is dan in hoeverre de tekst een globaler niveau
construeert waarbij normatieve synthese wél denkbaar is. Een tekst zou bijvoorbeeld
een gezaghebbend personage als ‘porte parole’ van de norm naar voren kunnen
schuiven en dat dan een aantal beslissende uitspraken laten doen.(1) In deze novelle
komt vooral Mietje in aanmerking: zij wordt een paar keer nadrukkelijk als gewichtig,
oud en wijs getypeerd en maakt onmiskenbaar het meest frequent gebruik van
gnomische formules, die toch op een overkoepelend inzicht mikken. Terzelfder tijd,
echter, wordt zij in de tekst in diskrediet gebracht. Ze mag dan wel oud en wijs zijn,
zij is de eerste die tegen een oud gebruik in gaat door ‘gewichtig’ (898) te verklaren
dat zij met de lege kar terug wil rijden, en finaal juichen ‘zelfs Zwanckaert en Mietje,
die verre de wijste waren’ (903) het waanzinnige plan van Foedel toe.
Op het niveau van de personages zijn er, in de gedaante van spreuken, zoals we
zagen dus wel degelijk pogingen om eeuwige inzichten te formuleren, en die pogingen
zijn zelfs talrijk. Het is daarbij opvallend hoezeer de verteller zich van deze uitspraken
distantieert: ze staan in de directe rede (en veelal in het dialect) of in de indirecte
rede, waarbij de voor gnomische formules ongebruikelijke verleden tijd de afstand
die hij in acht neemt nog accentueert. Tot volwaardige maximes komen de personages
echter niet, en dat is, in het licht van de verbinding daarvan met originaliteit en
individualiteit, allicht niet toevallig: dergelijke noties vinden in Buysses pessimistische
visie

(1) Zie hiervoor Jouve 2001:105 sqq.
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geen plaats, in tegenstelling tot slaafse navolging van voorgekauwde wijsheid. Als
er één passage is in de besproken novelle van Buysse waarin een personage op een
creatieve manier gebruik maakt van een bestaande uitdrukking, dan is dat wanneer
Zwanckaert iets zegt over de geldbuidel die Ivo op de tafel heeft gelegd: ‘- Joa joa,
't zijn de beste die 't zitten hen, sprak zij eindelijk met inspanning, om ook iets te
zeggen’ (877). De uitdrukking betekent conventioneel ‘wie er warmpjes inzit, is er
het beste aan toe’, maar gezien Kletsje nauwelijks twee pagina's daarvoor overleden
is, wordt die betekenis als vanzelf ‘zij heeft het zitten’, in de zin van: ‘ze is er aan
voor haar moeite’. Het is daarbij echter significant dat die originele, sarcastische
betekenis per ongeluk ontstaat, uit onhandigheid als het ware.
Sterker nog, de mogelijkheid om überhaupt op een zinvolle manier gebruik te
maken van een zegswijze, wordt in twijfel getrokken, en wel door ze uit te hollen.
Dat is bijvoorbeeld het geval met de vanitasformule ‘en dat het zulk een “dijngen”
was zo plotseling van alles los te zijn’ (883). ‘Het is nogal iets’, ‘het is wreed’, ‘het
is een heel ding’ - het cliché wordt ook tegenwoordig nog gebruikt en betekent zoveel
als ‘het is erg maar er is niets aan te doen’. Later in deze novelle keert deze
gemeenplaats nog terug in een intrigerende scène, net voordat de vrouwen om Ivo
beginnen te dobbelen:
Ha moar, Dzjelie jong, da zijn toch dijngen, e-woar! Ha moar, Dzjelie
jong, da zijn hier toch dijngen! - Wa zijn d'r dijngen? keerde zij zich half
ontroerd, half vrijmoedig-spottend om. - Ha moar dat da toch zulk 'n
dijngen zijn! dat da hier toch zulk 'n dijngen zijn sedert da Klette dued es!
herhaalde hij onnozel. En plotseling haar hand vastgrijpend, die hij
zenuwachtig trillend schudde. (903-904)
Zwanckaerts reactie is opmerkelijk. Terwijl Ivo de conventionele betekenis van de
formule - ‘het is erg maar ik kan er niets aan doen’ - activeert, ontleedt zij diezelfde
formule, wat een ironiserend effect heeft: ‘Wa zijn d'r dijngen?’. Ivo antwoordt
‘onnozel’ door de formule nóg twee keer te herhalen, zonder op haar inhoudelijke
vraag te kunnen reageren. Daardoor wordt de leegte van deze ‘levenswijsheid’ nog
extra in de verf gezet. Het cliché helpt Ivo niet vooruit, en de banale nietszeggendheid
ervan staat alleszins in schril contrast met de gesuggereerde diepte van zijn gevoel.
Tijdens het dobbelspel, waar hij machteloos en zo'n beetje zielig op staat te kijken
(‘Es da nou oprecht veur mij dat-e gulder speelt?’ 906), keert de formule trouwens
nog
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een keer terug: ‘Och Hiere, zijn dat dijngen! zijn dat dijngen!’ (906). Het lijkt
trouwens nogal onwaarschijnlijk dat het rijtje gnomische formules in verband met
sterfelijkheid veel troost kunnen brengen. Ze worden, zoals we zagen, tot twee maal
toe in een summiere opsomming vervat, waardoor ze weinig aandacht krijgen.
Bovendien is zeker de eerste keer het contrast tussen de korte opsomming en de
uitgebreide beschrijving van de voorbereidingen voor de maaltijd die daar net voor
komen, opvallend te noemen: het alledaagse is, kwantitatief beschouwd, belangrijker.
De manier waarop de in het tweede geval geciteerde zin overgaat in diezelfde banale
alledaagsheid is, ten slotte, eveneens veelzeggend: ‘en daarna liep het gesprek al
dadelijk over andere dingen, over het weer, en over land en mest en beesten, altijd
dezelfde onderwerpen en feitelijk de enige die de boer oprecht belang inboezemen’
(897).
Die laatste paar woorden over de boeren zijn belangrijk. Het betreft hier namelijk
de enige zin in de vertellertekst die de tegenwoordige tijd staat. Spreekwoorden of
maximes gebruikt de vertelinstantie immers niet. De gnomische formules zijn dus
personagegebonden en maken in dit citaat plaats voor een informatieve formule van
de vertelinstantie zoals we die daarnet al hebben gezien: ‘boeren hebben enkel
belangstelling voor boerenzaken’. De vertelinstantie doet dus geen gnomische
uitspraken waarin hij zijn eigen normen bloot geeft, maar beperkt zich tot een soort
van antropologisch project.(1)
Nochtans bestaat er in deze verhaalwereld wel degelijk een metaniveau, een absolute
autoriteit. Dat is bijvoorbeeld aanwezig net nadat Zwanckaert Foedel heeft verslagen
in de spannende finale van het dobbelspel: ‘Zij was gewonnen, zij moest met Ivo
trouwen, en 't lot had het toch eigenlijk goed beschikt, zij was de aangewezene van
vroeger en Ivo zou met haar gelukkig zijn’ (907). De opmerking over het lot is
intrigerend. Paradoxaal genoeg is het blijkbaar zo dat nu net

(1) Het is niet moeilijk om deze ambitie ook in andere verhalen van Buysse aan te wijzen. In
‘De wraak van Permentier’ bijvoorbeeld, een novelle uit Te lande (1900), gebeurt dat zowel
op het niveau van de vertellerstekst (‘Maar hij had met de wilddieven die instinctmatige
sympathie, die indirect-begunstigende medeplichtheid aan bijna alle boerenlieden eigen.’
(Buysse 1977:732) als op een niveau dat de eigenlijke tekst overstijgt - te weten in voetnoten:
‘Als een Vlaamse boer van plan is op het tribunaal de waarheid niet te zeggen, dan spuwt
hij even op de grond, onmiddellijk na zijn eed-afleggen.’ (Buysse 1977:738).
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de overschrijding van regels, dus het toegeven aan de drift, en de momentante
installatie van een alternatief normensysteem tot een ‘goed’ resultaat kunnen leiden.
Dat de personages dit resultaat meteen weer willen conformeren aan de bestaande
norm, zoals uit de slotzinnen(1) over de trouwplannen blijkt, maakt de situatie tragisch.
Maar wat betekent ‘'t lot’, dat ongeacht het doen en laten van de personages zijn
beslissingen neemt, precies in deze verhaalwereld? Op welk normatief niveau dient
het te worden gesitueerd? Al bij al komt dit overkoepelende niveau drie keer aan
bod in de novelle, maar dan wel telkens op cruciale plaatsen: helemaal aan het einde
van de tekst, zoals we net zagen, in de openingsparagrafen en precies in het midden,
op het moment dat wij als scharniermoment hebben geïdentificeerd. Wanneer Ivo
zich aan het begin van de novelle realiseert dat Kletsje op sterven ligt, dan komt dat
besef als ‘een verpletterende openbaring’ (864). Het is iets ‘waartegen hij niet
redeneren kon, iets, hij wist niet wat, dat hij niet kon begrijpen noch ontleden, maar
dat almachtig en vernietigend zijn onverbiddelijke wreedheid deed gevoelen’ (864).
Rationele vaardigheden schieten te kort, evenals de taal: ‘iets’, staat er tot drie maal
toe, en in de volgende zin wordt het eveneens drie keer ‘het’ genoemd. Het is een
soort regel die zich niet in formules of gedachten laat vatten, doch enkel met de
zintuigen of met het gevoel kan worden ‘begrepen’: ‘hij zag, hij voelde 't plotseling,
met overweldigende zekerheid!’ (864). Dat beeld van het onnoembare en het
machteloze van de mens keert terug bij de tweede verschijning van dit overstijgende
niveau: Ivo, ‘vol van iets dat hij niet goed wist uit te drukken’ (885) laat zich ‘nu
onbewust door iets geheimzinnig-verlichtends meeslepen, [...] als kwam er in zijn
bin-

(1) Slotzinnen van een novelle zouden wel eens een geprivilegieerde plaats voor het formuleren
van een maxime kunnen zijn. Kunz (1997) noemt in zijn boek over romaneindes ‘totalización’
een van de types ‘acentuación del carácter “concluso”’ [benadrukken van het ‘concluderende’
karakter]: ‘Hablamos de totalización siempre que un segmento de extensión reducida trate
de resumir, condensar o englobar el texto entero o un particular aspecto en su totalidad (p.
ej., el espacio, el tiempo, la experiencia vital de un personaje, etc.)’ [We spreken over
totaliseren telkens wanneer er in een tekstfragment van beperkte omvang een poging wordt
ondernomen om de gehele tekst of een specifiek aspect daarvan in zijn geheel samen te vatten,
te condenseren of in te perken (zoals bijvoorbeeld de ruimte, de tijd, de essentiële ervaring
van een personage, enz.).] (Kunz 1997:228; mijn vertaling). Een romaneinde waarin een
verteller of bevoegd personage het ultieme inzicht, de levensles die uit het verhaal getrokken
kan worden, onder woorden probeert te brengen, zou onder deze categorie kunnen vallen.
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nenste reeds weer een zachte, stille hoop, iets nieuws en onbekends nog, waarnaar
hij in de eentonige sleur van zijn ongezellig zwoegersleven jarenlang heimelijk
verlangd had’ (885). Ook bij deze gelegenheid komt het dus niet tot een gnomische
formule over het leven en de dood, maar blijft het bij een suggestie van een
onbenoembare regel.
Dat het intellect en de taal bij de optredens van dit overstijgende niveau te kort
schieten, is interessant voor wie zich op gnomische uitdrukkingen concentreert. Dat
zijn immers bij uitstek gegevens die met inzicht(1) en formuleren te maken hebben,
hetzij van een individu, hetzij van een collectief. De suggestie is dan dat het
formuleren van dergelijke absolute waarheden, die niet banaal zijn maar boven de
lokale, menselijke normenpatronen uitsteken, onmogelijk is. Er bestaat weliswaar
een absolute autoriteit, het lot, maar taal en intellect slagen er niet in om de regels
daarvan te vatten. Ivo komt niet tot een dergelijke formulering over deze autoriteit,
en ook de verteller komt niet tot zo'n universeel, normatief inzicht. Er wordt binnen
deze tekstuele wereld dus geen verheven positie ingebouwd van waarop men tot een
inzicht komt, en dat geldt net zo goed op het niveau van de personages als op dat
van de verteller...
Door met zijn verhaal bepaalde normen van de conventionele doxa te overtreden,
installeert Buysses verteller in zekere zin een alternatieve doxa: hij alludeert op een
systeem van normen en waarden waarin dingen mogelijk zijn die elders in de
taboesfeer zitten. Er is echter nog een andere doxa aan de orde, namelijk die van de
lezer. Die kan overtredingen onderschrijven of afwijzen. Een voorbeeld van die
laatste houding is het gecensureerde exemplaar van Van arme menschen uit de
universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit te Nijmegen, dat zich, aldus de
vermelding vooraan in het boek, oorspronkelijk in de ‘Bibliotheca Provinciae’ van
het ‘Coll. Wittem Ad S. Alphonsum’ bevond, dit is de bibliotheek van het
grootseminarie van de paters redemptoristen te Wittem in Zuid-Limburg. Een lezer
heeft een aantal passages van dit verhaal zwart gemaakt of de letters weggekrabd.
Zeker de slotpassage, waarbij Zwanckaert bij Ivo in bed gaat liggen zonder getrouwd
te zijn en in volle rouwperiode, moest het daarbij ontgelden: elke verwijzing naar
die taboeoverschrijding

(1) Het Griekse woord γνωμη betekent trouwens ‘inzicht, verstand, kennis’.
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werd zorgvuldig onleesbaar gemaakt. Het blijft echter mogelijk om het verhaal in
deze gecensureerde versie te volgen: mits enkele aanpassingen aan de conventionele
doxa mocht het dus blijkbaar toch gelezen worden. In zekere zin is het dus mogelijk
om de manier waarop overtredingen van gebruikelijke normen en de installatie van
een nieuw normenstelsel in de werkelijkheid gerecipieerd werden, te registreren. Of
waar tekstanalyse en empirische wetenschap elkaar kunnen ontmoeten.(1)

Besluit
Het onderzoek naar het gebruik (of ontbreken) van gnomische formules levert in
menig opzicht interessante resultaten op. Allereerst ontstaan er natuurlijk nieuwe
inzichten over de manier waarop Cyriel Buysse omgaat met normativiteit, en gezien
het hier een van de auteurs betreft van wie in de literatuurgeschiedenis steevast wordt
betoogd dat hij tot de generatie behoort die de Vlaamse literatuur eindelijk heeft
ontvoogd van de negentiende-eeuwse moraliserende poëtica, zijn die
onderzoeksresultaten uiteraard extra interessant. Dat is echter niet alles. Wanneer de
resultaten van de net verrichte analyse namelijk worden vergeleken met die van
lecturen van werk van contemporaine auteurs, zoals Herman Teirlinck, F.V. Toussaint
van Boelaere, Stijn Streuvels of Virginie Loveling, dan komen we niet alleen tot een
veel genuanceerder beeld van de verschilpunten tussen de rond Van Nu en Straks
gegroepeerde avant-gardisten en de oudere maar nog productieve auteurs, maar
tevens kunnen we zo reliëf aanbrengen binnen de prozaproductie van die zogenaamd
vernieuwende auteurs. Ten slotte, en dat is in het licht van het thema van dit
colloquium niet onbelangrijk, zeggen de resultaten van deze studie iets over de diverse
gedaanten van het naturalisme in de Vlaamse literatuur: welke problematiseringen
van doxa zijn denkbaar binnen de individuele doxa's van traditioneel binnen het
naturalisme gesitueerde auteurs, en zit daar een patroon in?

(1) Met dank aan Jos Joosten en Peter Nissen voor hun hulp bij het identificeren van de bibliotheek
waarin dit exemplaar zich oorspronkelijk bevond. Verder onderzoek zal uitwijzen hoe
systematisch dit censureren gebeurde, en of er een patroon in kan worden aangetroffen.
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Momenteel werk ik aan een breder opgezet onderzoek waarin ik de voorgestelde
vergelijking probeer te maken. Komen gnomische formules, en dan vooral maximes,
overvloedig en ongeproblematiseerd voor in werk dat Virginie Loveling rond de
eeuwwisseling schreef, bij de andere genoemde auteurs is er steevast iets aan de
hand. In ‘Het populierken op den heuvel’ van Herman Teirlinck bijvoorbeeld, een
verhaal dat twee maanden later dan ‘Op het kleine gehucht’ gedeeltelijk in Van Nu
en Straks verschijnt, wordt een personage opgevoerd dat de half of niet uitgesproken
gnomische formules van het dorp verkeerd begrijpt en daardoor uiteindelijk verstoten
wordt. Nochtans trekt hij zich geregeld terug op een heuvel om er na te denken en
in contact te proberen komen met de ‘waarheid in alle tijden’(1). Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er in dit eveneens als naturalistisch geboekstaafde verhaal van
Teirlinck wél maximes voorkomen: de mogelijkheid om die te formuleren, wordt
immers niet onklaar gemaakt(2). Bij de Streuvels van Minnehandel (1903) is het dan
weer opvallend dat hij maximes in de mond legt van oude en wijze
‘underdogpersonages’(3), en Toussaint voert, in zijn prozadebuut Landelijk Minnespel
(1910), een dandyeske figuur op die een Oscar Wilde-achtig en
krankzinnig-onburgerlijke maxime oppert als ‘dat één ding alleen ter wereld
onvoegzaam mag worden genoemd, nl.: fluimen op den mooien japon van een
voorbij-gaande dame...’(4). Maar, zoals wij allen weten, er is, als immer, veel werk
aan de winkel...

(1) Teirlinck 1902:100.
(2) Voor een uitvoerige analyse van deze casussen, zie Sintobin ([2008]).
(3) Zoals bijvoorbeeld de oude werkman Free (‘de liefde kan komen met trouwen, maar ze kan
ook verdwijnen met trouwen’ (Streuvels 1971:1190-1192)) of het ‘oud wijf’ dat de
vrouwenzotte boerenzoon Max Vanneste kwaad berispt: ‘Weet ge wat? die flierefluiters die
her en der lopen om meisjes 't hoofd te verdraaien, ziet men dan trouwen met iemand van
effen op zonder dat er ooit kwestie van liefde omtrent is! En dat is hun straf!’ (Streuvels
1971:1135). Deze personages krijgen ook gelijk, en dat zowel van de verteller (‘De woorden
van de oude dienstmeid klonken als een plechtige uitspraak en de stilte bleef lange tijd die
“waarheid” ophouden’ (Streuvels 1971:1135)) als narratief gesproken: Max zal uiteindelijk
gedwongen worden om tegen zijn zin met het verkeerde meisje te huwen.
(4) Toussaint 1912:107. Voor een analyse van het functioneren van doxa bij Toussaint, zie Brems
& Sintobin ([2008]).
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De positionering van de criticus Paul de Vree in de jaren dertig: pro
en contra Buysse
door Yves T'Sjoen
Wat heeft een dichter van konkrete en visuele poëzie met Het recht van de sterkste
te maken? Welke affiniteit vertoont een zelfverklaarde spreekbuis van de
avantgarde-poëzie in en buiten het Nederlandse taalgebied met het vroege
naturalistische werk van Buysse? De antwoorden kunnen kort en krachtig zijn: niets
en geen. En toch. Paul de Vree, die een brede waaier aan soms zeer uiteenlopende
literatuuropvattingen heeft verdedigd en geregeld zijn visie door herbronning en door
de meest diverse impulsen heeft laten bepalen, had in zijn beginjaren als criticus wel
degelijk iets met Buysse. Later, vooral na 1953, zou hij zich afzetten tegen schrijvers,
teksten, esthetische én politieke opvattingen waar hij voorheen nadrukkelijk had op
gewezen. Vanuit literair-historisch perspectief herinneren wij ons vandaag alleen
nog de experimentele kunstenaar Paul de Vree en de bevlogen woordvoerder van de
naoorlogse avantgarde-poëzie. De 75e verjaardag van het overlijden van Buysse is
een gelegenheid om te graven in de vroegste geschriften van de Antwerpenaar, en
na te gaan hoe de beginnende criticus, zichzelf een weg banend door de rimboe van
het Vlaamse literaire landschap, zich vooral vastklampend aan oude stronken, Buysses
eerste naturalistische roman inzette voor een zelflegitimering als literatuurbeschouwer.
Wat achteraf maar een fait divers, hoogstens een voetnoot in het vroege werk van
De Vree is, lijkt me alvast betekenisvoller dan in een aantal schaarse studies wordt
aangenomen. De Vree's ontdekking van Buysse, en het feit dat hij begin jaren dertig
teruggreep naar een boek van het eind van de negentiende eeuw berust mijns inziens
op geen toeval. De Vree las Buysses werk als de expressie van een idealisme (of het
filosofisch subjectivisme), dat op dat ogenblik zijn eigen esthetische opvattingen
bepaalde. Critici en schrijvers eigenen zich teksten poëticaal toe die ze binnen het
eigen referentiekader een specifieke betekenis toekennen. De Vree heeft dat met
Buysses Het recht van de sterkste gedaan.
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In mijn bijdrage wil ik ingaan op de rol van de criticus in het literaire veld(1). Vanuit
een literatuurtheoretische invalshoek wil ik kort de krijtlijnen van mijn verhaal
schetsen. Hoe instituties, zoals uitgeverijen en bibliotheken, en actoren, zoals
schrijvers en critici, steeds weer hun positie in het veld bepalen en beelden van
literatuur produceren. Critici roepen normerende beelden op die vaak even snel
verdwijnen als ze zijn tot stand gebracht. Na een korte samenvatting van enkele
bruikbare concepten van de veldtheorie wil ik vervolgens focussen op De Vree's
literaire ontwikkeling en vooral aandacht besteden aan diens poëticale visie zoals
die blijkt uit kritische geschriften en scheppend werk uit de jaren dertig. Buysse zal
in dat verhaal voor de jonge De Vree vooral een toetssteen of een merkteken blijken.
Sinds de veldtheoretische inzichten van de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu
gemeengoed zijn geworden in de literatuurstudie in Nederland en Vlaanderen, wordt
een breed geschakeerd literair-institutioneel wetenschappelijk onderzoek gevoerd.
Tijdschriftenonderzoek, uitgeverijgeschiedenis, boekwetenschap, cultural studies,
New Historicism zijn enkele van de disciplines en theoretische modellen die sinds
de jaren tachtig en negentig het letterkundig onderzoek in de neerlandistiek in sterke
mate mee bepalen. Gillis Dorleijn en Kees van Rees hebben zich in hun inleiding
van De productie van literatuur (2006) laten inspireren door Bourdieu's stelling dat
het literaire veld niet autonoom is, met als gevolg dat nieuwe, bredere
onderzoeksperspectieven voor literatuurhistorici zijn ontstaan. Het literaire veld is
een bonte verzameling van instituties, actoren en instrumenten. Organisaties, instanties
en strategieën bepalen in hun wisselende constellaties elk op hun manier het literaire
bedrijf. Concreet wil dat zeggen dat schrijvers en critici, tijdschriftredacties en
boekverkopers, uitgeverijen en distributeurs, bibliotheken en onderwijzers,
academische onderzoekers, leeskringen en vele andere actoren bijdragen tot de
dynamiek van een literair veld. Allen zijn in mindere of meerdere mate betrokken
bij de materiële en symbolische productie, de distributie en de consumptie van
literatuur. Die verzameling van instituties en actoren wijzigt voortdurend.

(1) De veldtheoretische inzichten, gebaseerd op Les règles de l'art (1992) van Pierre Bourdieu,
zijn ontleend aan Gillis J. Dorleijn en Kees van Rees (red.), De productie van literatuur. Het
literaire veld in Nederland 1800-2000, Vantilt, Nijmegen, 2006, p. 15-37.
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Die verschillende participanten aan het literaire bedrijf hebben allen hun eigen
denkwijze. Organisaties en actoren zijn bezig met de productie, distributie, promotie
en consumptie van symbolische goederen, op het terrein van de cultuur, en dus ook
binnen een subveld van dat bredere culturele veld, de literatuur. In een veld, zoals
Bourdieu dat omschrijft, worden posities ingenomen, ongeacht of de actor een
schrijver, een criticus, een docent of een directeur van een Fonds voor de Letteren
is. Allen genereren, legitimeren en distribueren hun beeld van literatuur. Zowel
organisaties als individuen hebben hun opvattingen over cultuur en literatuur in het
bijzonder. Schrijvers en critici hanteren tijd- en plaatsgebonden normatieve
opvattingen over literatuur. Literatuurhistorisch onderzoek toont aan dat die normen
voortdurend verschuiven en dat in een literair veld in een bepaalde periode, op een
bepaalde plaats zeer uiteenlopende opvattingen van literatuur bestaan. Actoren
trachten steeds op hun manier die poëticale inzichten voor zichzelf en de buitenwereld
te bepalen en te verantwoorden. Ieder tracht eigen normatieve opvattingen scherp te
stellen teneinde anderen hun beeld van cultuur, hun kwalitatieve normen voor waar
te doen aannemen. Waarnemen, ook in de zin van beelden vormen. Materiële culturele
producten wordt dus een symbolische waarde toegekend. Het ene is niet los te
koppelen van het andere, materiële en symbolische productie zijn wederzijds
afhankelijk.
Vanuit een veldtheoretisch perspectief kan je, kort samengevat, stellen dat alle
instituties en actoren in een cultureel veld hun eigen vooronderstellingen hebben.
Verwachtingen en normatieve opvattingen liggen impliciet (of expliciet) aan de basis
van een literair-kritische betrokkenheid bij de symbolische productie
(‘waardetoekenning’, ‘kwaliteitsnormen’). We lezen steeds binnen een eigen
referentiekader, wij allen (actoren in een literair veld) spelen een actieve rol in de
symbolische productie van literatuur. Olympische standpunten bestaan niet. Een
visie op literatuur is aan modes, publieke smaak, de interactie tussen instituties en
andere verschuivende factoren onderhevig. Vandaag zijn we ons, dankzij de
veldtheorie, bewust van die bijzonder tijdelijke normatieve status van onze
literatuuropvattingen. Er zijn geen godgegeven, algemeen geldige visies; ze staan
voortdurend ter discussie, ze wisselen continu.
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In dat complexe literaire veld spelen ook critici een dominante rol. Hun recensies,
kritieken en essays over literatuur dragen bij tot de symbolische productie. Een
criticus heeft eigen belangen, opvattingen, presupposities en dus bepaalde
waarnemingen van literaire teksten. Een criticus kent een status toe aan een tekst die
als normerend wordt voorgesteld. Allerlei interacties tussen institutionele factoren
liggen aan de basis van die waarneming.
Kwaliteitsoordelen zijn dus tijd- en plaatsgebonden, onderhevig aan stromingen
en tendensen. In recent literatuurwetenschappelijk onderzoek wordt gepeild naar de
processen en instituties die bijdragen tot de materiële en symbolische productie van
literatuur, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn(1). Er zijn altijd redenen
waarom een criticus bepaalde uitspraken doet over literatuur, waarom een bepaald
beeld wordt naar voren geschoven. De visie op een roman verschilt niet alleen van
lezer tot lezer; ook literaire werken die als canoniek worden beschouwd in een
bepaalde periode, kunnen dat in een andere periode allang niet meer zijn. Kortom,
kwaliteit is geen intrinsieke teksteigenschap, maar een waarneming van en een
waardetoekenning door een actor. Literatuuropvattingen veranderen, ideeën over het
wezen, de aard en de functie van literatuur zijn aan fluctuaties onderhevig.
Ook het werk van Cyriel Buysse is door instituties en spelers in het literaire veld,
zowel in Buysses eigen tijd als daarna, zeer uiteenlopend onthaald. Vele actoren
hebben bijgedragen tot de symbolische productie van Buysses werk. Bekend is
uiteraard de manier waarop katholieke critici het vroege naturalistische werk van
Buysse als moreel verwerpelijk (‘schandwerk’) hebben verguisd(2), en ook later is

(1) In de Nederlandse literatuurstudie zijn de volgende publicaties richtinggevend gebleken voor
het literair-institutioneel onderzoek: C.J. van Rees en G.J. Dorleijn, ‘Literatuuropvattingen
in het literaire veld: over de integratie van twee benaderingen’, in Spektator 23 (1994), 2,
p.91-114 en W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, ‘Poetica en literatuurgeschiedschrijving’,
in De nieuwe taalgids 84 (1991), p.508-526. In dit onderzoeksperspectief kunnen bijvoorbeeld
de volgende uitgaven worden gesitueerd: E. Andringa, S. Levie en M. Sanders (red.), ‘Het
buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000)’, in
Nederlandse letterkunde 11 (2006), 3, p. 197-210 en H. Bots en S. Levie (red.), Periodieken
en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen,
Vantilt, Nijmegen, 2006.
(2) Zie onder andere A.M. Musschoot, ‘Mei - augustus 1911: Cyriel Buysse gepasseerd bij de
toekenning van de Staatsprijs. Buysse en Streuvels’, in M.A. Schenkeveld-Van der Dussen
et al. (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen,
1993, p.592-596 en J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd,
Houtekiet/Atlas, Antwerpen/Amsterdam, 2007, p.375 e.v.
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de beeldvorming van Buysses werk bepaald door actoren (lezers, critici, academici
e.a.) die hun eigen opvattingen hebben. Ik herinner terloops aan de bekende studie
van P.H.S. van Vreckem over de invloed van het Franse naturalisme op het werk
van Buysse(1), en het beeld dat Buysses theoretische inzichten en literaire opvattingen
kritiekloos zijn ontleend aan Emile Zola en H. Taine. Later, na de jaren zestig, is die
visie weer bijgesteld(2). En ook in de Mededelingen van het Buysse Genootschap
worden we als lezer geconfronteerd met een brede, bijzonder complementaire waaier
van soms zeer diverse beoordelingen van Buysses literaire werk. Het beeld van
Buysses romans en verhalen, dat te destilleren valt uit de biografie die Joris van Parys
onlangs presenteerde, is ook weer een ander dan de beelden die bijvoorbeeld Achilles
Mussche (1929) en Richard Minne (1959) in monografieën hebben gegenereerd.(3)
Het is altijd belangrijk zich te realiseren welke literatuuropvattingen in een bepaalde
periode zijn ontwikkeld, welke visies dominant zijn, welke instellingen en spelers
actief zijn en hoe literaire instituties beelden vormen en proberen als normatief te
presenteren.
In mijn bijdrage wil ik, vanuit dat veldtheoretisch perspectief (dat ik in een veel te
kort en ongenuanceerd exposé heb proberen samen te vatten), de criticus Paul de
Vree (1909-1982) centraal stellen. Vandaag herinneren wij ons De Vree als de fervente
pleitbezorger en de zelfverklaarde theoreticus van de Vlaamse ‘Vijfenvijftigers’ (de
term is van Adriaan de Roover en Paul de Vree), de dichters die zich verzamelden
in tijdschriften als Gard Sivik en vooral De Tafelronde, en die worden gerekend tot
de tweede golf van de Vlaamse literaire avant-garde na de Tweede Wereldoorlog.
Dat is de ‘golf’ die zich presenteerde na de redactionele koerswijziging van De
Tafelronde, dat in 1953-1954 van een reactionair, katholiek en Vlaams-nationalistisch
blad (als erfgenaam van Golfslag, 1946-1950) evolueerde naar een avantgardistisch
tijdschrift(4). Na die omwenteling profileerde De Vree

(1) P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse,
VUB, Brussel, 1968.
(2) R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, Acco, Leuven/Amersfoort, 1989.
(3) A. Mussche, Cyriel Buysse, Van Rysselberghe & Rombaut, Gent, 1929 en R. Minne, Cyriel
Buysse, A. Manteau, Brussel, 1959 (Monografieën over Vlaamse letterkunde).
(4) E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1998 (Boon-studies 8) en G. Buelens, Van Ostaijen
tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Vantilt/KANTL, Nijmegen/Gent, 2001,
p.687-759.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

102
zich als apologeet van de experimentele dichtersgeneratie die toen aan het woord
kwam, en samen met Adriaan de Roover dirigeerde hij het tijdschrift in de richting
van de konkrete, visuele poëzie (de ‘poesia visiva’) en wat hijzelf een ‘kubistische’
literatuuropvatting noemde.(1) De Vree verwierf later bekendheid als directeur van
het Modernistisch Centrum (eigenlijk het Nationaal Centrum voor Moderne Kunst),
een vereniging van kunstenaars uit diverse disciplines die een experimentele,
modernistische visie deelden. Niet alleen als criticus en essayist (met belangrijke
bundels als Vlaamse avantgarde 1921-1964 en Onder experimenteel vuur), maar
ook als dichter, occasioneel als romanschrijver, en vooral als organisator van talrijke
tentoonstellingen en lezingen heeft De Vree in de jaren vijftig tot tachtig
naambekendheid gekregen.(2) Voor De Vree zich eigenwijs en gedecideerd een weg
baande en zichzelf als promotor van het avantgardisme profileerde en de grenzen
van woord, beeld en klank opzocht, had hij een (poëticaal, maar ook
politiek-ideologisch) volstrekt ander leven achter de rug. Naar de latere periode heeft
Geert Buelens uitvoerig onderzoek gedaan en ik kan dan ook volstaan met een
verwijzing naar Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie, waarin
De Vree's kennismaking met Maurice Gilliams wordt beschreven en waarin diens
‘ontdekking’ van Paul van Ostaijens latere poëzie en theoretische opstellen wordt
geanalyseerd.
Opdat we De Vree's beeld van Buysses werk zouden kunnen duiden, verken ik de
context waarin de vroege criticus Paul de Vree opereerde, en welke het complex van
literatuuropvattingen was dat hij impliciet, soms in expliciete bewoordingen
verdedigde.
Nadat De Vree in 1928 aan de Antwerpse Normaalschool het onderwijzersdiploma
had behaald, en na zijn legerdienst, kwam hij op twintigjarige leeftijd in dienst van
de Antwerpse uitgeverij De Sikkel, die precies tien jaar eerder was opgericht door
Eugène de Bock. Daar

(1) Zie Buelens, Van Ostaijen tot heden, p.687-759 en H. White, Visual poetry in De Tafelronde,
1965-1979, onuitgegeven eindverhandeling, Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie in
Literatuurwetenschap, KULeuven/UAntwerpen/Universiteit Gent/VUBrussel, academiejaar
2003-2004.
(2) Voor een overzicht en commentaar, zie T. Luiting, Paul de Vree, Orion/Desclée De Brouwer,
s.l., 1971 (Ontmoetingen. Literaire monografieën) en H.F. Jespers, Paul de Vree, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1977 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde).
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zou hij naar eigen zeggen zijn liefde voor de literatuur hebben ontwikkeld. Meer
nog, hij componeerde in die jaren zijn eerste landelijke, pastorale gedichten, waarvan
overigens niets is overgeleverd, die hem vervolgens in contact brachten met René
Verbeeck. Verbeeck, die later aan de basis lag van de poëziereeks ‘De bladen voor
de poëzie’, zou De Vree introduceren als medewerker in het tijdschrift De Tijdstroom
(1930-1934). Ik ga daar zo meteen nog even op in. De Vlaamsgezinde vrijzinnige
liberaal Lode Baekelmans (1879-1965), directeur van de stedelijke bibliotheken van
Antwerpen, leraar aan de Antwerpse Normaalschool en op dat ogenblik al jarenlang
enthousiast voorstander van het vroege werk van Buysse, heeft De Vree in 1932 (dus
in Buysses overlijdensjaar) uitgenodigd zijn lessen aan de Volkshogeschool Herman
van den Reeck (opgericht in 1928) over te nemen. De Vree doceerde er een cursus
literatuur en heeft vervolgens de uitgeschreven lesnotities gebundeld in zijn eerste
bescheiden publicatie, Over den roman. Kursus gehouden aan de Volksuniversiteit
‘Herman van den Reeck’ (1933). Die uitgave, De Vree's debuut, omschreef hij zelf
als ‘een tematisch overzicht van de roman van Loveling tot 1933, als Walschap,
Zielens en Roelants de roman vernieuwen’.(1) De beginnende onderwijzer had zich
in zijn cursus toegelegd op wat hij noemde de Vlaamse ‘plattelandsschrijvers’ en
besprak het literaire werk van Streuvels, Timmermans, Claes en Buysse. Het is ook
de tijd dat hij meewerkte aan periodieken als het ethisch georiënteerde katholieke
Jong Dietschland, ‘een strijdvaardig idealistisch en fel anti-individualistisch,
anti-estheticistisch blad’, waarin Cyriel Verschaeve en Wies Moens publiceerden,(2)
en het radicale Vlaams-nationalistische Nieuw Vlaanderen.(3) Uit die medewerking
zou kunnen blijken dat de jonge criticus al meteen duidelijk ideologisch stelling
innam, en zich inschreef in het culturele en sociaal-politieke discours van een
romantisch ingestelde fractie van de Vlaamse

(1) J. Florquin, ‘Paul de Vree’, in Ten huize van... 13, Orion, Brugge, 1977, p.132-187, p.145-146.
(2) E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen en vooral J. Janssens en
A. Kuipers, ‘“De mythische musicus van den Dietschen strijd”. Groot-Nederlandse
literatuuropvattingen in Jong Dietschland’, in E. Brems et al. (red.), Van Hooger Leven tot
De Vlag. Literatuuropvattingen in Vlaanderen (1920-1940), Peeters, Leuven, 1999, p.35-56.
(3) Over Nieuw Vlaanderen, zie o.a. I. Mestdagh, ‘“Op mijn geduldige schouders ligt al het
heimwee der aarde”. De receptie van Duitse literatuur in Nieuw Vlaanderen (1934-1939)’,
in E. Brems et al. (red.), Van Hooger Leven tot De Vlag, p. 177-207.
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Beweging. Het feit dat De Vree uiteindelijk niet zal meewerken aan het
‘volksverbonden’ Volk, de poëticale en ideologische erfopvolger van Jong
Dietschland,(1) wijst er mijns inziens op dat hij begin jaren dertig gewoon
publicatiegelegenheid heeft gezocht, zonder daarbij de programmatische of
maatschappelijke uitgangspunten van Jong Dietschland te onderschrijven, laat staan
zich daarmee te identificeren. Anti-individualistisch, anti-estheticistisch: dat was
niet zoals De Vree toen dacht en schreef over literatuur.
Het ging in die vroege jaren dertig voor De Vree allemaal razendsnel, ook poëticaal
gesproken. Nog voor Over den roman was verschenen, maakte de student geschiedenis
kennis met het toen als vernieuwend ervaren werk van de Vlamingen Lode Zielens,
Gerard Walschap en Maurice Roelants. Onder meer Roelants' debuut Komen en gaan
(1927), geïnspireerd door de Franse ‘roman d'analyse’ en door Jean Weisgerber
geboekstaafd als de eerste psychologische roman in Vlaanderen, sprak de jonge Paul
de Vree aan. De keuze voor een nieuwe romanpoëtica betekende vanzelfsprekend
een breuk met Streuvels' zogenaamde plattelandsliteratuur en Timmermans' ‘poëtische
en landelijke romans’. Maar zo zag De Vree dat zelf niet.
Feit is dat medio jaren dertig De Vree in tal van kritieken zijn grote waardering
voor ‘de nieuwe roman’ uitsprak, in bijdragen in het tijdschrift Vormen én in Nieuw
Vlaanderen. Die opstellen bundelde hij vervolgens in zijn tweede boekuitgave
Hedendaagsche Vlaamsche Romanciers en Novellisten (1936). Een vergelijkende
studie van beide vroege opstellenbundels van De Vree geeft inzicht in de expliciete
romanpoëtica die hij toen hanteerde en diens referentiekader dat in een korte periode
een aanzienlijke verschuiving onderging. Aan het eind van mijn bijdrage wijd ik daar
nog enkele beschouwingen aan.
Kennis van het vroege scheppende en kritische werk is belangrijk voor de studie van
de latere ontwikkeling van De Vree. Hij presenteerde niet alleen zijn kritische
bijdragen in twee poëticaal uiteenlopende essaybundels, hij was in de jaren dertig
ook medewerker van De Tijdstroom en vanaf 1936 stichtend redacteur van Vormen.

(1) Voor een toelichting bij de historiek van de periodieken De Tijdstroom (1930-1934), Vormen
(1936-1940) en Volk (1935-1941), zie L. Gillet, ‘Antimodernistische strekkingen 1921-1948’,
in M. Rutten en J. Weisgerber (red.), Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit. De opbloei
van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946), Standaard
Uitgeverij, Antwerpen, 1988, p.398-405.
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Daarenboven trad hij in die periode voor het eerst op het publieke forum als dichter
met Verzen en kwatrijnen (1935) en Het blanke waaien (1937). Die laatste bundel
verscheen overigens als eerste aflevering van ‘De bladen voor de poëzie’. De
openingsstrofe van ‘Komen en gaan’ gaat als volgt:
Nog vroeger dan ik dacht vond ik de bloemen,
maar voor 'k bepalen mocht, zocht te benoemen
hoe schitt'rend blank er enk'le waren,
hingen ze dor en ros tusschen de blâren.(1)

De vormbewuste dichter De Vree schreef sonnetten en kwatrijnen waarin de liefde
en het leven impressionistisch werden bezongen, vanuit een existentieel besef van
vergankelijkheid en dood. In de bundel Elegische hymnen, die ook al in 1937 het
licht zag, zal de dichotomie ‘eros’ en ‘erosie’ (of leven en dood) nog duidelijker op
de voorgrond treden, een tegenstelling die de poëzie van De Vree tot de bundels
Appassionato (1953) en Egelrond (1957) zal domineren.
De jonge dichter sloot in zijn keuze voor klassiek gebonden dichtvormen, voor
vooropgestelde vormschema's en ritmische patronen, en vanuit een harmonische
mens- en wereldvisie aan bij de neoclassicistische poëzie van het interbellum. De
Vree's vroegste gedichten kunnen worden getypeerd als melancholisch, dromerig,
beschouwend. Ernst Bruinsma heeft het over ‘voornamelijk impressionistische
stemmingslyriek vol vitalistisch vergankelijkheidsbesef met een grote nadruk op de
eigen persoonlijkheid van de dichter’.(2) Het idealistische lyrische subject voelt zich
verbonden met de natuur en de kosmos, en ziet zichzelf geconfronteerd met het
wereldraadsel, met de ondoorgrondelijkheid van het bestaan. De geliefde zorgt in
die onzekere momenten voor geborgenheid, de herinnering brengt rust en soelaas
voor alle angsten, driften en vragen die de ik-figuur uit evenwicht kunnen brengen.
Er gaapte klaarblijkelijk een onoverbrugbare kloof tussen de theoretiserende criticus
De Vree, meer bepaald in zijn apologieën voor de ‘nieuwe roman’, en de scheppende
kunstenaar die voor het classicistische ideaal als normerend principe koos. De
halfslachtige positionering van De Vree wordt nog dui-

(1) P. de Vree, Het blanke waaien, Eenhoorn, Mechelen 1937, z.p. (‘De bladen voor de poëzie’
1 (1937) 1 (maart)).
(2) E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, p. 12.
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delijker als we zijn proza in het onderzoek betrekken. Het romandebuut Een kringloop.
Kronijk van een gezin (1938) kan worden beschouwd als een onderzoekende,
‘semi-autobiografische’ Bildungsroman, een poging tot analyse van het zelf en de
wereld, die veel dichter aansluit bij de psychologische en ideeën- en probleemroman
die in de jaren dertig in Vlaanderen is geschreven en als innovatief werd beschouwd.
Kortom: de dichter De Vree profileerde zich medio jaren dertig als een
‘romantisch-classicistische’ schrijver, terwijl de romanschrijver zich poëticale
inzichten van modernistische schrijvers als Walschap, Gijsen, Zielens, Roelants en
Gilliams probeerde eigen te maken. Het zou te ver leiden, en buiten het bestek van
mijn tekst vallen, het gebrek aan afstemming van theoretische inzichten en literaire
praktijk (zowel in poëzie als in proza) te beschrijven.
Wat mij hier bezighoudt, is hoe de jonge criticus het werk van Buysse waarnam
en waarom hij zich al kort na de uitgave van zijn syllabus van de hogeschool Over
den roman de stelling die hij had ingenomen nuanceerde, maar niet resoluut zou
afzweren.
Ik wil de ontwikkeling in De Vree's poëticale visie schetsen tegen de achtergrond
van beide periodieken waar hij in de jaren dertig nauw mee verbonden was, eerst als
los medewerker aan De Tijdstroom en later als redacteur van Vormen.(1) De criticus
De Vree schoof, zoals elke betrokken speler die bijdraagt tot de symbolische productie
van literatuur, zijn particuliere waarneming van de eigentijdse literatuur naar voren,
en probeerde de eigen literaire opvattingen als normatief voor te stellen. De Vree
was natuurlijk bij machte, letterlijk in de machtspositie van docent aan de
volksuniversiteit Van den Reeck, voor zijn studenten beelden te genereren van
literatuur die er voor hem in 1932 écht toe deden. In de romanpoëtica die hij toen
verdedigde, in expliciete poëticale beschouwingen, stonden Streuvels, Claes,
Timmermans en Buysse nog hoog aangeschreven. Meer nog, ze waren ijkpunten
voor een beginnend lesgever met stilaan eigen schrijfambities die een panoramisch
beeld van de literatuur van Loveling tot Walschap wilde ophangen en de ‘ware roman’
belichtte. Alleen al zijn keuze voor het werk van dié ‘plattelandsschrijvers’ als

(1) Voor een uitvoerige beschrijving van beide tijdschriften, zie G. Buelens, Van Ostaijen tot
heden, p. 360-401.
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onderwerp voor zijn cursus zegt iets over De Vree's toenmalige literaire visie (en
wellicht ook voorkeur). De Vree is, naar eigen zeggen, uitgenodigd door ‘de volkse
sinjoor’ Lode Baekelmans om diens lessen over te nemen.(1) Baekelmans, die samen
met Ary Delen, Arthur Cornette, Victor de Meyere, Emmanuel de Bom en anderen
naar aanleiding van Het Ezelken (1910) het initiatief had genomen voor een viering
van Buysse in 1910, zal als oud-leraar van De Vree wel (on)bewust aan de basis
hebben gelegen van de selectie van auteurs en teksten die De Vree in zijn cursus
heeft besproken. Overigens, en Van Parys wijst daar op, zowel De biezenstekker als
Het recht van de sterkste hebben ‘sporen’ nagelaten ‘in het werk van de jonge Lode
Baekelmans’.(2)
Toen De Vree zijn colleges verzorgde aan de volkshogeschool, die niet toevallig
de naam van de doodgeschoten activistische linkse student Van den Reeck droeg en
waar bijvoorbeeld ook Wies Moens, mede-oprichter in die tijd van Verdinaso
(Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen), lezingen en redevoeringen hield,
was hij medewerker van De Tijdstroom. Maandschrift voor Kunst en Letteren. Samen
met het vroegere 't Fonteintje, en in de jaren dertig bladen als De pelgrim, Volk en
Vormen, behoorde het periodiek tot de arrièregarde (of het antimodernisme) in de
Vlaamse literatuur. Het blad, opgericht in oktober 1930 en uitgegeven in Brugge,
groepeerde schrijvers die poëzie als individuele belijdenis beschouwden. Samen met
dichters als P.G. Buckinx, René Verbeeck, Jan Vercammen en André Demedts (die
laatste was veeleer een buitenbeentje in dat gezelschap) onderschreef hij een artistiek
credo dat op esthetische en individualistische opvattingen was gegrondvest. De Vree
beschouwde, blijkens zijn kritische bijdragen in De Tijdstroom, kunst als een
persoonlijke belevingsvorm en de uitdrukking van een schoonheidsstreven. De
‘tijdstromers’ noemden zichzelf ‘de post-ekspressionistiese Generatie van
Vlaanderen’, waarmee ze hun kunstopvatting afzetten tegen die van de
humanitair-expressionistische voorgangers in de jaren twintig. Hoewel daar moet
worden aan toegevoegd dat hun werk ook wel getuigde van een zekere
gemeenschapszin en - sterk verschillend van dichter tot dichter - baadde in een
Vlaams-nationalistische sfeer, met een overwegend katholieke inslag. Dat wil zeggen,

(1) J. Florquin, Ten huize van... 13, p. 145.
(2) J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, p.136.
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deze schrijvers positioneerden zich weliswaar tegenover ethisch bekommerde
expressionistische dichters zoals de jonge Paul van Ostaijen (Het Sienjaal, 1918),
Wies Moens (De Boodschap en De Tocht, beide uitgaven in 1920) en Achilles
Mussche (De twee vaderlanden, 1927), toch worden hun bijdragen gekenmerkt door
een spanning tussen humanitaire bevlogenheid en een esthetisch georiënteerd
individualisme. Het is precies die spagaat tussen gemeenschap en individu, tussen
ethiek en esthetiek, die het vroegtijdige failliet van het periodiek zal bewerkstelligen.
Buckinx benadrukte de autonomie van het kunstwerk, terwijl Demedts voor de
kunstenaar dan weer een sociale opdracht zag weggelegd.
Het was precies in die periode (1930-1934) dat De Vree kiest voor het
‘modernistische’ proza van Walschap, Roelants en anderen. Met de redacteuren
Buckinx en Verbeeck stond hij op een individualistisch standpunt, dat hij als de
‘ware’ voedingsbodem van kunst beschouwde. Van de zogeheten
‘plattelandsliteratuur’ distantieerde hij zich kort na 1933 en hij koos voor de nieuwe
roman waarin zelfanalyse en de problematiek van het subject boven de realistische
vertelling of de sociale aanklacht werd geplaatst. Toen Paul de Vree twee jaar na het
verdwijnen van De Tijdstroom zelf Vormen oprichtte in april 1936, samen met
Buckinx en Verbeeck, werd kunst nog veel nadrukkelijker als een persoonlijke
beleving geafficheerd.
Zoals de titel al aangeeft lag de klemtoon op het literaire vormaspect. In de
beginselverklaring van Vormen, die dus mee door De Vree is ondertekend, staan drie
opvattingen centraal: 1. literatuur is de expressie van een individuele persoonlijkheid
en toont dus belangstelling voor de mens en de problemen van de eigen tijd, 2. de
aandacht gaat vooral uit naar de vorm, waarin de ‘levensinhoud’ wordt gestructureerd
en getransformeerd en 3. ethische waarden staan in de schaduw van de artistieke
individuele scheppingsdaad. Kortom, net als in De Tijdstroom (weliswaar verder
aangescherpt) wordt een personalistische poëzie gepromoot, en afgezet tegen de
eigentijdse volksnationalistische, of romantisch-traditionele bladen als Volk. Het is
duidelijk dat deze auteurs, onder wie Paul de Vree, in de jaren dertig streefden naar
vormschoonheid en overwegend solipsistische poëzie schreven. Door voor een
literatuurvorm te opteren waarin persoonlijke stemming de boventoon voert, sloten
zij in hun poëzie op een manier aan bij de contemporaine psychologische roman.
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Dat De Vree aanvankelijk het werk van vooral Streuvels en Buysse onder de aandacht
heeft willen brengen, heeft mijns inziens met een relatief gebrek aan vertrouwdheid
met de eigentijdse, modernistische prozaliteratuur in Vlaanderen te maken. Relatief,
omdat er bijvoorbeeld een niet gebundelde tekst van De Vree in Jong Dietschland
bekend is met als titel ‘Over den Vlaamschen psychologischen roman’.(1) Daarenboven
kan dat vermeende gebrek aan kennis natuurlijk ook poëticaal, misschien wel ten
gunste van De Vree, worden geïnterpreteerd en worden gezien als een bewuste keuze
voor en/of een specifieke toe-eigening van het vroege naturalistische en latere
realistische werk van beide schrijvers. Buysse, Streuvels en Timmermans waren in
1932-1933 voor de jonge twintiger de belangrijkste auteurs, en dat waren dus nog
duidelijk niet de nieuwlichters die eind jaren twintig van de vorige eeuw op het
voorplan zijn getreden. Evenmin het groteske proza van Van Ostaijen, zoals Bruinsma
opmerkt, en ook niet de buitenlandse auteurs die toen tot de avantgarde werden
gerekend, behoorden tot De Vree's uitverkoren werk. Neen, de naturalistische roman
Het recht van de sterkste (1893) bleek voor Paul de Vree het ‘stichtend voorbeeld’.(2)
De Vree: ‘Wellicht is geen roman in onze letterkunde zoo typisch roman, voldoend
aan zooveel noodzakelijkheden als er kunnen worden opgeworpen. Spanning, drama
en schoonheid houden zich geen oogenblik schuil; mensch, karakter en drift heerschen
onafgebroken, zonder verlamming, zonder opgezetheid en de primitiviteit zoowel
in gebeuren als in weergave bindt de woelige oneffenheid van het verhaal’.(3) Voor
onze criticus was literatuur toen nog een ‘mogelijkheid tot herkenning en inleving’,
een medium dat ontroering teweegbrengt en waarbij het verhaalgebeuren niet zozeer
empirisch juist is maar wel geloofwaardig en dus waarschijnlijk dient te zijn. Literaire
teksten moeten de lezer de mogelijkheid verschaffen zich te identificeren, en literatuur
moet vooral schoonheid scheppen. De Vree verzette zich op dat moment nog tegen
een literatuur die de actuele wereld becommentarieert, die louter ‘journalistiek’
registreert, of te dicht op de huid van de historisch-maatschappelijke werkelijkheid
zit. De schrijver verbeeldt, hij representeert niet. Voor De Vree was

(1) Zie E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, p. 13 (noot 5).
(2) Ibidem, p.14.
(3) P. de Vree, Over den roman, N.V. Vonksteen, Langemark, 1934 [1933], p.20.
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de schrijver in geen geval een seismograaf van de ‘wereld-van-vandaag’. De roman
is geen middel om kennis te vergaren over een tijd, maar moet dus in eerste en laatste
instantie ontroeren en beklijven. Kortom, hij verkondigde een halfbakken
modernistische visie op het kunstenaarschap, die toch wel blijkt aan te sluiten bij het
humanitair expressionisme (met sleutelbegrippen als ontroering, communicatie met
de lezer/de toehoorder, een ethische bekommernis).
Twee citaten kunnen dat standpunt illustreren, die ook door Bruinsma zijn
aangehaald in Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen:
[...] een roman [hoeft] niet een voorwerp ter verrijking te zijn en geen
speciaal topiek om aan tafel over te spreken... Maar hij moet ons beroeren,
ons opnemen in een wolk [...]: wanneer we lezen, stellen onwillekeurig
onze denkkracht en onze doorsnee-kennis zich schrap. Eerst op het
oogenblik eener volledige aanname [...] van de voorstellingen door het
woord opgewekt [...] is de lezer onder de wondere bekoring van het andere
buiten hem. De ware roman houdt dus rekening met de waarschijnlijkheid
en met de ontroering die van hem moeten uitgaan. Schort het aan een van
beide of aan allebei, dan hebben we met geen roman te doen.(1)
Een roman mag geen te groote dosis inspanning opeischen; de inspanning
zou hoogstens het resultaat mogen wezen van een bereikte evenwichtigheid.
Op de hoogte zijn van de nog talrijk hangende problemen van zijn tijd,
van de zooveel onafgewerkte en onvolkomen vernieuwingen die om hem
heen plaatsgrijpen, kan men van een lezend mensch, van een middelmatig
mensch - wie het ook zij - niet verlangen. En een kunstenaar die zulken
eisch stelt kan, in zijn voordeel nog gesproken, een ‘chroniqueur’ of een
reporter zijn.(2)
In diezelfde studie heeft Bruinsma gewezen op een mogelijke inspiratiebron voor
De Vree's meta-literaire discours, en de keuze voor ijkpunten als ‘schoonheid’,
‘waarschijnlijkheid’ en ‘reporter’ in zijn beschouwend proza van de vroege jaren
dertig, met name Hendrik Marsmans essay ‘De aesthetiek der reporters’ dat in maart
1932 in

(1) P. de Vree, Over den roman, p.34-35; zie ook E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het
modernisme in Vlaanderen, p. 14.
(2) Ibidem, p.10; ibidem, p.14-15.
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Forum is gepubliceerd, precies op het moment dat enkele opstellen van De Vree in
Jong Dietschland zijn verschenen. Hierin beklemtoont Marsman ook ‘het hart van
den mens’, en hij distantieert zich van een nieuwe zakelijkheid die de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid alleen maar probeert te representeren. Tegelijk is het
opstel een positiebepaling van Marsman tegenover de psychologische literatuur, zo
stelt Bruinsma, waarbij De Vree overigens in het geheel niet verwijst naar de
contemporaine psychologische roman in Vlaanderen. Precies zoals Marsman een
onderscheid maakte tussen de schrijver als reporter (die de nieuwe zakelijkheid
vertegenwoordigt) en de schrijver als romancier die vooral vanuit de verbeelding
componeert, wees ook De Vree op dat onderscheid. De verbeelde schoonheid sprak
de criticus De Vree toen bijzonder aan. ‘Want het is juist wanneer een roman schoon
is - door zijn stijl, zijn proporties, zijn keuze van figuren, zijn levenstragiek, zijn
warmte, zijn soberheid - dat hij voldoet aan de meeste der etiketten die men er anders
opplakken zou: sociaal, ethisch, tendenzieus, enz.’.(1) Een roman moest dus eerst en
vooral aan een esthetisch criterium voldoen; de ethische bekommernis, of de tendens
die zichtbaar wordt in de tekst, is van secundair belang. Literatuur staat verheven
boven het leven, en met die esthetica beleed De Vree toen al, nog voor hij zijn eerste
gedicht publiceerde, een ‘romantisch-classicistisch’ ideaal (de combinatie van een
metafysisch schoonheidsstreven en een zoektocht naar evenwicht van vorm en
inhoud): ‘Schoonheid voor een kunstenaar is de synthese van de harmonische en
goddelijke elementen in het wezen van de aarde, van de menschen, via de natuur.
Naar de verschijning van haar beeld in de zuiverder lagen van zijn menschelijkheid
boetseert hij de echtere en de ware uitingen van het leven dat niet begrepen wordt’.(2)
Hoe kan je in die poëticale context, binnen het literaire paradigma dat De Vree
hanteerde, de bewondering voor Buysse plaatsen? Dat ligt op het eerste gezicht niet
voor de hand. Immers, het naturalistische en realistische werk van Buysse werd (of
wordt nog steeds) meestal gelezen als een sociale aanklacht, als een representatie
van de rauwe realiteit, maar doorgaans niet als expressie van een idealiserende visie,
met de nadruk op vormschoonheid. Joris van Parys geeft in

(1) P. de Vree, Over den roman, p.8.
(2) Ibidem, p.19.
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de biografie met een selectie fragmenten uit eigentijdse kritieken aan dat de meeste
recensenten zich meestal moraliserend, weliswaar op een zeer uiteenlopende wijze,
uitspraken over Het recht van de sterkste, en de roman loofden voor de epische kracht
en het observatievermogen (Heijermans, Vermeylen),(1) en dus vooral tot de
beschrijvingskunst rekenden. Ik ben geneigd Bruinsma te volgen in zijn stelling dat
De Vree wellicht vooral ‘de visionaire kracht waarmee Buysse eeuwig-menselijke
passies weet op te roepen, alsmede de tragiek die daarmee verbonden is’ heeft weten
te waarderen.(2) De Vree kan misschien evengoed een ‘romantisch-classicist’ als een
‘idealist’ worden genoemd, die in 1932-1933 de roman niet beschouwde als een
mimetische weergave van een empirische werkelijkheid, of zelfs als een uiting van
nieuwe zakelijkheid, maar als een artefact dat vooral schoonheid, ontroering en
stilistisch raffinement nastreefde. Het is evenwel ook zo dat er duidelijk vernieuwende
(modernistische) elementen in zijn poëtica terug te vinden zijn. Zowel in expliciete
uitspraken als in literaire teksten zijn naast romantische aspecten immers ook
modernistische concepten aanwijsbaar. Uit dat heterogene amalgaam blijkt trouwens
nog maar eens hoe tegenstrijdig en diffuus De Vree's poëticaal denken toen was.
Het is - zacht uitgedrukt - opmerkelijk dat De Vree in die tijd zijn appreciatie uitsprak
voor Buysses naturalistische roman Het recht van de sterkste en tegelijk de nieuwe
zakelijkheid of een registratie van de ‘wereld van vandaag’ verwierp en zelfs niet
wenste te associëren met wat een ‘ware roman’ zou kunnen zijn. Deze eclectische
literatuuropvatting, waar vele ‘ismen’ elkaar kruisen (classicisme, romantiek,
idealisme/subjectivisme, modernisme) is misschien typisch voor een criticus die nog
op zoek was naar een eigen referentiekader. Ik wees er al op dat De Vree's grondige
verkenning van het eigentijdse proza pas iets later is ondernomen, en uiteindelijk
een neerslag zal vinden in Hedendaagsche Vlaamsche Romanciers en Novellisten.
Hij vatte in het kort de verschuiving in zijn paradigma als volgt samen: ‘Er zal
gewalschapt worden zooals er gestreuveld werd’.(3) Hoewel De Vree,

(1) J. van Parys, Het leven, niets dan het leven, p. 176-181.
(2) E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, p. 17.
(3) P. de Vree, Hedendaagsche Vlaamsche Romanciers en Novellisten, Eenhoorn, Mechelen,
1936, p.8.
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zoals gezegd, zeer waarschijnlijk al vroeg werk van Walschap, Roelants en anderen
heeft gelezen op het moment dat Over den roman verscheen, heeft hij in 1936 Buysse,
Streuvels en Timmermans definitief ingeruild voor Roelants, Walschap en Zielens.
Tegelijk wijst die uitspraak natuurlijk op een zienswijze die uitgaat van continuïteit.
Klaarblijkelijk zag hij op dat moment een doorwerking van het werk van grote
voorgangers (de zogeheten ‘plattelandsschrijvers’) in de literaire productie van de
vermelde interbellumschrijvers in Vlaanderen. Medio jaren dertig koos De Vree
weliswaar resoluut voor de romanvernieuwing waarbij psychologische en sociale
problemen worden gethematiseerd, en de vertelling zelf misschien wel niet zo
nadrukkelijk centraal staat maar toch nogal altijd aanwezig is. Zo wijst De Vree zelf
op de invloed van Karel van de Woestijne en Stijn Streuvels (niet zozeer van Buysse)
op het werk van de nieuwe generatie, met naast Roelants-Walschap-Zielens ook
Elsschot, De Pillecyn, Van Hoogenbemt, Demedts, Matthijs en anderen. Voor een
analyse van de standpunten die De Vree inneemt in die tweede essaybundel verwijs
ik naar de eerder geciteerde studie van Bruinsma.
Buysse lijkt dus maar een voetnoot in het veelomvattende en bijzonder eclectische
werk van de criticus Paul de Vree, die soms sneller van literatuuropvatting veranderde
dan van enig kledingstuk. Een voetnoot die weliswaar het statuut heeft van een eerste
steen, waarop de schrijver zijn vroegste poëticale opvattingen heeft geënt. In dat
opzicht is de voetnoot van een niet gering belang voor de vorming van de criticus
Paul de Vree. Ofschoon hij zich al gauw weer heeft gedistantieerd van de
‘plattelandsschrijvers’, belichtte hij ook de wijze waarop zij de generatie die na hen
kwam, in de jaren twintig, hebben beïnvloed. Althans, zo zag hij het, en daarom kan
zijn lezing van Buysse als indicatief, zoniet zelfs als bepalend, worden beschouwd
voor zijn verdere exploratie van de Vlaamse literatuur in de jaren dertig.
De lesgever aan de volksuniversiteit Herman van den Reeck, medewerker aan De
Tijdstroom en criticus van Jong Dietschland, heeft in zijn vroegste beschouwende
werk (1932-1933) een lans gebroken voor de idealist Buysse en de lof gezongen van
‘de visionaire kracht’ in Het recht van de sterkste. De Vree gaf in zijn meta-literair
discours blijk van wat hij toen precies zocht in literatuur en onderscheidde daarom
de op vorm en schoonheid gerichte bellettrie van journalis-
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tieke registratiekunst. Of anders geformuleerd: De Vree las wat hij graag wou lezen.
Zijn kritieken zeggen meer over zijn eigen poëticale ideeën (op dat moment) dan
over de literaire werken zelf die hij besprak. Deze actor in het Vlaamse literaire veld
van de jaren dertig heeft zijn eerste kritieken geschreven vanuit die particuliere
verwachtingen en op zijn eigen wijze persoonlijke beelden van het werk van Buysse
gecreëerd. Hij heeft zijn visie als beginnend, zich profilerend criticus gescherpt aan
een roman die op dat moment bijna veertig jaar eerder was uitgegeven. Dat is
misschien merkwaardig voor een aanstormende criticus, dat hij ver terugkeert in de
tijd om zijn literatuuropvatting te illustreren en te wettigen. Misschien ook niet.
Bruinsma stelt terecht: De Vree was zich toen al ‘uitermate bewust (...) van zijn
positie, van de historische traditie waarin hijzelf en anderen stonden of meenden te
staan’.
Zoals zovele critici die voor en na De Vree kwamen heeft ook Paul de Vree
bijgedragen tot de symbolische productie van Buysses literaire werk. De Vree's
beelden eisen een aparte rol op in de receptiegeschiedenis van Buysses literaire werk.
Deze tekst blijft natuurlijk maar een aanzet voor een dergelijke gevallenstudie. En
zo zijn er nog vele casussen te bedenken, zoals ook Bel, Couttenier, Musschoot, Van
Parys en anderen al hebben aangetoond. Een veelomvattende receptiegeschiedenis
van Buysses werk dient te worden geschreven. Van Buysse tot heden. Buysse blijkt
actueler dan ooit. De Vree toonde dat al aan in het overlijdensjaar van de Nevelse
schrijver.

Selectieve primaire bibliografie
Paul de Vree, Over den roman. N.V. Vonksteen, Langemark 1934 [1933]. Id.,
Hedendaagsche Vlaamsche Romanciers en Novellisten. Eenhoorn, Mechelen
1936.
Id., Het blanke waaien. Eenhoorn, Mechelen 1937 [‘De bladen voor de poëzie’
1 (1937) 1 (maart)].

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

115

Het kind van de rekening
Moeder en kind in De biezenstekker, Hard labeur en Vipère au poing
door Romain John van de Maele
‘Ik geloof inderdaad dat ik een weinig te ver ben gegaan; en nochtans dergelijke geschiedenissen en nog veel akeliger heb ik weten gebeuren.’
Cyriel Buysse(1)
Op 26 december 1836 werd in Brussel Jean Louis Constantin Jansen geboren als
zoon van Marie Anne Jans(s)en, een naaister van achtentwintig. Marie Anne, de
dochter van Joannes Janssen en Maria Joanna van Engelshoven, had om een niet
meer te achterhalen reden haar geboorteplaats (Heer in Nederlands Limburg) verlaten
om zich in het verre Brussel te vestigen. Was ze op de vlucht voor de schande, of
liep ze in Brussel in de val? Twee dagen na de geboorte van het kind overleed de
moeder en het jongetje werd eerst in Etterbeek, daarna in Tervuren uitbesteed. De
overzichten van de uitgaven die in het archief van het Brusselse OCMW worden
bewaard tonen aan dat Jean Louis letterlijk het kind van de rekening was. Toen hij
meerderjarig werd, ontving hij de som van 279,65 frank (verhoogd met de interesten)
die bij de Berg van Barmhartigheid in bewaring was gegeven. Jean Louis trouwde
in 1861 en overleed op 13 april 1869, nog geen drieëndertig jaar oud. Hoe het de
jongen tijdens zijn jeugdjaren verging valt niet meer te achterhalen, maar de uitgaven
- o.a. voor de kleding - tonen aan dat men, alleszins op papier, rekening hield met
de materiële basisbehoeften van het kind.
Op 2 december 1909, ruim zeventig jaar na de dood van Marie Anne Jans(s)en,
liet een drieëntwintigjarige vrouw haar kind als vondeling achter in het portaal van
de herberg De Tram in Ieper. De zui-

(1) Cyriel Buysse over De biezenstekker in een brief van 28 juni 1890 aan Emmanuel de
Bom, geciteerd door J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn
tijd, Antwerpen/Amsterdam, Houtekiet/Atlas, 2007, p. 123.
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geling was slechts enkele weken oud en zoals Jean Louis Jansen het kind van de
rekening. De moeder wilde haar ‘misstap’ voor haar omgeving verborgen houden
en ze kon het kind niet uitbesteden; ze verdiende vijfendertig frank per maand en de
opvang kostte dertig frank. De jonge moeder meldde zich enkele dagen later en werd
niet vervolgd.(1) De meeste moeders bleven onbekend, maar sommige meisjes gaven
hun kind een herkenningsteken mee - een briefje of een voorwerp. Het
herkenningsteken kon een speelkaart zijn, een heiligenprentje of een ander voorwerp.
Uit de briefjes bleek ‘zeer dikwijls de onmacht en de armoede of de noodzaak tot
het ontvluchten van de schande waarmee meestal het ongehuwde meisje te kampen
had.’(2) In de onhandig geschreven briefjes verwoordden sommige moeders hun hoop
om het kind in betere tijden terug te kunnen halen.
Cyriel Buysse en Reimond Stijns hebben kinderen geportretteerd die er niet beter
- en soms veel slechter - aan toe waren dan Jean Jansen en de Ieperse vondeling. De
zoon van de verkrachte en ongetrouwde Blanche in het gelijknamige verhaal werd
toevertrouwd aan een ouder echtpaar en werkte zich daar enkele jaren later letterlijk
te pletter. In de schrijnende novelle 't Beeldeken werden Reinildeke, Leontientje en
Basielken, de kinderen van Philomene, na de dood van hun vader opgevangen door
een omgeving die er brood in zag. Als ik-verteller verwoordde Buysse zijn eigen
gevoeligheid tegenover kinderen in Gampelaarken en Aan 't strand. In Pierke en
Kootje zijn Fonske, Emeranske, Guustje en in - mindere mate - Liesje op hun manier
het kind van de rekening.(3)
In dit opstel bespreek ik de relatie tussen moeder en kind in De biezenstekker
(1890), Hard labeur (1904) en Vipère au poing (1948), en ik richt me daarbij vooral
op de naturalistische elementen waaraan een aantal tijdgenoten van Buysse en Stijns
al dan niet aanstoot heeft genomen. Buysses directe omgeving vond de novelle wel
knap geschreven, maar ze bestempelde het verhaal als afschuwelijk, afgrij-

(1) ‘Mengelmaren’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 11 december 1909, p.
6.
(2) ‘Vondelingen herkennen’, Een tentoonstelling opgezet door VVF-Leuven naar aanleiding
van de nationale Erfgoeddag, Leuven, 2008.
(3) Blanche, 't Beeldeken, Gampelaarken, Aan 't strand en Pierke en Kootje werden opgenomen
in: C. Buysse, Verzameld werk 4, Brussel, A. Manteau NV, 1977, ingeleid en samengesteld
door A. van Elslander en A.M. Musschoot.
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selijk.(1) Johanna Courtmans-Berchmans (1811-1890) had het taboe rond
kindermishandeling al twintig jaar vóór de publicatie van De biezenstekker
doorbroken, maar - trouw aan haar lezerspubliek - vermeed ze in De zaakwaarnemer
(1867) de ‘genadeloze openhartigheid’ die het werk van Buysse en Stijns kenmerkte,(2)
of anders geformuleerd: Johanna Courtmans heeft zich in haar realistisch opgevatte
werk ‘stelselmatig of instinktmatig op de hoogte van haar lezers’ geplaatst om haar
‘volksopvoedende strekking’ kracht bij te zetten.(3) Hoe en of de directe omgeving
van Buysse op het werk van vrouw Courtmans reageerde, heb ik niet kunnen
achterhalen.
Ongeveer twee jaar na de publicatie van Buysses novelle in De Nieuwe Gids vroeg
Rosa Rooses zich af waarom Cyriel Buysse zijn talent gebruikte ‘om zoo iets leelijks
af te schilderen.’(4) Volgens Ch. van Deventer (Hollandsche Belletrie van den dag,
1901) reageerde een literair geïnteresseerde Amsterdamse caféhoudster bijna
onmiddellijk na de publicatie eveneens afwijzend op de novelle. Ze twijfelde niet
aan het realiteitsgehalte, maar ze wenste verhalen te lezen die de mens verheffen en
‘een vrouw die haar kind mishandelt en vermoorden wil, dat moeten wij eigenlijk
niet lezen.’(5) Buysse besefte zelf vrij vroeg dat hij zoals andere ‘scherpere ontleders’
van zijn generatie niet voor het volk, ‘maar óver h[et] volk’ schreef.(6)
Wat Virginie Loveling en Paul Fredericq als afschuwelijk en afgrijselijk hebben
ervaren laat zich makkelijk raden. Omdat literaire scheppingen niet los staan van de
maatschappelijke context waarin ze tot stand komen, zal ik nu en dan de taal en de
‘feiten’ van Buysse en Stijns vergelijken met contemporaine krantenberichten, andere

(1) Van Parys, Het leven, niets dan het leven, p. 123.
(2) K. Wauters ‘Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling’, in: A. Deprez, W.
Gobbers en K. Wauters, ed., Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde

(3)
(4)

(5)
(6)

in de 19de eeuw I, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1999, p. 147-310, alwaar p. 232.
M. Basse, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde 1, Gent, A. Hoste, 1920,
p. 107-108.
Rosa Rooses in een brief van 24.05.1892 aan Cyriel Buysse, geciteerd door A. van Elslander
en A.M. Musschoot, ‘Inleiding’, in: C. Buysse, De biezenstekker, Culemborg, Tjeenk
Willink/Noorduijn, 1977, p. 7-39, alwaar p. 11.
Ch. Van Deventer geciteerd door Van Elslander en Musschoot, ‘Inleiding’, p. 13.
C. Buysse, ‘Een volksverteller’, in: Idem, Verzameld werk 7, Brussel, Manteau, 1982, ingeleid
en samengesteld door A. van Elslander en A.M. Musschoot, p. 62-66, alwaar p. 63. Verdere
verwijzingen naar dit deel van het verzameld werk worden als volgt aangeduid in de tekst:
(VW7, met vermelding van de pagina).
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Vlaamse romans of novellen en secundaire literatuur. Zoals Buysse dat zelf in zijn
eigen kritische beschouwingen deed, kijk ik ook over de landsgrenzen heen en maak
ik een excursie in de tijd. De openingszin van een kroniek over ‘Vlaamse vrouwen’
(1903) was een directe vergelijking: ‘De Vlaamse werkvrouw, - een werkslavin - en
de Vlaamse vrouw uit de hogere standen, - groot-industrie of adel - lijken veel op
de werkvrouw en de rijke vrouw uit andere landen’ (VW7, 18), maar ging de
vergelijking ook op voor de relatie tussen moeder en kind? Vergelijkingen met andere
literaire werken hebben uiteraard een indirect karakter. Een tweetal romans,
geschreven door Buysses Deense tijdgenoten Martin Andersen Nexø en Gustav Wied,
onthullen een en ander over de mechanismen die de relatie tussen moeder en kind
nog vóór de geboorte grondig kunnen verstoren. Voorts wordt ook heel kort verwezen
naar enkele andere Scandinavische auteurs die over moeder en kind hebben
geschreven.
In Vipère au poing (1948), een late naturalistische roman van de Franse auteur
Hervé Bazin (1911-1996)(1), die in tegenstelling met De biezenstekker en Hard labeur
door een personele verteller werd verwoord, werden (en worden) de lichamelijke en
geestelijke kwellingen retrospectief door de ogen van het opgroeiende kind in een
welgesteld milieu bekeken. Jean Rezeau, alias Brasse Bouillon, was als verteller en
belangrijkste focalisator niet alwetend en vernam pas een en ander uit de mond van
zijn vader nadat zijn moeder reeds veel onheil had aangericht. In Vipère au poing,
een werk dat ook enkele existentialistische passages bevat, is vooral een
intradiëgetische en homodiegetische verteller aan het woord. Vanuit zijn ervaring
als slachtoffer en getuige vertelt Brasse Bouillon over de vernederingen die hij en
zijn broers dagelijks ondergingen.
Dit opstel wordt afgerond met een terugblik waarin ik de ‘ergernis’ van Buysses
en Stijns' tijdgenoten (de reële lezers, want over de geïntendeerde lezer(s) valt weinig
te achterhalen) in een sociaal-psychologisch en maatschappijfilosofisch kader probeer
te situeren. Voorts zal ik aantonen dat kinderverwaarlozing en -mishandeling ook
na de Tweede Wereldoorlog een actueel thema is gebleven. Niet alleen Hervé Bazin
- kort na de oorlog - maar ook Vita Andersen (1944) - in het laatste kwart van de
twintigste eeuw - heeft de relatie moe-

(1) J.-P.L., ‘Hervé Bazin enfant mal aimé chéri du public’, L'Humanité, 19 février 1996.
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der-kind indringend behandeld. Anders gezegd: de thema's van Buysse en Stijns zijn,
weliswaar in gewijzigde vorm, nog steeds actueel.

Een man met klauwen en een ‘ontaarde’ moeder
De biezenstekker werd als literaire schepping ook gewaardeerd, o.a. door Emmanuel
de Bom, Coopman en Scharpé, maar de schokkende novelle waarin het
buitenechtelijke kind Julken op een afschuwelijke wijze werd mishandeld door zijn
eigen moeder, haar andere kinderen en de dorpsbewoners, gaf een beeld van de
werkelijkheid dat velen graag negeerden of alleen uit krantenberichten kenden en
miskenden. Kindermishandeling en kindermoord waren geen zeldzaamheid en ze
werden soms vrij gedetailleerd beschreven in de vele regionale kranten die aan het
eind van de negentiende eeuw in Vlaanderen verschenen. De redacteurs maakten
vaak gebruik van onverbloemde beschrijvingen, maar de ‘verdierlijking’ - een
kenmerk van het Zolaanse en het Vlaamse naturalisme - werd door Buysse en ook
door Stijns nog sterker in de verf gezet.
Toen Cloet voor de vierde keer de gevangenis verliet, trok hij, zoals steeds in
zichzelf gekeerd, te voet terug naar het verre dorp waar hij meermaals na een
vechtpartij werd opgepakt. Tijdens de voettocht gedroeg hij zich als een echte
einzelgänger, amper in staat tot het voeren van een gesprek, gewend ‘aan eenzaamheid
en duisternis.’(1) Eenzaamheid en duisternis hingen continu als een sluier over de
lange tocht en tijdens een drietal cafébezoeken kwam geen contact tot stand. Bij zijn
eerste bezoek bestelde Cloet een ‘dreupel’, hij wierp zijn geld op de schenktafel,
‘ledigde zijn glas in één teug [...] opende de voordeur en vertrok.’ (DB, 45) Al gauw
bleek dat hij een mensdier was: de verteller had het over zijn klauwen en over de
ruimte die hij wilde verslinden. (DB, 47) Verslinden wordt meestal met roofdieren
geassocieerd. De vreugde van de anderen - het was immers driekoningenavond stemde hem geenszins milder. Ook bij een tweede herbergbezoek wierp hij zijn
muntstuk op de toonbank. Toen hij bijna thuis was, stapte hij binnen in een café dat
hij kende - In het

(1) C. Buysse, De biezenstekker, Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977, ingeleid en
samengesteld door A. van Elslander en A.M. Musschoot, p. 43. Verdere verwijzingen worden
als volgt aangeduid in de tekst: (DB, met vermelding van de pagina).
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Kapelletje - en hij dronk er twee borrels. De waardin poogde een gesprek aan te
knopen, maar ‘hij gaf geen antwoord.’ (DB, 51)
Cloet communiceerde vooral op non-verbale wijze: met een woedende blik en met
de vuisten. Toen hij bij zijn thuiskomst ontdekte dat zijn vrouw zwanger was, ging
hij haar in de aanwezigheid van de kinderen onmiddellijk te lijf. Met een gesloten
‘vuist sloeg hij haar gestadig, uit al zijn macht in 't gezicht, en met de knieën, waarmee
hij haar tegen den grond gedrukt hield, stampte en schokte hij haar 't lichaam ineen,
zooals slachters doen met een gekeeld zwijn.’ (DB, 55) Hij was de slachter, zij ‘het
geslachte dier, dat, met zijn bloed, zijn leven voelt heenvlieden.’ (DB, 57) Het
vocabulaire was duidelijk geïnspireerd door de wereld van slachthuizen.
Het ruwe optreden bleef niet ongestraft, want het recht van de sterkste gold alleen
binnenshuis. Toen hij de ter hulp gesnelde Rosten Tjeef met een mes te lijf ging en
ook andere buren zich voor het huis verzamelden, doken plots twee gendarmen op
die Cloet in hechtenis namen. Vrouw Cloet bleef achter als een ‘stervend dier’ (DB,
59) en haar man belandde ‘als een wild beest’ (DB, 61) achter de tralies van de
dorpsgevangenis. Daarna werd hij veroordeeld tot vijf jaar opsluiting.
Bij zijn terugkeer gunde hij het ‘onbekend vijfjarig knaapje’, het kind dat zijn
vrouw ‘vier maanden na zijn misdaad op de wereld had gebracht’ (DB, 61), geen
blik, hij sloot zich af zoals hij dat vroeger had gedaan. Cloet wees elke toenadering
van zijn vrouw af en zonderde zich ook van de buitenwereld af, hij ‘wrocht met de
hardnekkigheid van een wroetdier op zijn land.’ (DB, 63) Vrouw Cloet, ‘soms aan
den drank verslaafd’ (DB, 63), werd niet opnieuw mishandeld, maar ze werd het
slachtoffer van een diepe onrust. Ze voelde intuïtief aan dat Cloet onbereikbaar was:
Vrouw Cloet begreep ten slotte dat alles vruchteloos zou blijven, en van
lieverlede verhaalde haar schrik, in haat veranderd, zich op de aanhoudende
oorzaak der oneenigheid, op Julken, het schuldelooze kind der zonde, dat
ze reeds niet lijden kon. (DB, 65)
Dit besef dreef haar naar het vereffenen van de rekening. Het zwakke jongetje, dat
‘zonder moederlijke liefkoozingen, maar ook zonder erge mishandelingen’ (DB, 67)
had geleefd, moest het nu bij elke gelegenheid ontgelden. Het kind kreeg niet alleen
klappen om de
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oren, het mocht ook niet meer met de anderen aan tafel zitten, want ‘de zwijnen eten
na de menschen.’ (DB, 69) Bij de mishandeling werd een dubbel spoor gevolgd:
lichamelijk en geestelijk.
De ethologisch verantwoorde vaststelling van de vertelinstantie dat ‘bij de dieren,
als zoo een mismaaksel voorkomt, [...] dit gewoonlijk, in plaats van verdedigd, door
de kloekere individus van 't ras mishandeld en verdrukt’ wordt, werd gekoppeld aan
het inzicht dat de omgeving van Julken precies op dezelfde manier met het kind
omging. Ethologische principes waren sterker dan ethische overwegingen - voor
velen was dit wellicht een naturalistische overdrijving, voor anderen, die elke dag
het rauwe leven ondergingen, was het de bittere realiteit. Vrouw Cloets gedrag bracht
haar echter niet dichter bij de man ‘die zij bemind had en bedrogen’ en ‘toen
verergerde nog 't lijden van het kleintje.’ (DB, 73) Zijn echte vader, Rosten Tjeef,
probeerde hem wat op te beuren, maar hij gedroeg zich niet echt als een vader die
het voor zijn zoontje opnam. Door zijn onhandig, enigszins samenzweerderig gedrag
bracht hij Julken nog meer in moeilijkheden. Toen het knaapje met het hondje Siesken
aan het spelen was, verloor hij een vijfcentstuk dat hij van Rosten Tjeef gekregen
had, en dat wekte meteen argwaan. De gebeurtenis was voldoende om de identiteit
van het kind te achterhalen, om de naam van de vader ‘uit de keel’ van de vrouw te
‘drukken’... ‘het was haar ontsnapt, werktuigelijk, instinctmatig, om onder zijn klauw
niet te stikken.’ (DB, 79) Cloet werd opnieuw een ‘wild beest’ dat zijn vrouw te lijf
ging ‘met volle, ruwe pooten [...] als om haar van elkaar te scheuren.’ (DB, 81) De
herinnering aan zijn ‘folteringen in de gevangenis’ (DB, 81) dreef hem echter naar
buiten. Nadat hij een achttal dagen had rondgezworven, kwam hij opnieuw thuis,
‘ging weêr naar zijn hoek, zette er zich, zonder een woord, gelijk een dier, te eten.’
(DB, 81) Steeds weer gedroeg Cloet zich als het gekwetste dier dat zich afzondert.
Ondertussen projecteerde Julken zijn eigen liefde op het hondje Siesken. Op die
manier ontstond een eigenaardige tegenstelling waarbij de mens als dier werd
afgeschilderd en het dier een bijna menselijk object van liefde werd.
Vrouw Cloet werd iets milder voor Julken, maar dat was stilte voor de storm. Op
een dag dronk ze zich moed in en grendelde de voordeur, waarna ze Julken probeerde
te verstikken onder een deken. De verteller probeerde als het ware begrip voor haar
daad op te wekken. Ze had geen moord met voorbedachten rade willen plegen, ze
werd
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gedreven door de kwelling en het vooruitzicht ‘dat Julken ziek en flauw was, dat een
tikje, een niets hem zonder pijn noch worsteling zou doen verdwijnen en dat ze dan
weer rust zou hebben.’ (DB, 89) Het kind verweerde zich en overleefde de
moordpoging, waarna vrouw Cloet razend werd over haar eigen zwakte en de behoefte
voelde om iets te vernietigen. Ze sprong ‘als een tijgerin op Julken, rukte hem 't
hondje uit de armen, sloeg het vloekend met den kop tegen den muur, gooide 't neer
en verpletterde 't op den vloer onder haar voeten.’ (DB, 91) In de moeder was een
roofdier ontwaakt dat na het missen van een prooi plaatsvervangend jacht maakte
op een ander slachtoffer. Toen Cloet en de andere kinderen daarna het gekwetste
hondje aantroffen, was zelfs Cloet verontwaardigd en ‘scheen [hij] op 't punt zijn
vrouw op 't lijf te springen.’ (DB, 93) Het hondje leefde nog drie dagen en werd
daarna ‘in den mestput geworpen’ (DB, 93), en dat was het begin van Julkens laatste
ellendige dagen. Hij kreeg het bezoek van de armendokter en de pastoor gaf hem
een devotieprentje en sprak hem van de hemel, maar de hoop op een hereniging met
het hondje werd door de pastoor de grond in geboord: de hemel was immers niet
voor honden maar voor engeltjes geschapen. Voor het gezin zelf was de tussenkomst
van de pastoor wel heilzaam, er scheen ‘meer vrede, meer eenheid in 't gezin te
heerschen.’ (DB, 95)
Julken besefte dat zijn dagen geteld waren en wilde graag nog eens zijn echte
vader zien, maar ook dat was onmogelijk: ‘Ouë voader 'n es de mijnen nie, Zulmatje.
Mijne voader weunt in de stroate en es wel thuis, moar hij 'n mag hier nie komen.’
(DB, 97) Daarna was er alleen nog verval en ‘heropbloei’. Op aanraden van de
pastoor, die Cloet en zijn vrouw absoluut met elkaar wilde verzoenen, spande de
vrouw zich echt in om Cloets terugkeer na drie maanden afwezigheid wat kleur te
geven. Hij had aan de sluizen van Lauwegem gewerkt en zij had zijn lievelingsgerecht
klaargemaakt: ‘gekookte aardappelen met varkensvleesch.’ (DB, 99) Vrouw Cloet
verkeerde op haar manier in ‘blijde verwachting’, maar haar vreugde werd getemperd
door de dood van Julken. Ze had pas het bleke lijkje ontdekt toen er aangeklopt werd
en ‘zij had den tijd niet aan haar gevoelens lucht te geven.’ (DB, 103) Cloet was
onverschillig voor de dood van het kind en verlangde ‘met begeerige oogen naar de
dampende aardappels.’ (DB, 105) Vrouw Cloet bediende hem en wachtte vergeefs
op een woord van het ‘uitgehongerd dier’, tot ze zich de woorden van de pas-
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toor herinnerde: ‘Gij, de eerste, zult hem aanspreken.’ (DB, 105)
Zich verzoenen betekende zich onderwerpen. Haar vraag of ze het kind niet moesten
afleggen, beantwoordde hij met een onverschillige beweging van de schouders, en
omdat ze vreesde hem mishaagd te hebben, bracht ze een ander onderwerp ter sprake:
‘Menier de paster hê hier gisteren geweest, en hij hê gezeid dat hij ou wirk kan gêen
in zijnen hof, as g'anders nie te doen 'n hêt.’ (DB, 107) Zoals steeds bleef Cloet in
zichzelf gekeerd en na een lange stilte herhaalde de vrouw toch angstig haar vraag
of ze het kind niet moesten afleggen. Zijn antwoord was van alle menselijkheid
ontdaan - ‘'t Es mij gelijk!’ (DB, 109) - en zonder het dode kind een blik te gunnen,
begaf hij zich naar zijn zolderkamer. ‘Stom van angst en gruwel’ bleef vrouw Cloet
haar man volgen, want de pastoor had het haar bevolen: ‘Menier de paster hêt 't mij
g'hieten.’ (DB, 111) In de eerste druk nam Cloet de nachtpot van onder het bed en
gleed zijn vrouw onder de grauwe deken. Later werd de nachtpotscène geschrapt,
maar de afloop bleef dezelfde: ‘Cloet, al tastend, kroop in 't bed, en voor de eerste
maal sedert zes jaren sliep hij met zijn vrouw.’ (DB, 111) In een andere kamer lag
een dood kind waaraan op dat ogenblik wellicht niemand (meer) dacht. In een laatste
antithetische scène werden heropleving en verval schrijnend tegenover elkaar
geplaatst.

De overtreffende trap van het naturalisme in Vlaanderen
Hard labeur, in de woorden van Buysse ‘dat laatste grote, sterke, pijndoende boek’
(VW7, 70), liet de lezer kennismaken met een ‘tiranniek vaderbeest’ (VW7, 72) en
was ‘een van de hoogtepunten uit het Vlaamse naturalisme’ dat niet moest onderdoen
‘voor de toonaangevende werken van Buysse op dit terrein.’(1) Vermeylen bestempelde
de roman als ‘dat pees-sterke, stoere en harde boek, dat aandoet als een brok
versteende passie.’(2)
De verteller liet de lezer eerst kennis maken met Mie van Erpe, die alleen en bijna
vergeten op een ‘hofstedeken’ woonde: ‘Als het koren lang was, zag ze heel dikwijls,
gedurende weken, geen mensch.’(3) Het

(1) Wauters, ‘Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling’, p. 285.
(2) A. Vermeylen, Van Gezelle tot heden, Amsterdam/Brussel, Elsevier, 19494, p. 117.
(3) R. Stijns, Hard labeur, Gent, Snoeck Ducaju en Zoon, z.j., p. 6. Verdere verwijzingen worden
als volgt aangeduid in de tekst: (HL, met vermelding van de pagina).
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De eerste druk van Hard Labeur (1904) verscheen met een handversiering van Herman Teirlinck bij
Meindert Boogaerdt Jun. te Rotterdam en De Vlaamsche Boekhandel (Leo J. Krijn) te Brussel
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huwelijksaanzoek van een weduwnaar met vijf kinderen had ze, net als dat van
‘ander[e] trouwlustigen zonder geld’, ‘brutaal’ afgewezen. (HL, 6) Toen ze op een
warme zondagnamiddag door Bien, ‘de zoon van den diefachtigen polier’ (HL, 8),
werd benaderd, liet ze meteen merken welk bloed ze in de aderen had. De ‘nietdeug’
had een leugentje bedacht om met het meisje te kunnen spreken - hij kwam een koe
kopen -, maar bij ‘het zien van dat zwaar, heet koelijf voor zich, en 't rieken van den
veedrek overal tusschen smotsige muren’ begon hij ‘blaasbalgachtig te hijgen.’ (HL,
8) Toen hij haar op het stro wierp, verzette ze zich, ‘ze sloeg hem keer op keer de
vuisten in het aangezicht’, en even later sleepte ze hem naar buiten ‘en ze schopte
hem met haar zware schoenen, overal waar ze hem maar treffen kon.’ (HL, 9) Toen
hij nogmaals naar haar benen greep, ‘sleurde ze hem voort tot tegen den stalmuur,
waar ze den riek greep.’ (HL, 10) Bien was gekomen om de ‘passie te stillen, die
zijn bloed doorvlamde’, maar hij moest vluchten. De seksuele prikkeling, versterkt
door de geur van ‘den veedrek’, en de woeste reactie van het aangevallen meisje
riepen meteen een donker ontwikkelingsperspectief op dat de vergelijkende uitspraak
van de Antwerpse criticus Opdebeeck ontkrachtte: ‘Cyriel Buysse roert in de
vuiligheid, terwijl Stijns op den hoop wijst en zegt: “Pas op, daar ligt iets dat u
schaden en besmeuren zal.”’(1) De mesthoopmetafoor was vanaf de eerste bladzijden
medebepalend voor Hard labeur.
Enkele jaren later - Mie was toen al zesentwintig - kreeg ze opnieuw bezoek van
een ongenode gast. Ze gedroeg zich defensief, ‘gram’, en dacht dat hij haar misschien
schijnheilig kwam bekijken, ‘gedreven door spottende nieuwsgierigheid.’ (HL, 12)
Toen bleek dat hij ‘die vent’ uit Frankrijk was, een kerel waarover ze gehoord had
bij Wieze-Marie, een man met geld, gingen haar ogen flikkeren. Ze keek hem aan
‘met oogen, die brandden voor 't geld’ en liet zich als een rund op de veemarkt keuren.
Nadat hij haar zijn eigen armspieren had getoond, nam hij ‘heur arm vast, ontblootte
en overtastte hem. Ze staarde hem aan, zwijgend, met vrees, dat hij haar afkeuren
zou.’ (HL, 15) Vanaf het begin gaven Mie en Speeltie hun menselijke gedaante prijs
en gedroegen ze zich als door geldzucht afgestompte wezens die slechts leefden om
te werken als slaven en geld bij

(1) L. Opdebeeck, ‘Reimond Stijns’, geciteerd door Van Parys, Het leven, niets dan het leven,
p. 116.
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elkaar te schrapen. Terwijl in De biezenstekker de houding tegenover Julken een
existentiële achtergrond had, werd in Hard labeur - nog vóór er kinderen waren een instrumenteel bestaan bedongen waarin de kinderen nooit meer dan een
instrumentele rol zouden krijgen. Ze werden niet gestraft om opvoedkundige redenen,
maar ‘omdat het rijkworden door hen niet mocht verhinderd worden.’ (HL, 25)
Zoals Cloet maakte Speeltie gebruik van zijn ruwe kracht, maar hij was veel
perverser. Na twee weken huwelijk kregen Mie en Speeltie voor het eerst ruzie, en
hij liet haar - ondanks haar gedurfde zelfverdediging - onmiddellijk aanvoelen dat
ze zich zou moeten onderwerpen. Zonder een ogenblik te verpinken, vertelde hij
haar dat er plaats genoeg was op het kerkhof en hij voegde er veelbetekenend aan
toe: ‘Wat mij in den weg staat, Mie, smijt ik er uit.’ (HL, 18) Thuis was hij een
alleenheerser, in het dorp dwong hij ontzag en respect af door zijn kracht - hij droeg
de standaard in de processie - en door zich uit te sloven om vooruit te komen.
Mie en Speeltie kregen vier kinderen - Mitie, So, Lize en Wannie - die nog ruwer
dan Julken werden behandeld. Het eerste kind werd in een met stro gevulde bak te
slapen gelegd; ‘het wicht kreeg zijn voedsel op vast bepaalde stonden, en nu en dan
ververschte men het stroo.’ (HL, 23) Het kind werd behandeld als vee in de stal.
Zodra de kinderen konden lopen, trokken ze ‘het onmeetbaar veld in langs wegeltjes,
bermen en kanten; ze zaten er meestal rondloerend als geslepen, waakzame roofdieren;
en bood de gelegenheid zich aan, dan st[a]len ze, wat ze maar vermochten huiswaarts
te dragen of te slepen.’ (HL, 23) In de omgang met de dorpsgemeenschap keurde
Speeltie het gedrag van zijn kinderen af en hij beklemtoonde dat ze gestraft zouden
worden, maar ‘hij geeselde hen wreed, als ze niet genoeg aanbrachten [...], doch
vooral als ze door onbehendigheid het rooven in gevaar brachten.’ (HL, 24) De
moeder bemoeide zich niet met de geselingen, ze was ‘heel gedwee, als een hond
voor de zweep.’ (HL, 24) Toen de kinderen ter wereld kwamen, had ‘het zicht van
het nieuwgeboren vleesch [...] heur trekken niet gemilderd.’ (HL, 25) Mie haatte in stilte - haar verachtelijke man, en toen ze haar wrok tijdens haar slaap verwoordde,
kreeg ze meteen de vuist van Speeltie in het volle aangezicht.
Toen Mitie en So met lege handen van een van hun rooftochten thuiskwamen,
geselde Speeltie hen tot bloedens toe met vers gesneden wilgentwijgen, en Mie die
in de koestal bezig was ‘en k[eek] niet
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eens op, terwijl gejank en gehuil om de woning hing.’ (HL, 28) De jongens hadden
eerst hun voddenkleren op de vloer moeten gooien en stonden naakt voor hun beul.
Speeltie was de enige die naar de hoogmis ging, omdat Mie en de kinderen geen
kleren hadden die schoon genoeg waren. De brutaliteit en de verwaarlozing werden
enkel afgeremd - en dat is een eufemisme - omdat Speeltie rekening hield met een
batig saldo. Mitie werd niet doodgeranseld omdat hij een ‘onvermoeibare speurhond
was, die in den nacht altijd iets wist te ontdekken, dat kon gestolen worden; anders...’
(HL, 30) Het beletselteken na anders verving de brutale eindafrekening. Het zwakke
jongste kind, Wannie, verrichtte lichtere taken en kon zich vaak terugtrekken in zijn
eigen (bitterzoete) gedachtewereld, maar ook hij liep bestendig gevaar, want ‘waartoe
diende zo een nieteling op de wereld!’ (HL, 30) De vrije indirecte rede waarin de
vraag (of vaststelling) werd verwoord was veelbetekenend. Thuis droomde Wannie
‘van doodgeslagen-worden.’ (HL, 36) Toen hij in zijn kinderlijk verlangen naar wat
geluk - gesymboliseerd door wat snoep - geld had weggenomen om het geluk te
kopen, werd hij door Speeltie doodgeslagen, en nadat zijn dood was vastgesteld werd
zijn lijkje met even weinig eerbied behandeld als het lichaampje van Julken. Mie
gooide wat vodden bij elkaar en ‘het doodbed was gereed.’ (HL, 49) Tijdens een
nare droom zag Mie haar dood kind. ‘De jongen zou geen slaag meer krijgen’ (HL,
49), luidde het in de vrije indirecte rede, en dat was ongeveer de sterkste uitdrukking
van haar zwakke moederbinding.
De ruwheid trof niet alleen de kinderen, maar ook hun moeder, die er door Speeltie
van verdacht werd geld achter te houden. Dat Mie zich prostitueerde met Bien deerde
Speeltie niet, dat bracht geld in het laatje. De ruwheid grensde aan verdierlijking, en
dat kwam duidelijk tot uitdrukking in een aantal opvallende woordvelden. Toen Mie
moest bevallen, liet Speeltie haar ‘janken als een hond, en wilde niet komen zien.’
(HL, 39) Er mocht geen minuut ‘verloren’ gaan. Nadat Speeltie de verdwijning van
wat geld had vastgesteld, was er iets ‘als het geblaf van een hond in zijn stem.’ (HL,
39)
Speeltie was na de dood van Wannie wel gespannen, maar hij kende geen wroeging.
Zijn grootste bekommernis was hoe hij de moord als een ongeval kon inkleden en
hoe hij de andere kinderen dat verhaal kon doen slikken. Dat gebeurde, zoals altijd,
met een nieuwe bedreiging: ‘Gare à vous, als er door iemand van u hier een
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mensch 'nen voet over den drempel zet; als er iemand van u zijn toot niet en houdt!’
(HL, 53) Hij trok naar de burgemeester en naar de kerkbaljuw om het ‘ongeval’ te
melden en omzeilde zo de gemeentesecretaris en de pastoor. Tijdens zijn tocht naar
het dorp ontmoette hij een moeder met een huilende bengel die niet naar school wilde,
‘ze rukte en sleepte hem voort, en telkens hij zich vallen liet, schopte ze hem weer
op.’ (HL, 60) Speeltie warmde zich op aan die scène: ‘Hij ook had zijn jongen
gekastijd, zooals iedereen doet; elke vader heeft dat recht.’ (HL, 60) Mie dacht daar
wellicht ook zo over, want tijdens zijn afwezigheid snauwde ze de onwillige jongens
de volgende dreiging toe: ‘'k Zal den bezem op uw ribben kapot slaan!’ (HL, 54).
Zelfs bij het laatste afscheid van Wannie bleef de instrumentalistische verruwing
de handelingen van Speeltie bepalen. Hij vroeg een begrafenis om zeven uur, want
hij kon ‘het werk niet laten liggen’, en wenste ‘klok noch klepel.’ (HL, 62) Omdat
hij reeds zestien jaar de standaard droeg, mocht de pastoor Wannie wel ‘voor niet
begraven.’ (HL, 62) De kist mocht (moest!) uit ‘gemeen’ wit hout worden vervaardigd,
als het maar een kist was die vooral weinig kostte. Het lijk werd bijna naakt, zonder
‘doodshemd’ in de kist gelegd. De tocht naar het kerkhof werd door Speeltie
geregisseerd, en alleen als hij nieuwsgierige blikken verwachtte, werd enig
ceremonieel in acht genomen. Voor de echte gewoonten van de streek had Speeltie,
tot ongenoegen van Mie, geen oog. Ze protesteerde zwak en dacht dat Speeltie Wannie
zou laten ‘wegdragen als een hond.’ (HL, 76) Mitie werd verplicht thuis te blijven
om de hoeve te bewaken, en na de ‘zinking’ blafte Speeltie op zijn gewone bevelende
manier naar Mie, Lize en So dat ze naar huis ‘mochten’ gaan. Hij rondde zijn bevel
af met de volgende woorden: ‘Ontkleedt u seffens, en valt aan 't werk.’ (HL, 80)
Tijdens de voorbereidingen ontmoette Speeltie een ander soort mensen - zowel
de kerkbaljuw, de kleermaker als de waard van de Vaderlander waren goedige
mensen. De kleermaker en de herbergier lieten hun kinderen kind zijn, en ze bekeken
Speeltie met argwaan. Bien, de bezopen poelier, brabbelde zelfs een rake opmerking:
‘Ge hebt er altijd wreed op gedorschen, Speeltie! Zeg het nu 'nen keer rechtuit: hebt
ge Wannie misschien doodgeslagen?’ (HL, 66) Niet alleen Mie maar ook de
dorpsgemeenschap liet Speeltie begaan. Ook als de kinderen te lang weenden, werden
ze door Speeltie hard aan-
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gepakt, maar toen de zwakke Lize het slachtoffer dreigde te worden van Speelties
woeste reactie, had Mie haar ‘beschermd’ door haar op een andere manier te bedaren:
‘Zwijg, zwijg, of Loetie zal u meepakken!’ (HL, 83) Toch aarzelde Mie niet om het
jonge meisje zonder voorafgaand gesprek mee te nemen naar een plek waar het kind
nog nooit geweest was. Ook Lize mocht geen kind zijn. In de vreemde omgeving
moest ze ‘haar best doen’, en Mie voegde er dreigend aan toe: ‘En let maar op, dat
we geen klachten over u en hooren.’ (HL, 85)
Speeltie én Mie droomden elk op hun eigen manier van een rijke toekomst, maar
ze werkten aan hun eigen ondergang. De lotgevallen van Mitie en So werden bepaald
door hun omgeving én erfelijke factoren; alleen Lize slaagde erin zich aan het milieu
te ontworstelen. Opstand tegen het dominante ‘mannetjesdier’ was onvermijdelijk,
en de afrekening was hard en definitief:
[So en Mitie sloegen Speeltie] tegen den achterwand, dat zijn leden
kraakten... [...] Mitie gaf aan So een dringend bevel, en Speeltie werd
vastgeklampt en omhooggeheschen; ze weken met hem eenige stappen
terug, en stormden dan vooruit; een vreeselijke knak volgde, en Speeltie
botste tegen het oud kassijn, dat kraakte en splinterde, en de ruitjes vlogen
er rinkelend uit... [...] Mie verachtte hem om zijn onteerende nederlaag,
en 't zou maar goed zijn, indien hij nu stierf; steeds had hij zijn vrouw
onder den voet gestampt, en al heur geluk vernietigd. [...] In een opwelling
van haat wierp Mie zich op hem, en omgreep met beide handen zijn keel;
ze wou hem bijten, den strot toewringen... (HL, 216)
Hard labeur was als overtreffende trap van het naturalisme een van de meest
uitzichtloze romans die ooit door een Vlaming werden geschreven. So en Mitie
werden even hard als hun vader die ze zelf uit de weg ruimden, en Mie vreesde dat
ze ‘arm als Job’ haar huis zou moeten verlaten, want ‘al 't geld, waarvoor ze zoo
geslaafd had en heur beste levensjaren gegeven, was weggestolen door haar eigen
kinders.’ (HL, 217)
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Een moeder met losse handen en de opstand van Brasse-Bouillon... of
vruchtbare haat
Dat het ‘mishandelen’ van kinderen - of het gebrek aan liefde - ook in betere,
halfadellijke milieus voorkwam, blijkt o.a. uit Vipère au poing, een sterk
autobiografisch geïnspireerde roman van Hervé Bazin. Vipère au poing valt op door
sterk naturalistische klemtonen in de gedachtewereld van de romanpersonages en de
lexicale velden waarin het mensdier een centrale plaats bekleedt.(1) Ik geef enkele
voorbeelden van de naturalistische accenten. Tijdens een jachtpartij, samen met de
kinderen en de huisleraar, floot vader de tonen van het liedje ‘La petite Emilie/
M'avait hier promis/ Trois poils de son cul/Pour faire un tapis.’ (VP, 74) De huisleraar
was verbolgen over het feit dat de jongens te weinig hun kousen verversten en sprak
daarover met hun vader in zeer scherpe bewoordingen: ‘Le parfum des chaussettes
de vos enfants, ces petites bêtes puantes...’ (VP, 85) In de beste naturalistische traditie
vergeleek ‘le curé’, de huisleraar, de jongens met stinkende dieren. De moeder werd
door de kinderen vergeleken met een adder en een schorpioen, en voorts werd ze
ook wel feeks genoemd. (VP, 105 en 114) De vader, die insecten bestudeerde, deelde
de menselijke soort in op basis van taxonomische principes en beschouwde zijn eigen
kinderen als mestiezen - hij behoorde tot de bourgeoisie spirituelle, zijn vrouw tot
de bourgeoisie financière. (VP, 126) Toen de moeder een galblaasoperatie moest
ondergaan, omschreef de dokter haar galblaas als ‘un sac de sable’ (VP, 113) en
later, toen de jongens eraan dachten ‘madame mère’ uit de weg te ruimen, waren ze
van oordeel dat haar dood er onverdacht en natuurlijk moest uitzien. De verteller,
Brasse-Bouillon, vergeleek hun geplande actie met het vernietigen van een mol of
het verdrinken van een rat: ‘Je ne m'interrogeais pas sur l'énormité du crime, aussi
naturel à mes yeux que la destruction des taupes ou la noyade d'un rat.’ (VP, 212)
Een van de huisleraars maakte bij het spreken een ‘paardengeluid’: ‘Ses mandibules
font un petit bruit de cheval qui broie de la paille.’ (VP, 183) De roman bevat nog
andere naturalistische elementen, maar de geciteerde voorbeelden volstaan om het
karakter van Bazins confessions te illustreren.

(1) H. Bazin, Vipère au poing, Paris, Bernard Grasset (Livre de Poche), 1979. Verdere
verwijzingen worden als volgt aangeduid in de tekst: (VP, met vermelding van de pagina).
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De hoofdrol werd opgeëist door de moeder, ‘madame mère’, die tot de geldadel
behoorde. Na het overlijden van grootmoeder Rezeau keerde het halfaristocratische
- door de vader bourgeoisie spirituelle genoemd (VP, 126) - en enigszins ‘verarmde’
echtpaar Rezeau uit China terug, waar ze met hun jongste zoon hadden verbleven.
Het huwelijk was wellicht vooral uit financiële overwegingen tot stand gekomen.
Tijdens een later gesprek met vader vernam Jean, alias Brasse-Bouillon, iets meer
over de ‘macht’ van moeder: ‘La dot de ta mère nous fait vivre. Avant la guerre, elle
représentait une fortune. Aujourd'hui, elle nous assure la petite aisance.’ (VP, 196)
Bij de eerste ontmoeting na de terugkeer van hun ouders, kregen de oudste kinderen
in het station meteen al een rake klap om de oren van hun moeder, maar het leven
op het landgoed La Belle Angerie ging na de terugkeer van de ouders vooral gepaard
met psychische pijn: ‘Déjà, nous avions faim, déjà nous avions froid. Physiquement.
Moralement, surtout.’ (VP, 67) Na enige tijd bedachten de kinderen hun moeder met
de naam Folcoche, een samentrekking van folle en cochonne. (VP, 72) Ook hier deed
het dier zijn intrede en waren Jean en zijn broers het kind van een niet vereffende
rekening. Het was alsof hun kindertijd in boekhoudkundige termen werd benaderd:
louter debetboekingen zonder dat de ouders ooit maar het gevoel hadden dat de
uitgaven aan de creditzijde werden gecompenseerd. Het ontbrak de jongens trouwens
ook niet aan lichamelijke tuchtiging en vernedering: moeder schopte naar haar oudste
zoon (‘Coup de pied au passage, dans le mollet’, VP, 185), ze liet de huisleraar de
‘vrijheid’ van de losse hand: ‘La première gifle de B VII me déporte de trois mètres.’
(VP, 183) Ook de oudste zoon werd getuchtigd: ‘Ferdinand, héritier présomptif, fut
fouetté après dîner. Notre père refusa de s'en charger.’ (VP, 187)
In Vipère au poing voltrok zich een dubbele machtsstrijd. De aristocratische vader
had nog niet echt begrepen dat het Ancien Régime voorbij was: ‘Il n'y a que les
petites gens qui sont obligés de travailler pour vivre.’ (VP, 197) De rijke moeder
bespaarde op alle uitgaven, vooral op de uitgaven die haar kinderen ten goede
kwamen. Haar bruidsschat was een onbereikbaar kapitaal en de jongens liepen o.a.
slecht gekleed, maar wat hen vooral trof was dat ze ‘proefdieren van haar
machtsfantasie’ waren: ‘... nous sommes done toujours des enfants, qui n'ont que le
droit d'obéir et de servir de cobayes aux fantaisies de sa puissance, à l'exercice de
ses prérogatives.’ (VP, 201) De
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machtsstrijd tussen de passieve vader en de wraakzuchtige moeder trof de kinderen.
Bij een compromitterende woedeuitbarsting van ‘madame-mère’ slaagde de
echtgenoot er niet in veel meer te zeggen dan ‘De la tenue, ma chère, de la tenue!’
(VP, 223) De stille machtsstrijd tussen de twee echtgenoten riep een nieuwe
machtsstrijd op - het gevecht op leven en dood (letterlijk) tussen de moeder, die als
een kwelduivel werd ervaren, en de jongens die begonnen samen te spannen en
openlijk in het verzet gingen. Jean verloor niet uit het oog dat zijn vader medeplichtig
was: ‘... nous étions martyrisés avec sa permission, avec sa bénédiction, avec sa
distinguée complaisance.’ (VP, 246) Rezeau verantwoordde zijn slappe houding door
zich op hogere belangen en het essentiële te beroepen: ‘...des considérations qui
méprisent l'immédiat pour sauver l'essentiel.’ (VP, 249) De krachtmeting viel
uiteindelijk in het voordeel van de jongens uit - ze werden op eigen verzoek naar een
college gezonden, maar Brasse-Bouillon zou zich vooral het volgende uit zijn jeugd
herinneren: ‘Tu as trouvé à ton foyer la contre-mère dont les deux seins sont acides.
[...] Toute la vie, tu vomiras cette enfance.’ (VP, 262) Uiteindelijk kreeg ook Rezeau
een deel van de rekening voorgeschoteld: ‘... j'interromps mes chers travaux
scientifiques et je pose ma candidature à un poste de magistrat.’ (VP, 311) Zijn vrouw
had hem de toelating gegeven om een deel van haar bruidsschat aan te spreken met
het oog op de reorganisatie van zijn landerijen.(1)
Brasse-Bouillon ging daarna met het volgende devies door het leven: ‘Je suis, je
vis, j'attaque, je détruis.’ (VP, 315) Die ‘levenswijsheid’ - die ook het handelen van
So en Mitie in Stijns' sombere roman bepaalde - had Brasse-Bouillon reeds toegepast
tijdens zijn eerste seksuele ontdekkingstocht. Zoals het in zijn milieu gebruikelijk
was, experimenteerde hij met de dochter van een pachter. Mado moest niet alleen
zijn nieuwsgierigheid stillen, ze was een van de vele ‘vrouwen’ die de nog niet
vereffende rekening met zijn moeder mee zouden betalen: ‘Ecoute... L'homme qui
souille une femme souille

(1) Ter vergelijking: ‘De prins Alfons de Chimay treedt in het huwelijk met Mej. Lejeune. De
toekomende bruid brengt hem de bagatelle van 20 miljoen franks ten huwelijke.’ ‘Verschillige
tijdingen’, De Toekomst, 30 juli 1876, p. 3. Toen de meerderheid van de plattelandsbewoners
in tientallen of hooguit honderdtallen rekende, werden in burgerlijke en adellijke kringen
huwelijken bezegeld met een bruidsschat die slechts ironisch als een bagatel werd bestempeld.
Hoe en of de bruidsschat de gehuwde vrouw ook een zekere autoriteit verleende valt niet in
het algemeen vast te stellen.
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toujours un peu sa mère.’ (VP, 285) De vruchtbare haat dreef de ouders en hun
kinderen uit elkaar, maar de vergalde jeugd hing als een lange schaduw over de
toekomst van Brasse-Bouillon en zijn iets minder opstandige broers. De revolte van
de drie broers ging veel verder dan de symbolische opstand van Viveka in Fattigadel.
In die roman liet Agnes von Krusenstjerna (1884-1940) Viveka een bloem vertrappen
om uitdrukking te geven aan de negatieve gevoelens voor haar moeder. De schrijfster
had in de jaren dertig van vorige eeuw de weinig benijdenswaardige reputatie een
van de meest provocerende Zweedse auteurs te zijn.(1) Aan de andere kant was het
resultaat van het verzet van Brasse-Bouillon en zijn broers veel minder dramatisch
dan de eindafrekening in Hard labeur.

Zorg en liefde, of een ‘préjugé favorable accordé à toutes les mères’
Was vrouw Cloet een ontaarde moeder? De zorg voor het jong is een natuurlijk
verschijnsel, hoewel er ook dieren zijn die zich helemaal niet met hun jongen
bezighouden. De liefde voor het kind is een cultureel verschijnel dat in moeilijke
tijden vaak onder druk stond (staat), maar doorgaans het kernelement is van een
‘préjugé favorable accordé à toutes les mères.’ (VP, 200) De culturele dimensie van
ouderliefde werd in Hard labeur als volgt benadrukt:
Thuis had [Mie] niet geleerd, dat liefde tusschen ouders en kinders plicht
is; wat de pastoor in de preek er over zei, was niet voor haar, meende zij,
maar voor welgestelde lieden; zij, ze scharrelde naar geld: dat was het
eenig doel van haar leven. (HL, 49-50)
Het gunstig vooroordeel gold - en geldt nog steeds - ook voor de meeste vaders, al
stelde Erich Fromm de liefde van ouders voor hun kinderen scherp in vraag. Hij wees
erop dat gezinnen, als psychosociaal agens van de maatschappij, zich met de complexe
vraag ‘wie breche ich den Willen eines Menschen, ohne daß dieser es merkt’
bezighouden.(2) Hij benadrukte dat liefhebbende ouders de uitzondering -

(1) B. Backberger, ‘Vi skulle inte inbilla oss at voro fria’. Den urspårade kvinnorevolten i
Krusenstjernas romaner', in: K. Westman Berg, ed., Könsroller i litteraturen från antiken
till 1960-talet, Stockholm, Bokförlaget Prisma, 1968, p. 140-167, alwaar 140.
(2) E. Fromm, Haben oder Sein, Hamburg, Spiegel-Verlag, 2007, p. 94.
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niet de regel - zijn. In Det daglige brød (1932, Het dagelijks brood) van de Deense
realist Knuth Becker (1891-1974) ontwikkelde Kaj Gøtsche zich door een gebrek
aan moederliefde op een wat vreemde manier. In Barnet leger ved stranden (1937,
Het kind speelt aan het strand) van H.C. Branner (1903-1966) werd het kind dodelijk
getroffen door de haat van de vader. De Zweedse Nobelprijswinnaar Harry Martinson
(1904-1978) beschreef in zijn autobiografisch geïnspireerd tweeluik Nässlorna
blomma (1935, De netels bloeien) en Vägen ut (1936, De wijde wereld in) hoe een
aantal ‘verlaten’ broers en zussen in een liefdeloze wereld op zichzelf waren
aangewezen. Fromms stelling was vrij scherp, maar heel wat romans en verhalen
bevestigden alleszins de uitspraak dat ouderliefde - en zelfs de meest elementaire
zorg - vaak geen deel uitmaakte van het ouderschap, een gebrek dat ook in een aantal
romans van Charles Dickens (1812-1870) op de voorgrond trad.
Men ging (en gaat) gemakkelijk voorbij aan mechanismen die reeds vóór de
geboorte de relatie met een kind negatief kunnen beïnvloeden. Een kind ‘krijgen’ hier speelden de door Fromm in Haben oder Sein uitvoerig geanalyseerde
bezitsverhoudingen een grote rol(1) - was voor veel vrouwen geen blijde gebeurtenis
maar een catastrofe, zelfs in een omgeving waar niet elke cent omgedraaid moest
worden. Marie, de welstellende boerin van Vaeldegaarden in Midt i en joerntid (1929,
In het midden van een ijzertijd), een roman over de economische ontwikkelingen
vóór, tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, geschreven door Buysses
Deense tijdgenoot Martin Andersen Nexø (1864-1954), was bang om een vierde keer
zwanger te worden: ‘Dat ze misschien opnieuw een kind ter wereld moest brengen,
ervoer ze als een ongewenste last.’(2) Toen Rozeke van Dalen een derde keer zwanger
werd, sloeg ook bij haar de angst toe.
Hetzelfde gevoel heerste bij meisjes die aan het eind van de negentiende eeuw op
een boerderij werkten. In Digt og virkelighed. Livserindringer (1914, Verbeelding
en werkelijkheid. Herinneringen) portretteerde Gustav Wied (1858-1914), Rode
Hanne en Rikke: ‘Rode Hanne verbleef vele jaren bij ons op de boerderij en kreeg

(1) ‘In der patriarchalischen Gesellschaft war selbst der ärmste Mann noch Eigentümer seiner
Frau, seiner Kinder und seines Viehs, als deren absoluter Herr er sich fühlen durfte.’ Fromm,
Haben oder Sein, p. 85.
(2) M. Andersen Nexø, Midt i en joerntid 1, København, H. Aschehoug og Co. Dansk Forlag,
1929, p. 233. Mijn vertaling.
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gemiddeld een kind per jaar. Ze was afgunstig op het meisje dat in de melkerij werkte.
Ook Rikke kreeg met dezelfde regelmaat kinderen, maar die stierven steeds, terwijl
Rode Hannes kinderen een ongelooflijke levenskracht hadden.’(1) In de roman Tro
tjenerinde (1942, Trouwe dienares) van Aage Dons (1903-1993) werd het dienstmeisje
Yrsa zwanger van de wat oudere Zweedse veeknecht Göran. Göran wilde met haar
trouwen, maar voor Yrsa was een huwelijk met de wat oudere man een uitzichtloos
en onaanvaardbaar toekomstbeeld: ‘Hij had al twee kinderen waarvoor hij alimentatie
betaalde, en nu was het derde op komst. De mooie meneer! Trouwen betekende dat
ze elk jaar een kind zou krijgen, en hij zou weldra een oude man zijn. Dat nooit!’(2)
Ze besloot een zwangerschapsonderbreking te laten uitvoeren. Yrsa bekocht de
ingreep enkele dagen later met de dood. In het verhaal ‘De verlossing’ (1900) liet
Buysse de tragische figuur Hortense, ‘een van die ellendig vruchtbare vrouwen [...]
die ieder jaar hun echtgenoot een kind geven’,(3) wachten op een bevalling die niet
alleen letterlijk maar ook in symbolische zin dé verlossing betekende.
Geboortebeperking was een complexe aangelegenheid, maar de gevaren of
dramatische gevolgen van (vooral ongewenste) zwangerschappen werden aan het
eind van de negentiende eeuw toch sterk beklemtoond, in 1897 o.m. door Varech:
‘Het zekerste middel ter voorkoming van weezen, vondelingen, verlaten en
onverbeterlijke kinderen, van aspiranten-bedelaars-vagebonden en ontuchtigen, en
van alle, vooral tengevolge van den herediteit, physisch en psychisch abnormalen,
zou onbetwistbaar bestaan in het beletten van hun geboren worden.’(4) Wezen,
vondelingen, verlaten kinderen, en kinderen die aan moeders hand mee naar de
fabriek trokken - de plaats waar ze vaak geboren waren(5) - , waren allemaal het kind
van de rekening, alleszins in maatschappelijke zin.

(1) G. Wied, Udvalgte skrifter 1, Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, 1917, p.
7-95, alwaar p. 9. Mijn vertaling.
(2) A. Dons, Tro tjenerinde, København, Forlaget Fremad, 1953, p. 213. Mijn vertaling.
(3) C. Buysse, ‘De verlossing’, in: Idem, Verzameld werk 4, Brussel, Manteau, 1977, ingeleid
en samengesteld door A. van Elslander en A.M Musschoot, p. 760-777, alwaar p. 768.
(4) G.A. Varech, ‘Naar aanleiding van de verwaarloosde kinderkwestie’, geciteerd door K. Celis,
‘Socialisme en seksuele fraude. De houding van de Belgische socialisten tegenover abortus
en anticonceptie (1880-1990)’, in: D. de Weerdt, ed., Begeerte heeft ons aangeraakt, Gent,
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen/AMSAB, 1999, p. 181-205, alwaar p. 187.
(5) ‘Dat volk, dat waren toch ook de moeders, die in de nacht van de vroege winterochtend [...]
stapten naar de weverij, met hun kinderen op de arm en aan hun rokken, die kinderen die ze
voor bewaring naar een oude vrouw brachten voor enkele centen per dag. Die moeders, wier
kind soms werd verwekt onder het weefgetouw, en waar het haast altijd werd geboren.’ A.
van Hoogenbemt, ‘Brief aan een jong, katholiek romanschrijver’, Parool, 22 december 1946,
p. 4.
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Soms was de geboorte van een kind het (ongewenste) gevolg van seksueel geweld.
Voor (jonge) vrouwen die het slachtoffer waren van ongeremde mannelijke drift Mie van Erpe ontsnapte slechts aan het geweld door nog groter tegengeweld -, was
een geboorte geen blijde gebeurtenis. Ze werden reeds vóór de geboorte met de vinger
gewezen, en de dader werd vaak niet vervolgd, want ‘het was [vaak] gemakkelijker
te accepteren dat de dader niet werd bestraft, dan een publieke vernedering te
ondergaan.’(1) Het slachtoffer werd vaak als een perverse vrouw voorgesteld: ‘Eerst
provoceerde ze de man, daarna keerde ze zich tegen hem.’(2) In Hard labeur trok de
pastoor, nadat hij geruchten had opgevangen, eerst naar het huis van Bien maar die
zette het op een lopen. Daarna bezocht hij Mie ‘om wil van het ontstichtend feit. Had
ze nooit in handel of wandel door woorden of gebaren, aanleiding gegeven tot zulk
een monsterdaad?’ (HL, 11)
In De biezenstekker liet de verteller de lezer kennis maken met een drinkende
moeder, maar vrouw Cloets drankmisbruik was niet echt uitzonderlijk. In 1907 werd
de ‘alcoolplaag die ook onder de vlaamsche vrouwen der werkende klas eene zekere
uitbreiding heeft genomen’ als ‘de groote oorzaak der menigvuldige kindersterften’
bestempeld.(3) Deze generaliserende vaststelling stond in schril contrast met het bijna
laconieke bericht over de ‘gevolgen der dronkenschap’ dat in 1891 in een Ieperse
krant verscheen:
Vrouw V.B... wonende in de Waaiersstraat te Brussel, heeft de slechte
gewoonte misbruik te maken van sterke dranken.
Gisteren weer bevond zij zich in een herbergje dier straat, en dronk weer
verschillige bobijntjes. Zij stak het zesde glas genever aan den mond, toen
zij eensklaps ineen zakte op den vloer. Een paar verbruikers snelden toe
en wilden de arme vrouw ophelpen.
Op het oogenblik dat vrouw V.B... ten gronde zeeg, hield zij een wichtje
van zes maanden op den arm.(4)

(1) S. Herman, ‘Seksuele delicten voor het gerecht in Vlaanderen in de negentiende eeuw’, in:
P. Stokvis, ed., Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen,
Amsterdam/Heerlen, SUN/OUNL, 2007, p. 187-204, alwaar p. 199.
(2) Herman, ‘Seksuele delicten’, p. 197.
(3) ‘Het Vlaamsche volk. Zijne levenswijze’, De Weergalm, 7 maart 1907, p. 1.
(4) ‘Allerhande tijdingen’, De Toekomst, 14 juni 1891, p. 2.
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Ook Stijn Streuvels introduceerde reeds vroeg een drinkende moeder in zijn werk.
In de novelle ‘Op den dool’ (Van Nu en Straks, december 1897) beschreef hij de
dolende kinderen Ko en Djakske. Hun aan de drank verslaafde moeder was door hun
vader, die in het buitenland de kost verdiende, aan de deur gezet, zodat ze enigszins
verweesd gingen dolen.(1) Het alcoholisme was aan het eind van de lange negentiende
eeuw een volksziekte en werd ook wel ‘de kanker van Vlaanderen’ genoemd.(2) In
het Ieperse blad De Toekomst had men het over ‘jeneverrampen’ - het misbruik leidde
tot moord, verwondingen en mishandelingen en het ‘doodliggen’ van kinderen.(3) Als
overgankelijk werkwoord betekent ‘doodliggen’: doden door op het slachtoffer te
(gaan) liggen - dit kon bewust of onbewust gebeuren. Een doodgelegen kind kon het
slachtoffer zijn van een dronken ouderpaar, of van een benevelde moeder zoals vrouw
Cloet, die echter wel besefte wat ze deed. Zoals drankmisbruik was doodliggen geen
uitzonderlijk verschijnsel. Gedurende het Ancien Régime werd het doodliggen door
kerkelijke rechtbanken ‘beoordeeld’ - de kerk had immers verboden dat ouders
kinderen bij zich in bed lieten slapen.
Indien het onbewuste doodliggen het gevolg was van zorgzaamheid, kon de dader
volgens Heinrich von Freiburg (ca. 1350) niet worden vervolgd. Ouders die een kind
uit zorg bij zich in bed hadden genomen, en de zuigeling tijdens hun slaap onvrijwillig
hadden verstikt, kon men niet voor de kerkelijke rechtbank brengen.(4) Het doodliggen,
dat tot ver in de negentiende eeuw relatief veel voorkwam en vaak het gevolg was
van een te enge behuizing en te kleine bedden die door te veel personen samen werden
gebruikt, werd als oppressio infantium (in het Duits Kindeserdrückung of
Kindserdrücken) omschreven en kreeg recent vrij veel aandacht in Duitse en Zweedse
dissertaties,(5) maar waar lag de grens tussen het vrijwillig en onvrijwillig doodliggen?
Jozef Volckaert (1870-1959),

(1) L. Sourie, ‘Van Nu en Straks’. Historiek en betekenis, z.p., 1953, p. 103.
(2) ‘De grootste vijand’, La Lutte-De Strijd, 24 september 1898, p. 3, ‘Het Vlaamsche volk.
Zijne levenswijze’, De Weergalm, 7 maart 1907, p. 1., ‘Congressen en herbergen’, Nieuwsblad
van Yperen en van het Arrondissement, 11 oktober 1902, p. 2.
(3) ‘Verschillige tijdingen’, De Toekomst, 7 januari 1872, p. 2.
(4) ‘Kindeserdrückung’, http://www.uni.kassel.de
(5) E. Bergenlöv, Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis
omkring 1680-1800, Lunds universitet, 2004 en S. Winkler, ‘Kindserdrücken’. Vom
Kirchenrecht zum Landesrecht des Herzogtums Preußen, Köln, Böhlau, 2007.
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die een armoedige en troosteloze jeugd kende - zoals Julken in De biezenstekker
moest ook hij gaan bedelen -, beschreef in zijn herinneringen hoe het jongste kind
op een morgen dood werd aangetroffen tussen zijn zusters. Toen de vader voor enkele
dagen Nederhasselt moest verlaten, durfde hij het kind niet bij zijn epileptische vrouw
laten slapen - misschien wel uit angst voor het doodliggen -, maar de dood van het
kind wekte toch argwaan en vóór het kind begraven werd, liet de burgemeester de
kist openbreken om na te gaan of het een natuurlijke dood gestorven was.(1)

Kindermoord en mishandeling: jaloerse vaders en moeders zonder middelen
van bestaan
In De biezenstekker werd Julken niet alleen thuis maar ook in het dorp ‘mishandeld’.
De morele mishandeling was erop gericht het wijgevoel van de anderen te versterken
ten koste van het zwakke jongetje dat voor zijn levensonderhoud moest gaan bedelen.
Als hij zijn eigen identiteit mee afzwakte tot Biezenstekker - met hoofdletter, hoewel
biezenstekker als geringschattende verwijzing ‘het arm, misvormd en achterlijke
kind van een onbekenden vader’ betekende (DB, 69) - kreeg hij een korst brood
toegestopt. Dit was een bijna genadige handeling die schril afstak bij de
geïnstitutionaliseerde mishandelingen die op de bevestiging van een nieuwe identiteit
gericht waren, de opname in de wij-groep na een geslaagde rite de passage. In
‘Blanche’ beschreef Buysse een geritualiseerde kwelling - het vrije koewachter maken
- die niet als onschuldig plagerijtje eindigde. Zodra een boerenknecht die voor het
eerst bij de oogst meehielp er niet meer in slaagde de vrouwen een voldoende voorraad
afgemaaide aren te bezorgen, zodra het hen gelukte ‘in zijn kloefen te binden’, vlogen
zij allen op hem af, wierpen hem op de grond en ‘trokken hem met geweld de broek
uit, en joegen hem zo, onder wild gelach en geschreeuw, naar de hoeve.’ (VW4,
720). Het werd Bauwke - de zoon van Blanche - te veel, hij zeeg uiteindelijk neer
op het korenveld en werd nooit volwaardig lid van de wij-groep. Even barbaars

(1) J. Volckaert, En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistisch
arbeider, Leuven, Kritak, 1983, p. 20-22.
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en fataal ging het er aan toe in een getuigenis van Albert van Hoogenbemt:
Ik wil u wat verhalen, een voorval dat tijdens mijn jeugd geweldige
opschudding heeft verwekt in onze stad.
Een jongetje van twaalf jaar werkte in een meubelfabriek. Het werd al
spelend mishandeld door de volwassen gasten. Een bepaald lichaamsdeel
werd met lijm bestreken. Diep schaamtegevoel weerhield het jongetje het
aan zijn ouders te zeggen. Het kon niet meer wateren en had geweldige
pijn, en het kind verhing zich die zelfde nacht nog.(1)
Van Hoogenbemt vermoedde dat dit soort verhalen niet geschikt was ‘voor deftige
ogen’ en dat gelijkaardige getuigenissen ook in 1947 nog als ‘verboden lectuur’
zouden worden bestempeld. Enkele maanden later wees Van Hoogenbemt er in een
nieuwe kroniek op dat het kind nog geen rekening kan houden ‘met de grillen van
de grote mensen, die hun onrechtvaardigheid en wreedheid verschuilen achter hun
macht en gezag.’(2)
In Klinkaart, een verhaal waarvan de handeling in 1889 werd gesitueerd,(3) had
het ‘keizer maken’ minder dramatische gevolgen dan de gebeurtenis die Van
Hoogenbemt met enige schroom verwoordde, maar de seksueel getinte rite de passage,
gevolgd door een nog ingrijpender gebeurtenis na de werkdag, liet toch diepe sporen
na... terwijl het ‘afdragen’ zelf, het werk dat de kinderen verrichtten al een kwelling
was. E. Preumont berekende dat de ‘afdragers’ ongeveer 32 km per dag aflegden en
ongeveer 6000 kg verplaatsten.(4)
Julkens kwelling door de dorpsgmeenschap, samen met de mishandeling thuis die werd uitgebreid tot zijn hondje -, was echter schrijnender dan het
geïnstitutionaliseerd misbruik dat door Van Aken, Van Hoogenbemt, Preumont en
Buysse zelf (in het verhaal ‘Blanche’) werd beschreven.

(1) Van Hoogenbemt, ‘Brief aan een jong, katholiek romanschrijver’.
(2) A. van Hoogenbemt, ‘Het kind dat wij allen zijn geweest’, Parool, 27 april 1947, p. 5.
(3) P. van Aken, Klinkaart, Antwerpen, Uitgeverij Ontwikkeling, 19552: ‘Op een vroege ochtend
in het voorjaar 1889, in een klein dorp langsheen de Rupel, gaat een twaalfjarig meisje met
haar oudere zus voor het eerst mee naar de steenbakkerij.’ Begin van de flaptekst.
(4) (E.) Preumont, Boom door het kapitalisme verslonden. Op de steengaleien, Gent,
Volksdrukkerij, 1913, p. 62.
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Kindermishandeling en kindermoord wekten in de dagbladen altijd afschuw op,
vooral als die feiten door de moeder werden gepleegd. Dat was niet alleen zo in
België, maar ook in Zweden en in vele andere landen. In Zweden onderzocht
Gun-Britt Johansson het verschijnsel kindermoord in de periode 1830-1870. Johansson
stelde vast dat de daders meestal normale vrouwen waren die het zonder een sociaal
en economisch houvast moesten stellen.(1) Ook in Vlaanderen waren heel wat
kindermoorden wellicht het gevolg van sociaal isolement. In 1912 wierp de
zeventienjarige Julia haar kind in de vaart tussen Ieper en Voormezele. Toen ze acht
jaar oud was had ze haar moeder verloren en belandde ze in het ‘gesticht’ van haar
woonplaats. Ze was amper veertien jaar oud toen ze naar Rijsel werd gezonden. Een
tweetal jaar later beviel ze in Brussel waar ze haar kind ‘te voedren’ (sic) plaatste,
maar die situatie was financieel onhoudbaar. Julia verdiende 25 frank per maand en
daarvan moest ze 20 frank uitgeven voor de opvang. De zaak verwekte vrij veel
opschudding en in het Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement verscheen
zelfs een foto van het lijkje. Het signalement van het kind luidde als volgt:
‘Knechtekind. Oud omtrent 6 maanden, gewicht 4 kilos 480 grammen, grootte 64
centimeters. Bruine oogen, weinig blond haar. Kleeding: katoenkleedje wit en blauw
gestriept; rooze mutsje, geluwe schoentjes, witte kousjes, bavette: wit waarop Bébé.’
Onder het kopje ‘De opzoekingen - De moordenares gevonden’ werd de identiteit
van Julia onthuld en werd zij als ‘misdadigster’ bestempeld.(2)
Uit een onderzoek van de berichtgeving over zesentwintig gevallen van
kindermoord waarbij de (groot)ouders of een ouder betrokken waren (was) blijkt het
volgende: slechts in vijf gevallen probeerde een vader zijn kinderen of stiefkinderen
te vermoorden. In Merkem gooide een vierenvijftigjarige landarbeider zijn kinderen
van één en drie jaar in de waterput ‘met het inzicht hen te verdrinken.’ De man maakte
een ellendige tijd door en stak ook zijn huis in brand, waarna hij zelfmoord probeerde
te plegen. De moeder slaagde erin de kinderen te redden.(3) In Rumbeke vermoordde
een wat oudere jaloerse

(1) G.-B. Johansson, Synderskan och lagen. Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870, Umeå
universitet, 2006.
(2) ‘De kindermoord van Yper’, De Weergalm, 28 november 1912, p. 2 en ‘De kindermoord
van Yper’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 30 november 1912, p. 5.
(3) ‘Verschillige tijdingen’, De Kunstbode, 19 november 1882, p. 3.
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man zijn zoontje van ongeveer zes jaar. Hij was ‘met een schoone vrouw gehuwd’,
maar ‘het huishouden was naar men vertelt niet al te gelukkig, de pachter was door
eene vurige jaloerscheid geplaagd.’ De pachter sloeg ‘met een stuk ijzer zijn kind’
zodanig hard op het hoofd ‘dat het onnoozel schaapje morsdood ter aarde viel, de
hersens lagen op den grond verspreid.’(1) Dit drama voltrok zich ongeveer op het
tijdstip dat De biezenstekker - een verhaal over sociaal isolement en jaloersheid werd gepubliceerd. Ook in Alveringem voltrok zich het drama van de jaloezie. Een
man uit Noordschote martelde er zijn dochtertje en zijn stiefzoontje dood.(2) In
Ledeberg werd een hoogzwangere vrouw door haar man ‘derwijze mishandeld en
geschopt [...] dat zij aan de gevolge[n] bezweken is; derhalve een dubbele moord...
Men voegt er bij dat de wettelijke lijkschouwing dat ijslijk feit vastgesteld heeft.’(3)
In Buysses novelle ontsnapte Cloet door de tussenkomst van zijn rivaal wellicht aan
een gelijkaardige afloop. In Overboelare probeerde ‘een fanatieke boer van
Nederbrakel [...] zijn [stief]zoontje van 9 jaren’ in de Dender te verdrinken. De man
had nog twee jongere kinderen en stond naar verluidt op het punt om naar Frankrijk
te gaan werken.(4)
Vrouwen en meisjes die hun kind wilden vermoorden verkeerden meestal in een
uitzichtloze situatie, en in die zin was er slechts een gradueel verschil tussen de
moordpoging van vrouw Cloet en de gevallen waarover in een aantal Ieperse kranten
werd bericht. De uitzichtloosheid en het isolement, in combinatie met de schande in
een dorpsgemeenschap, dreven ook in Woumen een achtentwintigjarige moeder van
vijf kinderen tot kindermoord. Haar man woonde sinds drie jaar in Amerika en de
(‘overspelige’) vrouw vreesde dat zij geen geld meer zou ontvangen als haar man
‘haar wangedrag vernam. De man zond inderdaad alle maanden eene zekere som
geld aan zijne vrouw.’ In het korte bericht werd de vrouw als een ‘helleveeg’
bestempeld.(5)

(1) ‘Schrikkelijke kindermoord te Rumbeke’, De Toekomst, 22 juni 1890, p. 3.
(2) ‘Mengelmaren’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 13 december 1902, p.
2.
(3) ‘Verschillige tijdingen’, De Toekomst, 22 oktober 1871, p. 2.
(4) ‘Allerhande tijdingen. Een stiefvader die zijn zoontje van 9 jaar wilde verdrinken’, De
Toekomst, 26 april 1891, p. 3.
(5) ‘Mengelmaren’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 13 november 1909, p.
6.
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In de eenentwintig gevallen waarbij de moeder - al dan niet met hulp van een derde
- het kind ombracht, waren de meeste meisjes ongehuwd of weduwe. In Heule
verstikte een weduwe met drie kinderen een pas geboren kind en hield ze het ‘twee
dagen in haar bed verdoken.’ Daarna probeerde ze ‘het lijkje in de stoof te
verbranden.’(1) Meestal werden de kinderen verstikt (‘versmacht’), maar dat gebeurde
niet altijd op de meest pijnloze manier. Echt grof geweld werd slechts zelden gemeld.
Een ongetrouwd meisje, dat haar zwangerschap verborgen had kunnen houden, wierp
‘haar pasgeboren wichtje aan de zwijns [...] die het levend verslonden hebben.’(2) Een
gescheiden vrouw die in Tongeren van een jongetje was bevallen, sneed haar zuigeling
in stukken en kookte die in een ketel.(3)
Opvallend was dat de moeders vaak vrij jong waren en soms in schrijnende
omstandigheden hun kind ter wereld brachten. Naar verluidt beviel een ‘jonge dochter’
op het hopveld waar ze aan het werk was. Ze verstopte het kind onder de hoppersen
en ging opnieuw aan het werk. Pas twee dagen later, toen ze niet meer kwam opdagen,
werd het drama ontdekt.(4) De bevalling van Lize in Hard labeur verliep in bijna even
tragische omstandigheden. Zoals de negentienjarige ongehuwde kleermaakster Julie,
die reeds een eerste kind kreeg toen ze zeventien was, handelden vele meisjes uit
‘schaamte en nood.’(5) Julie werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Toen de feiten werden gemeld, was de strafmaat meestal nog niet gekend, maar
in één geval was de rechtbank onvermurwbaar: de drieëndertigjarige kantwerkster
Barbara werd voor het verstikken van haar kind tot vijftien jaar dwangarbeid
veroordeeld. Ze was gescheiden en leidde ‘een losbandig leven en deed zich doorgaan
als jonge dochter.’(6) Een dienstmeid uit Langemark - een andere Barbara - erkende
dat ze haar kind had vermoord, maar zij werd door de jury vrijgesproken.(7) Een vrouw
uit Ieper werd in eerste aanleg veroor-

(1) ‘Mengelmaren. Heule-Watermolen’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 17
juni 1905, p. 2.
(2) ‘Verschillige tijdingen’, De Toekomst, 2 augustus 1863, p. 2.
(3) ‘Verschillige tijdingen’, De Toekomst, 31 maart 1867, p. 2.
(4) ‘Verschillige tijdingen’, De Toekomst, 9 oktober 1864, p. 2.
(5) ‘Assisen van West-Vlaanderen’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 30
januari 1904, p. 2.
(6) ‘Assisenhof van West-Vlaanderen’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 7
mei 1904, p. 2.
(7) ‘Regterlijke kronijk’, De Toekomst, 14 juni 1863, p. 3.
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deeld tot drie jaar gevangenisstraf, maar het Hof van Beroep sprak haar vrij.(1) Uit
een ruimer onderzoek, uitgevoerd door Johan Caroen, blijkt dat in België in de periode
1841-1860 zestig procent van de verdachten niet werd veroordeeld, een situatie die
vergelijkbaar was met de resultaten van de rechtspraak in Frankrijk. In de loop van
de negentiende eeuw ‘werd kindermoord niet langer gezien als een uiting van ultieme
barbaarsheid vanwege een duivelse vrouw die dan ook zo zwaar mogelijk moest
worden gestraft, maar als een begrijpelijk verlangen van een zwak en wanhopig
meisje om zich aan schaamte en vernedering te onttrekken.’(2) Ook in Nederland werd
in de periode van 1835-1870 een ‘tamelijk terughoudend vervolgingsbeleid gevoerd.’
In die periode werden in Amsterdam ongeveer vierhonderd zuigelingenlijkjes
gevonden, maar er werd slechts in ‘vijfentwintig rechtszaken over kindermoord
vonnis gewezen.’ Voorts werden vijftien kindermoordzaken geseponeerd.(3) In
Denemarken kwam het onderwerp aan bod in de novellebundel Fra hytterne (1887,
Vanuit de hutten) van Henrik Pontoppidan (1857-1943). In het verhaal Hans og Trine
maakte een weduwe regelmatig gebruik van een hoofdkussen om haar legertje
kleinkinderen uit te dunnen, en in die zin gedroeg ze zich niet slechter of beter dan
andere (groot) moeders in haar omgeving - een veelbetekenende toevoeging.(4) Toen
Trine, haar jongste dochter, vijftien was, werd ze zoals Blanche meermaals door een
knecht op haar rug geworpen, maar het meisje werd gelukkig niet zwanger. De eerste
keer dat ze werd aangerand, gebeurde dat - zoals in Hard labeur - in de stal. Ook in
het vroege werk van Pontoppidan was de mesthoopmetafoor nooit ver weg.
Buysse hoefde zich niet te verontschuldigen voor De biezenstekker, hij was
helemaal niet te ver gegaan en de kranten uit de tweede helft van de negentiende
eeuw tonen aan dat er inderdaad nog veel ‘akeliger geschiedenissen’ gebeurden. De
evolutie in het derde kwart van de negentiende eeuw lokte bij een Ieperse redacteur
het volgende commentaar uit:

(1) ‘Beroepshof van Gent. Kindermoord’, De Weergalm, 15 december 1904, p. 3.
(2) J. Caroen, De doodstraf in Oost-Vlaanderen, 1811-1914, licentiaatsverhandeling Universiteit
Gent, http://www.ethesis.net
(3) J. Ermers, Kindermoord in de 19e eeuw, http://www.blikopdewereld.nl
(4) H. Pontoppidan, Fra hytterne, http://www.bjornetjenesten.dk
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De kindermoord neemt in de middenpunten des lichts dezelve uitbreidingen
als de zelfmoord en de onwettige geboorten. Men zal zich herinneren dat
onlangs eene vrouw is aengehouden geworden te Schaerbeek, voor haar
kind in een vertrek geworpen te hebben. De policie dezer zelfde gemeente,
komt verledene week, in een riool het lyk te ontdekken van een nieuw
geboren kind.
Eertijds droeg de ongelukkige die haer kind wilde verlaten, hetzelve naer
het christelyk vondelingshuis. Heden werpt zy het in de wereldsche riolen.
Het is een ‘hedendaagsch’ progres.(1)
Ook voor Het recht van de sterkste (1893) behoefde Buysse zich niet te
‘verontschuldigen’, want de fictie werd voorafgegaan door de werkelijkheid en amper
twee jaar na het verschijnen van de roman werd diezelfde fictie alweer ingehaald
door de werkelijkheid. Iedereen herinnert zich wat Maria Beert overkwam toen ze
na de kermis samen met Reus naar huis wandelde. In 1895 werd Maria Baert (!) het
slachtoffer van een gelijkaardige aanranding: ‘In Juli 1895 keerde D[...] van Vichte
terug in gezelschap van Maria Baert, een meisje zijner gemeente. Daar zij hem zijne
driften geenen vollen toom wilde laten geven, schoot hij in gramschap, wierp haar
in een koornveld en bracht haar verscheidene messteken toe.’(2) De dader werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maand en een boete van 100 frank.

Slotbeschouwing
De biezenstekker en Hard labeur, exponenten van het naakte naturalisme, wortelden
in de rauwe sociale werkelijkheid en die realiteit was geen terra incognita. Toch
namen heel wat tijdgenoten aanstoot aan het naturalisme dat slechts een
geobjectiveerde - of wellicht veeleer een gesubjectiveerde - afspiegeling was van de
verdierlijking die ook in kranten werd beschreven. Wellicht werd de huivering verwekt
door de ervaring van het ‘cultuurkritisch’ karakter van de novelle en de roman. De
krantenberichten kon men makkelijk terzijde schuiven: de gruwelijkheden gebeurden
altijd ergens anders en de daders

(1) ‘Allerhande nieuws’, Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 4 juli 1874,
p. 2.
(2) ‘Assisenhof van West-Vlaanderen’, La Lutte-De Strijd, 8 mei 1897, p. 2.
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werden geïdentificeerd en als ‘ontaarde’ elementen uit hun omgeving verwijderd. In
de novelle en de roman werd de ‘anekdotische’ (casuïstische) benadering - die
kenmerkend was voor veel krantenberichten - ingeruild voor een ruimer,
generaliserend kader. De afgrond tussen wij (de brave burgers) en zij (de
ontmaatschappelijken) werd dichtgewalst. Wat in de kranten en weekbladen onder
de kopjes ‘Mengelmaren’ en ‘Verschillige tijdingen’ werd samengeveegd, een rubriek
die door een ‘gevormd’ lezerspubliek wellicht met geveinsde onverschilligheid werd
genegeerd, werd in novellen en romans een zelfstandig thema.
Cloet en Speeltie - en Folle-Coche in de roman van Bazin - waren geen individuen
die men kon isoleren, het waren universele figuren die - o.a. onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen - overal en altijd konden opduiken. Dat schokkend
besef kon alleen tot ongenoegen leiden. De (h)erkenning van de ontsporing betekende
de (h)erkenning van een maatschappelijk deficit dat o.a. het gevolg was van de
historische ontwikkeling van de bezitsverhoudingen. Het bezit van goederen werd
in de westerse wereld tot levensdoel verheven, en het bezit werd uitgebreid tot de
relaties tussen mensen, o.a. die tussen ouders en kinderen, tussen echtgenoten, enz.
De door de reële lezer ervaren cultuur- en maatschappijkritiek (kritiek van de
impliciete ideologie en van de samenleving zoals ze zich aan elk individu voordeed)
wees impliciet op de overdreven vlucht voor het zijn die de geciviliseerde mens
kenmerkte. Het bezit en het ziekelijke streven naar bezit, vooral in Hard labeur,
verhinderden een verdieping van de zijnservaring. De drang naar bezit - ook bij Cloet
- had een vernietigend effect. Rosten Tjeef probeerde het leven van Julken draaglijker
te maken, maar hij leerde het kind ook zich in stilzwijgen te hullen. Hij was, wellicht
uit behouds- en bezitsdrang, te zwak om zich als positieve autoriteit te ontwikkelen
en zijn vaderrol volledig te beleven. Hij schoof wat van zijn kleingeld door naar het
onwetend kind en verzwakte daardoor nog de aangetaste identiteit van de
biezenstekker, die voor de zoveelste keer het kind van de rekening werd. Als echt
beminnende vader had hij het kind kunnen helpen om een weerbaar mens te worden.
De cultuur- en maatschappijkritiek van de naturalisten was een vorm van romantisch
verzet, ook al was de ontsporing van mens en maatschappij empirisch vastgesteld.
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In Vipère au poing werden de mishandeling en de verwaarlozing door de ogen van
het kind bekeken, maar de verteller wekte - alleszins tijdens mijn lezing - met zijn
bijtend relaas minder walg op dan het auctorieel vertelde werk van Stijns en Buysse.
Brasse-Bouillon kon het verhaal nog zelf vertellen en uit zijn ‘biecht’ blijkt dat hij
zelf ook geen doetje was, hij had een flinke dosis van moeders genen meegekregen
en verzette zich met hand en tand tegen de irrationele autoriteit van Folle-Coche.
Dat zijn vader geen natuurlijke autoriteit was (en ook geen autoriteit had), nam hij
hem wel kwalijk, maar hij hield van hem en verzachtte enigszins het portret van de
‘verarmde’ aristocraat.
Geheel anders - even scherp, even deerniswekkend als De biezenstekker - was en
is Vita Andersens debuutroman Hva' for en hánd. vil du ha' (1987, Welke hand wil
je). In die roman maakte Vita Andersen, zoals vroeger Tove Ditlevsen (1917-1976),
gebruik van haar eigen jeugdervaringen in Kopenhagen. Ze groeide op bij haar
moeder, maar van haar vijf tot haar acht jaar woonde zij bij een tante. Haar vader
was auteur (Aage Neutzsky-Wulff, 1891-1967) en haar moeder droomde ervan
schrijfster te worden.(1) In haar debuutroman was het hoofdpersonage de negenjarige
Anna die zich in de steek gelaten voelde door haar moeder Melissa. Melissa droomde
van een minnaar met veel geld die haar leegte met hebbedingetjes en dure kleren zou
opvullen... Haar zijn stond in het teken van het (gedroomde) hebben, maar Melissa's
afwijzende houding was het gevolg van haar eigen traumatische jeugd. De titel
verwees naar oorvegen én oorvegen die ze zelf als kind had gekregen, nu eens met
de ene hand, dan weer met de andere hand. Haar vader sloeg haar niet alleen met
een borstel, maar ook met een kleerhanger. Toen hij haar om een klein ‘vergrijp’
wilde straffen, vroeg hij haar welke hand ze wilde. Ze koos de rechterhand en zijn
cynische reactie luidde: ‘Jammer voor jou, maar dat is de hand met de tien slagen
én een nacht op zolder. Zonder eten. Met de andere hand had je slechts vijf slagen
gekregen. Je had die hand moeten kiezen.’(2) Melissa had het mishandelen en vooral
het verwaarlozen als actieve eigenschappen overgeërfd van haar vader.

(1) ‘Vita Andersen’, http://www.kvinfo.dk
(2) V. Andersen, Hva'for en hånd vil du ha', København, Gyldendals Bogklub, 1989, p. 82.
Verdere verwijzingen worden als volgt aangeduid in de tekst: (HH, met vermelding van de
pagina). Mijn vertaling.
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Toen Anna bijna door een auto omver werd gereden, dacht Melissa dat alles plots
veel eenvoudiger was geworden als Anna onder de auto terecht was gekomen. Op
andere ogenblikken schopte ze ook letterlijk naar de dochter die haar met liefde wilde
overladen. (HH, 104-105)
Andersens auctoriële verteller keek soms door de ogen van het ‘sleutelkind’ Anna,
soms door die van Melissa, die haar kind naar een vakantiekolonie zond met twee
verschillende schoenen: een rode en een bruine. (HH, 186) Toen ze Anna verwachtte,
droomde ze dat ze een ‘kat zonder poten’ ter wereld zou brengen (HH, 210), maar
in tegenstelling met Folle-Coche had ze geen zure borsten, integendeel: ‘Het was
een zoet gevoel de melk in de borsten te voelen stromen.’ (HH, 85) Ondanks alles
was het uiteindelijk het getergde kind, het kind van de rekening, dat zich over haar
moeder moest ontfermen. De negatieve ontwikkeling in De biezenstekker en Hard
labeur werd ten dele doorgetrokken in Vipère au poing en omgekeerd in Hva' for en
hånd vil du ha'. Het kind van de rekening werd uiteindelijk een soort steun voor haar
moeder, ondanks haar zwakheid en de vernederende omgeving waarin Anna was
opgegroeid. Het uitzichtloze van het naakte naturalisme werd in Andersens rauwe
roman vervangen door de mogelijkheid van een gevend zijn, van een grote
weerbaarheid, van een impliciet geloof in het humanisme. De roman - en ander werk
van Vita Andersen(1) - werd met veel lof ontvangen, misschien omdat de harde,
indirecte cultuur- en maatschappijkritiek gepaard ging met licht aan het eind van de
tunnel. Andersen deed, in tegenstelling met vroege realisten, geen beroep op de
moraal, maar ook de naturalistische tranches de vie als pure registratie van het
menselijk verval heeft ze handig omzeild. De ontaarding was draaglijker omdat de
vitaliteit van het kind, dat zichzelf nog als individu en als maatschappelijk wezen
moest ontplooien, wel geschonden, maar niet vernietigd werd. Misschien lag het
succes van Andersen - in tegenstelling met de kritiek die Buysse en Stijns van veel
tijdgenoten kre-

(1) Van Tryghedsnarkomaner (1977, Zekerheidsnarcomanen), een reeks prozagedichten met
o.a. beschrijvingen van een kind dat het zonder liefde moest stellen, en Hold koeft og voer
smuk (1978, Bek houden, mooi zijn, Amsterdam, Van Gennep, 1981, vertaald door Gerard
Rasch en Froukje Hoekstra), een bundel met twaalf verhalen waarin een moeilijke kindertijd
een grote rol speelde, werden de eerste tien jaar in Denemarken meer dan 90000 en 125000
exemplaren verkocht.
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gen - precies in het feit dat ze twee benaderingswijzen met elkaar verzoende: schrijven
over én schrijven voor het volk van haar eigen tijd.
Wellicht speelde ook de kritische beschrijving van de pastoors een negatieve rol
in het beeld dat de (reële) lezers zich van Buysses en Stijns' werk vormden. In Hard
labeur trad de pastoor controlerend op tegenover de (volks)vrouw, in De biezenstekker
stond hij achter het huwelijk als tuchtiging van de mannelijke seksualiteit, en in zijn
omgang met Julken hield hij hardnekkig vast aan theologische principes die de laatste
dagen van het stervende kind tot een echte via dolorosa maakten. Zijn rol als
verzoener en bemiddelaar, zonder begrip voor het verlangen en de noden van het
kind, was zeer ambivalent, en in die zin was hij een voorafspiegeling van de vele
pastoors die als huisleraar in Vipère au poing de gezonde ontwikkeling van de
kinderen mee hielpen onderdrukken. In een geestelijk klimaat dat nog sterk door de
kerk werd bepaald, was de - indirecte - terechtwijzing van de clerus een doorn in het
oog van de beperkte groep lezers die het zich kon veroorloven romans en verhalen
te kopen.
Ikzelf werd in het laatste kwart van de twintigste eeuw het sterkst getroffen door
De biezenstekker en Hva' for en hånd vil du ha'. In Buysses novelle maakte het
zwakke kind absoluut geen kans om zich te ontwikkelen en precies in de naakte
schildering van het ontluisterend bestaan heb ik een diep engagement gevoeld, een
scherp verzet tegen de onverschilligheid van het negentiende-eeuwse
plattelandsproletariaat en de cultuurdragers - onder meer de pastoor, de dokter, e.a.
- die de verdierlijking en afstomping niet echt bestreden. In het werk van Vita
Andersen, dat niet minder cru is dan dat van Buysse, viel me het geloof in het kind
op. Anna liep schade op, maar ze had voldoende weerbaarheid om zich in de grote
stad te handhaven - wellicht omdat in het laatste kwart van de twintigste eeuw
kinderen, ondanks alles, toch mondiger waren dan hun leeftijdsgenoten aan het eind
van de negentiende eeuw.
De tragedie van Stijns' en Bazins romanfiguren raakte me anders dan het lot van
Julken en Anna. In Hard labeur vereffenden de moeder en haar nog levende zoons
de rekening met Speeltie, gedreven door wraakzucht en een levensopvatting waarin
de instrumentalisatie van de mens een pathologisch toppunt bereikte. Hard labeur
heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt, maar als overtreffende trap van het
Vlaams naturalisme was (is) de roman net iets te ‘afstande-
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lijk’, zoals duidelijk blijkt uit het volgende onderkoelde vertellerscommentaar:
Daar had hij nu onder de oogen zijn eigen kroost! Zou hij niet moeten
weenen hebben, ziende hun wraakroepende ellende; weenen, bij de
gedachte, hoe wreed het leven was voor hen, hoe wreed ellendig de
toekomst zou wezen? Arme wormen! Als ze ziek waren mochten ze dagen
en dagen kermen, alléén en verlaten, in het hard bed op den zolder, tot ze
vanzelf genazen. Nooit had een liefdehand de wonden gebet, die ze zoo
vaak bekwamen bij het kastijden, bij het al te zwaar werk. Nooit had
iemand hun gezegd: ‘Mijn kind!’ (HL, 42)
Hard labeur was verwant aan De biezenstekker: de naturalistische thema's milieu en
erfelijkheid waren het geraamte van de roman en de novelle. In Buysses novelle was
vooral het milieu bepalend, in het werk van Stijns werd het handelen van Speeltie,
Mie en hun kinderen ingegeven door milieu én erfelijkheid. Stijns en Buysse lieten
één zonnestraal door de grauwheid priemen: Zulmatje en Lize, de jonge meisjes die
hun omgeving en hun ‘erfelijkheid’ transcendeerden. In De biezenstekker was
Zulmatje Julkens laatste toeverlaat, in Hard labeur was Lize de enige die, weliswaar
stiekem, uiting gaf aan haar deernis en haar genegenheid voor de dode Wannie.
Door Vipère au poing werd ik minder bij de keel gegrepen - Brasse-Bouillon was
een ‘blijver’ en hij kon zijn walg achteraf zelf verwoorden. In het werk van Buysse
vond ik de bekrachtiging van enkele versregels die me in het werk van Eva Strittmatter
zijn opgevallen: ‘Alles läuft schließlich darauf hinaus,/Daß man die richtigen Worte
findet./Und was spricht man mit diesen Worten aus?/Was uns mit anderen Menschen
verbindet.’(1) Aan haar credo - ‘In meinem Gedicht/ Soil immer etwas mitklingen,/
Was für die Stimmlosen spricht’(2) - gaf Buysse reeds aan het eind van de negentiende
eeuw op overtuigende wijze gestalte in novellen en romans die ook vandaag nog
actueel zijn.

(1) E. Strittmatter, Sämtliche Gedichte, Berlin, Aufbau-Verlag, 2006, p. 115.
(2) Strittmatter, Sämtliche Gedichte, p. 175.
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De dierlijke beschaving
Hoe een Afrikabeeld het Westen typeert in De zwarte kost van Cyriel
Buysse(1)
door Sofie Couwenbergh
Zij lijken ‘op niets menselijks meer’, en hun handen zijn ‘gelijk beestenklauwen’.
Zo worden Badoe en Soera, twee Congolese prinsen die op bezoek zijn in België,
beschreven in De zwarte kost. Deze typeringen komen voor op de eerste bladzijde
van het verhaal, dat in 1898 bij Van Holkema & Warendorf verscheen, en sluiten
onmiskenbaar aan bij een wijd verbreid stereotype over de niet-westerse mens. In
dit artikel wil ik nagaan op welke manier Buysse in deze tekst gebruik maakt van
bestaande Afrikastereotiepen en op welke manier deze stereotiepen een rol spelen
in de karakterisering van de westerling. Ik zal daarbij gebruik maken van de
theoretische voorstellen die de Amerikaanse onderzoeker Ramírez-Berg,
gespecialiseerd in latinostereotiepen, heeft: geformuleerd in Latino images in film.
Stereotypes, subversion, resistance (2002).
Volgens Ramírez-Berg zegt een stereotype meer over degene die stereotypeert
dan over degene die gestereotypeerd wordt.(2) Stereotypering gebeurt immers altijd
door Ons, de in-group, met betrekking tot Hen, de out-group.(3) Wanneer we Hen
stereotyperen als zijnde gierig, zeggen we tegelijkertijd dat wij zo niet zijn.
Stereotyperen is dus niet zomaar neutraal categoriseren en vereenvoudigen, het houdt
een negatieve generalisatie in. Ramírez-Berg definieert stereotypering dan ook als
de som van categorisering (category making), etnocentrisme (ethnocentrism) en
vooroordeel (prejudice).(4) Etnocentrisme impliceert dat men de eigen groep, in het
geval van De zwarte kost de Belgen of Europeanen, gaat zien als het cen-

(1) Met dank aan dr. Tom Sintobin.
(2) C. Ramírez Berg, Latino images in film. Stereotypes, subversion, resistance, Austin: University
of Texas Press, 2002, p. 30.
(3) Ibid., p. 14.
(4) Ibid., p. 14-15.
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trum waarmee men al het andere, hier de Congolezen, vergelijkt. Vooroordeel houdt
in dat de in-group de out-group als inferieur beschouwt om de simpele reden dat de
out-group anders is, niet gelijk is aan Ons. Hierdoor speelt, nog steeds volgens
Ramírez-Berg, stereotypering een belangrijke rol in kolonialisme. Het legt uit waarom
de in-group - ze is superieur - de controle moet hebben over de inferieure out-group.
Die idee vinden we ook terug in Saids Oriëntalisten wanneer hij het heeft over
‘het denkbeeld van een Europese identiteit die superieur is in vergelijking met alle
niet-Europese volkeren en culturen.’(1) Hij haalt daarbij verschillende stereotiepen
aan die het Westen door de eeuwen heen aan de Oriënt en de oosterling heeft opgelegd
en die hun niet-westers-zijn benadrukken. Voorbeelden zijn de verdorvenheid en de
sensualiteit van de oosterling die haaks staan op de deugdelijkheid van de westerling,
de valse islam als afkooksel van het ware christendom en de onmenselijke en
barbaarse oosterling tegenover de rationele westerling. Dergelijke tegenstellingen
zijn eveneens werkzaam in De zwarte kost, zij het ditmaal enkel met betrekking tot
Afrika en meer bepaald Congo.

Stereotypen in De zwarte kost
Al vanaf de eerste bladzijde duikt een stereotiepe tegenstelling tussen Afrikanen en
westerlingen op: de tegenstelling tussen het ontwikkelde, beschaafde Westen en het
primitieve, dierlijke Congo. Deze tegenstelling kan als overkoepelend worden gezien
ten opzichte van al de tegenstellingen die verderop besproken zullen worden en komt
op die eerste bladzijde tot stand door de uiterlijke beschrijving van de Congolezen
Badoe en Soera. Twee bladzijden later vernemen we dat de twee zwarte prinsen in
België zijn om een (katholieke) opvoeding te krijgen, wat impliceert dat de Belgen
hen ‘beschaving’ zullen bijbrengen. Die idee komt meerdere malen terug en wordt
vooral uitgedragen door de Afrikareiziger Kinel en de blikslager Blink, die ooit
gestationeerd was in Algiers. Hoewel Algiers in Noord-Afrika ligt, meent Blink
uitspraken te kunnen doen over Afrika als geheel.

(1) E.W. Said, Oriëntalisten, Amsterdam: Mets & Schilt; Antwerpen: Standaard Uitgeverij,
2005, p. 32.
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Voor hem is een Afrikaan een Afrikaan en hij verdedigt het beeld van Afrika als een
primitieve wereld. Zo noemt hij de Afrikanen kannibalen en vertelt over de keer toen
hij zelf bijna was opgegeten door een wildeman en zijn familie. Zijn vrouw bevestigt
zijn verhaal, maar Blink is een snoever en het wordt (ons, maar de personages
misschien niet) al snel duidelijk dat we zijn verhalen moeten relativeren. Kinel
bevestigt het beeld van een onbeschaafd Afrika wanneer hij tijdens zijn spreekbeurt
pijlen en bogen, een zwaard en een afgodsbeeldje aan het dorp toont en daarbij nog
eens vertelt over de onthoofdingen van veroordeelden. Hij haalt hier duidelijk dingen
aan die niet echt thuishoren in een ontwikkelde maatschappij. Daarenboven wordt
vaak het woord ‘wilde’ gebruikt om over de Afrikanen en hun continent te spreken
en wordt ook Massijns reis gezien als een soort beschavingsmissie. Een voorbeeld:
wanneer Massijn begraven wordt, wordt letterlijk gezegd dat hij gestorven is ‘voor
de beschaving van zijn heidense broeders.’(1)
Dat ‘heidense’ brengt ons bij een andere stereotiepe tegenstelling, namelijk die
tussen het katholieke Westen en het heidense of polytheïstische Afrika. Wanneer we
de aloude bekeringsijver van het westerse christendom en de daarmee gepaard gaande
opvatting dat het de taak van de westerlingen was de primitieve volkeren te beschaven
in gedachte houden, is het niet verwonderlijk dat we ook deze tegenstelling in De
zwarte kost terugvinden. Zoals gezegd komen Badoe en Soera naar België om
‘opgevoed’ te worden. Die opvoeding krijgen ze in een zendelingenklooster en houdt
dus ook een inwijding in het katholicisme in.
Ook Kinel verwijst naar het feit dat de Congolezen een andere religie hebben dan
de Belgen door zijn nieuwsgierige publiek een van hun afgodsbeeldjes te tonen.
Hoewel de tegenstelling katholicisme/polytheïsme aanwezig is, wordt ze zeker
niet zo goed uitgewerkt als de idee dat het Westen staat voor individualiteit en orde,
terwijl Afrika gekenmerkt wordt door massaliteit en wanorde. Wat betreft de
massaliteit van de Congolezen gaat die op in zoverre er over hen gesproken wordt
als groep, als out-group dus. Men heeft het over ‘de Afrikanen’ en ‘de Congolezen’.
Als individu krijgt de Congolees in Buysses novelle

(1) C. Buysse, C., De zwarte kost, in: Verzameld werk, deel 4 (ed. A. van 1 Elslander & A.M.
Musschoot), Brussel, Manteau, 1977, p. 452 (verder in de tekst geciteerd als VW 4).
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geen recht van spreken en hij bestaat slechts als individu wanneer dat van belang is
voor de blanke. Dit komt duidelijk tot uiting in Massijns brieven, waarin de weinige
Congolezen die individueel aan bod komen, zoals het inlandse opperhoofd Boeboe
Ramaga, enkel dienen om Massijns verontwaardiging over de gang van zaken in
Congo te illustreren. Iets gelijkaardigs zien we tijdens de spreekbeurt van Kinel,
waarbij Badoe en Soera deel uit lijken te maken van de voorwerpen die ten toon
gesteld worden. Wat ze daarover denken of hoe ze zich daarbij voelen weten we niet.
De Congolezen in De zwarte kost focaliseren immers niet.
Daarenboven worden ze niet van binnenuit beschreven. Hoogstens komen we te
weten wanneer ze angstig zijn, een emotie die gemakkelijk uit hun houding en
gezichtsexpressie, van buitenaf dus, afgeleid kan worden. De Akspoelers, daarentegen,
komen wel voortdurend aan het woord en zelfs in de directe rede. Degene waarbij
dit het meest gebeurt is Massijn, gevolgd door Blink, Kinel en meester De Vreught.
De verschillende personages krijgen een duidelijke karaktertekening, de ene al iets
meer dan de andere, en evolueren zelfs doorheen het verhaal. Zo is Massijn
aanvankelijk een hevig voorstander van het kolonialisme in Congo, maar verandert
die mening alsook zijn beeld van de westerse zedelijkheid wanneer hij in Congo zelf
met die kolonisatie geconfronteerd wordt.
Een volgende, en waarschijnlijk de belangrijkste tegenstelling die we hier
aankaarten, is die tussen de westerse en de Afrikaanse zeden. De westerse zeden
worden beschreven als ascetisch, de seksualiteit als genegeerd, ingetoomd, als
onbetamelijk geacht. Bij de Afrikaanse zeden denkt men echter meteen aan seksuele
losbandigheid, aan openheid, aan de afwezigheid van scrupules. Deze Afrikaanse
zeden komen meerdere malen ter sprake. Zo leest Massijn in één van zijn reisverhalen
dat een Congolese man die met de vrouw van zijn buur slaapt hem als vergoeding
een zwijn of koe schuldig is. Zijn moeder wil over zulke zaken echter niets horen.
In de loop van het verhaal zijn het meestal de vrouwen die aanstoot nemen aan de
verhalen over de Congolese zeden (en dan vooral seksualiteit). Ze willen er niets van
weten, schamen zich ervoor. Conform Ramírez-Berg kunnen we zeggen dat de
vrouwen op die manier ontkennen dat zij ook zulke lusten kennen, net zoals ze
ontkennen primitief, heidens, en wanordelijk te zijn. Ze bevestigen dat de Afrikaanse
zeden niet de hunne zijn. Dat wordt op een bepaald moment ook letterlijk door
Massijn
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gezegd tijdens de spreekbeurt van Kinel. Massijn wijt het verdorven seksuele gedrag
van de Congolezen aan hun ‘beestigheid’, hun onbeschaafdheid. Met andere woorden:
hun onzedelijke gedrag is het gevolg van het feit dat ze niet zijn zoals de westerlingen.
‘Zij...ij zijn gelijk de beesten, zij weten niet wa...at zij doen.’ (VW 4, p. 418) Tijdens
die spreekbeurt heeft Kinel het ook over de Afrikaanse veelwijverij. Hij vertelt hoe
de Afrikaanse vrouwen als slaven, als handelswaar behandeld worden en hoe ze daar
niet eens tegen in opstand komen.(1) Dit zorgt weer voor heel wat opschudding: de
mannen vinden het amusant, maar de vrouwen worden ongemakkelijk en een aantal
voorname dames verlaat zelfs de zaal. Er wordt Kinel dan maar gevraagd verdere
uitweidingen over de Afrikaanse zeden achterwege te laten, maar één persoon roept
dat hij er wel wat over wil horen. Deze ene persoon zou uiting kunnen geven aan de
seksualiteit die, hoewel vaak weggestopt en ontkend, ook in de dorpelingen en bij
uitbreiding in alle Belgen schuilt.
Nergens komen de Congolezen als winnaar uit deze tegenstellingen: zij vormen
de out-group die de Akspoelers, de in-group, vergelijken met zichzelf. Doordat de
Congolezen wezenlijk een andere categorie vormen dan die van de in-group, komen
ze steeds als inferieur uit die vergelijking. Wanneer verontwaardigd gereageerd wordt
op Kinels bewering dat veelwijverij bij de Congolezen niet ongebruikelijk is, keuren
de Akspoelers dat onderdeel van de Afrikaanse zeden af ten voordele van hun eigen
monogame zeden.

De stereotypen omgedraaid
In haar beknopte analyse van De zwarte kost in het artikel Eén koloniaal systeem,
twee visies? Notities bij de literatuur van Congo en Nederlands-Indië rond 1900 en
19302(2) stelt Jacqueline Bel dat deze novelle alle elementen bevat die later een rol
zouden spelen in de Congoliteratuur, maar dat Buysse die elementen ridiculiseert
‘door ze vooral te presenteren vanuit de beperkte blik van de bevolking van

(1) Verderop in het verhaal wordt deze bewering wel bevestigd wanneer een inlands opperhoofd
Massijn een jonge zwarte vrouw aanbiedt alsof het om een kopje thee gaat.
(2) J. Bel, ‘Eén koloniaal systeem, twee visies? Notities bij de literatuur van Congo en
Nederlands-Indië rond 1900 en 1930’, in: Zacht Lawijd: literair-historisch tijdschrift, 6
(2007), 2, p. 4-29.
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Akspoele.’(1) Tot die elementen rekent ze ‘zwarten die vergeleken worden met dieren,
de donkere verleidster [...], de ondergang van de blanke in de kolonie, de doldwaze
verhalen over de kolonie met een hoog broodje-aap-gehalte.’ (p. 21-22) In wat volgt
zullen we echter aantonen dat Buysse deze motieven niet zozeer ridiculiseert, als
wel ze op een ingenieuze manier gebruikt om de aard van de westerlingen bloot te
leggen. Het is immers zo dat Buysses boek, ondanks de bovengenoemde
tegenstellingen, niet gezien kan worden als een absolute bevestiging van die
stereotypen. Meer nog, de meeste van de bestaande tegenstellingen lijken op een
bepaalde manier omgekeerd te worden, zeker wat betreft de kenmerken die
(stereo)typisch aan het Westen worden toegeschreven.
We hebben al gezegd dat de twee Congolese prinsen Badoe en Soera bij hun
aankomst in Akspoele beschreven worden als onmenselijke wezens die dringend
nood hebben aan wat beschaving, maar wanneer we ons concentreren op de manier
waarop ze ontvangen worden, merken we al gauw dat het de Akspoelers zijn die zich
als het ware dierlijk gedragen. Ze jouwen de prinsen op een woeste, wilde manier
uit waarbij meerdere malen wordt gezegd dat aan hun geschreeuw geen woorden te
pas komen. Het lijkt alsof de tegenstelling beschaafde Westen/primitieve, dierlijke
Afrika hier omgekeerd wordt. Dat de Akspoelers roepen zonder woorden, versterkt
nog meer hun gelijkenis met dieren, die de taal niet machtig zijn. Dit werpt ook een
nieuwe blik op Massijns gestotter: hij is de taal als het ware zelf niet meester. Uiterlijk
lijken de Congolezen misschien wel op wilden, maar afgaand op het gedrag zijn het
de Akspoelers die zich als beesten gedragen en wanneer Massijn met zijn prinsen
aan de massa wil ontsnappen, maakt deze ‘instinctmatig’ (VW 4, p. 409) voor hen
plaats. De tocht naar zijn huis die daarop volgt, heeft veel weg van een scène uit een
natuurdocumentaire. De dorpelingen lijken het drietal, hun prooi, op te jagen. Ook
later in het verhaal komt het beeld van de Akspoelers als dierlijk nog terug,
bijvoorbeeld wanneer ze ‘met het getrappel van een kudde’ (p. 428) Massijn, Kinel
en de twee prinsen volgen naar Het huis van Commercie.
Een volledige omkering van de tegenstelling zou impliceren dat de zwarten zich
wél beschaafd gedragen. Dat lijkt ook het geval te zijn. Badoe en Soera drukken
meneer Spittael ‘onthutst en beleefd’ (VW

(1) Ibid., p. 21.
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4, p. 407) de hand en ook wanneer ze bij Massijn thuis vertrekken, nemen ze beleefd
afscheid van diens moeder en zus. Beschaving houdt daarnaast ook ontwikkeling in
en kennis. Hoewel de prinsen in België zijn om een opvoeding te genieten, merkt
Massijn op dat zij na vier maanden al ‘ta...melijk goed Frans en Vla...aams lezen,
spreken en schrijven.’ (p. 408) Het getuigt van een zekere ironie dat net Massijn, die
zelf geen goede spreker is, deze opmerking maakt. De Akspoelers daarentegen,
worden vaak als niet zo intelligent getekend. Zo wordt hen meermaals een uitdrukking
van verbazing gegeven, compleet met ‘wijde ogen en gapende monden,’ (p. 430) en
nemen ze de sensationele verhalen van blikslager Blink zonder nadenken over.
Ook de beschaving die de kolonialen de Congolezen brengen, moet gerelativeerd
worden. Ze leren de zwarten vloeken en drinken zich vaak ladderzat. Massijn zelf
is van mening ‘dat die menschen veel gelukkiger waren vóór zij onze beschaving
kenden.’1 (p. 443) Dit betekent niet dat de beschavingsmissie zelf wordt afgekeurd,
wel is het een radicale kritiek op de manier waarop die missie door de westerlingen
wordt aangepakt. Deze laatsten worden ontmaskerd als profiteurs die misbruik maken
van de volkeren die ze zogezegd zouden ‘verheffen’ en die lijken te leven in functie
van hun dierlijke instincten. De Europese cultuur - of toch de in Congo geïmporteerde
versie ervan - betekent een bezoedeling van de Afrikaanse levenswijze.
Maar bestaat er in De zwarte kost wel een andere versie van die Europese cultuur
dan die geïmporteerde? In dit verhaal wordt immers bij herhaling duidelijk gemaakt
dat de cultuur van de ingroup meer gelijkenissen vertoont met die van de out-group
dan ze wil bekennen. Dat blijkt het duidelijkst op het vlak van de seksuele moraal.
De in Congo aankomende blanke mannen blijken namelijk maar al te graag toe te
geven aan de Zwarte Kost. Zo overtreden ze een van de belangrijkste principes van
de westerse samenleving, namelijk het (christelijke) huwelijk, waardoor ze zowel
hun vrouw als hun geloof niet trouw blijven. Dit geldt in zekere mate ook voor
Massijn, die, hoewel nog niet getrouwd, wel een huwelijksbelofte heeft afgelegd aan
Eulalie. Wat ze in hun thuisland veroordeelden, verwelkomen de Afrikagangers dus
- letterlijk - met open armen.
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Gaat het hier allicht om een evolutie, om een mislukt gevecht tegen de verleiding?
Deze veronderstelling zou nog kunnen opgaan voor Massijn, van wie we weten dat
hij het ‘gebruik’ aanvankelijk verwerpelijk vond en er niets mee te maken wou
hebben. In het geval van de andere kolonialen die in Massijns brieven ter sprake
komen, en dan bij uitstek in het geval van de mannen die Congolese vrouwen laten
schaken, is het echter duidelijk dat zij op geen enkele wijze verleid worden. Zij willen
en nemen, alsof het hun eigen natuur is. Deze hypothese wordt bevestigd door Blink,
die zegt dat Massijn ook eens van de Zwarte Kost zou moeten proeven, in plaats van
er zo afkerig tegenover te staan. Hij heeft het trouwens zelf ook gedaan in Algiers,
zo merkt hij zonder schaamte, ja zelfs fier op. Het lijkt er dan ook op dat de westerling
in De zwarte kost precies dezelfde seksuele behoeften heeft als de Afrikanen, maar
dat de ‘beschaving’ die rondom hem is opgebouwd hem niet toestaat aan deze
behoeften te voldoen op de manier die hij zou willen. Het geringste contact met een
alternatieve (of alternatief geachte) cultuur, zorgt echter voor een totale ommekeer.
Het is trouwens opmerkelijk dat de Akspoelers niet eens naar Congo moeten
afreizen om hun deftige manieren overboord te gooien. We wezen al op de man die
tijdens Kinels spreekbeurt roept dat hij gerust wat wil horen over de Afrikaanse
zeden. Het gaat hier om een soort gretigheid die we meerdere malen bij de Akspoelse
mannen, nooit bij de vrouwen, kunnen onderscheiden. Zo willen ze, in tegenstelling
tot de vrouwen, wel alle voorwerpen die Kinel heeft meegebracht aanraken en steken
ze ‘gretig’ (p. 431) de handen uit. Wanneer Kinel die voorwerpen bovenhaalde,
ontstond er ook ‘een gejoel van gretigheid’ (p. 430) en wanneer de spreker over de
objectstatus van de Congolese vrouwen begint, grinnikken de mannen ‘met schalks
genoegen’ (p. 432). Het lijkt alsof iets in hen wordt gewekt dat in het van de westerse
zeden doordrongen Akspoele echter niet de kans krijgt om op te staan. Wanneer de
benaming ‘de Zwarte Kost’ na Massijns dood voortleeft en ondeugende glimlachjes
met zich meebrengt, lijkt het alsof die glimlachjes een erkenning zijn van het bestaan
van dat iets, dat echter nog steeds in pyjama op de rand van het bed zit.
Kan het dan nog verwonderen dat de westerse beschaving geen grote indruk lijkt
te maken op de Congolezen? Terug thuis worden de prinsen al gauw weer ‘wild’.
Ze weigeren nog Frans of Vlaams te
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spreken en bij hun afscheid van de Belgische groep waarmee ze meegereisd waren,
bekogelen ze deze met stenen. Massijn denkt dan ook - terecht? - ‘dat onze beschaving
op hen al niet meer indruk gemaakt heeft dan regen op een eend’ (p. 445). Massijns
specifieke woordkeuze in deze passage is veelzeggend: het is ‘of al het vernis van
beschaving [...] hun plotseling ontnomen werd’ (p. 445). De Europese cultuur is
enkel oppervlakkig, maar dus niet fundamenteel anders dan de Afrikaanse.
Ten slotte worden ook de tegenstellingen orde/wanorde en individualiteit/massaliteit
(deels) omgekeerd. Hoewel Akspoele aan de ene kant een aantal duidelijke individuen
naar voren brengt - Massijn, meester De Vreught, Eulalie en nog wat anderen fungeert het dorp aan de andere kant ook zelf als personage. In die hoedanigheid
geeft Akspoele blijk van een zekere massaliteit. De dorpelingen handelen vaak als
menigte en worden dan ook met die term, die een tiental keren voorkomt, beschreven.
Het dorp, op het aantal duidelijke individuen na, handelt vaak als één man. Dat wordt
letterlijk gezegd wanneer het volk opstaat om te applaudisseren na Kinels spreekbeurt.
Ook het geschreeuw bij de aankomst van Badoe en Soera is ‘als door een enkele
mond geslaakt’ (p. 409). Die massaliteit brengt ook regelmatig wanorde met zich
mee, bijvoorbeeld wanneer de dorpelingen moeder Massijns huis belagen of wanneer
de zaal voor de spreekbeurt ‘stormenderhand’ (p. 429) wordt ingenomen en er ‘een
soort van worsteling’ (p. 429) plaats heeft. Dit massagedrag wordt vooral
toegeschreven aan het gewone volk, niet aan de notabelen van het dorp, wat ook te
zien is aan het gebruik van het woord ‘gepeupel’ als een soort synoniem voor
‘menigte’. De dorpelingen handelen niet alleen als een collectief, ze denken ook zo.
Waar ze eerst allemaal met Massijn spotten, hemelen ze hem daarna helemaal op,
om hem op het einde van het verhaal weer gezamenlijk als rariteit te bestempelen.
Dit geldt niet alleen voor de dorpelingen die niet of nauwelijks aan het woord komen,
maar even goed voor Massijns moeder en zus, voor de notabelen en voor Eulalie (zie
infra). De enige die door het verhaal heen een eigen mokkende en stokende stem
lijkt te laten horen, is de blikslager Blink.
De omkering is echter niet volledig. De Congolezen worden slechts van buitenaf
beschreven en worden pas individuen wanneer dat duidelijkheid geeft aan het verhaal
van de blanken (zie infra). Of de Congolese samenleving ordelijk is, is moeilijker te
beantwoorden.
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Het beeld van Afrika wordt in De zwarte kost op verschillende manieren gevormd.
Wat we over de Afrikaanse samenleving te weten komen, vernemen we aan de hand
van vertellingen van Europeanen. Daar komt nog bij dat veel van die vertellingen
handelen over een Afrika dat al in handen van de westerlingen gevallen is. De orde
of wanorde die er heerst, is dus niet meer van een puur Afrikaanse aard. De Afrikaanse
samenleving is beïnvloed door de Europese aanwezigheid en het is ook vanuit die
invalshoek dat ze beschreven wordt.
Wanneer we al deze inversies in ogenschouw nemen, lijkt het ons niet verkeerd
aan te nemen dat de heren Spittael, Potvlieghe en De Vreught het bij het rechte eind
hebben wanneer ze van mening zijn ‘dat men beter de penningen van 't land aan de
beschaving van Midden-Vlaanderen zou besteden’ (p. 419).

Afrika als constructie
Op Massijn en Blink na leert geen enkele van de Akspoelers Congo
proefondervindelijk kennen, en zelfs Massijns beslissing om naar Afrika te vertrekken,
is gebaseerd op wat anderen al ontdekt en vervolgens neergeschreven hebben, en
niet zozeer op een gezonde nieuwsgierigheid. Die verhalen vertelt hij door aan wie
ze maar horen wil, zodat ze meebouwen aan het beeld dat het dorp van het donkere
continent heeft. Meer nog, Massijn geeft datgene wat hij leest en waarvan hij de
authenticiteit zelf niet betwijfelt, niet alleen door, maar verzint ook zelf allerlei
fantastische en akelige verhalen. Op die manier zet hij het gelezene naar zijn hand,
net zoals de schrijvers van de boeken die hij leest de werkelijkheid die zij gezien
hebben, naar hun hand hebben gezet. Vervolgens interpreteert elke dorpeling Massijns
versie op een eigen manier, zodat er verschillende derdegraadsinterpretaties in omloop
komen, die elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Het is echter geheel niet
onwaarschijnlijk dat de schrijvers van Massijns verhalen zelf nooit in Afrika zijn
geweest, maar slechts de lotgevallen van anderen neerschrijven. Die lotgevallen
moeten ze ook niet noodzakelijkerwijs van de reiziger zelf gehoord hebben, en zo
kunnen we blijven doorgaan. Het is duidelijk dat op deze manier een Afrikabeeld
kan ontstaan dat nog amper gelijkt op het echte Afrika.
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In De zwarte kost kunnen we verscheidene bronnen onderscheiden die materiaal
aanbrengen voor zo'n Afrikabeeld. Ten eerste kennen waarschijnlijk alle Akspoelers
de stereotypen die hierboven beschreven zijn en onderschrijven zij die ook. Ten
tweede is er natuurlijk Blink, de blikslager, die ooit zelf in Afrika is geweest en
daarom als een soort specialist ter zake geldt. Het is nog maar de vraag of die status
terecht is, want Blink lijkt zijn verhalen graag wat aan te dikken, als ze al een bron
van waarheid bevatten. Zo is hij ervan overtuigd dat Massijns huid in Congo pikzwart
zal worden door de hitte en dat de Congolezen menseneters zijn. Als levende bron
en inwoner van het dorp speelt Blink een grote rol in de beeldvorming van het zwarte
continent. Hij wil choqueren en de al gekende stereotypes bevestigen. Dat
bevestigende effect onderscheiden we ook bij een derde bron: de Afrikareiziger
Kinel. In tegenstelling tot Blink is Kinel geen Akspoeler, maar een Brusselaar die
niet meteen de indruk wekt een onversaagde avonturier te zijn. Van zijn spreekbeurt
krijgen we niet alles te lezen, maar alleen de spectaculaire delen die alweer aanleunen
bij het typische Afrikabeeld van de woeste, wilde Congolees die geen beschaafd
rechtssysteem kent en die het ware geloof nog niet gevonden heeft.
Verder wezen we al op het interpreteren en verzinnen dat gepaard gaat of kan gaan
met Massijns reisverhalenobsessie, maar Massijn is niet de enige die zijn eigen Afrika
creëert en dan verspreidt. Ook meester De Vreught maakt zich hieraan schuldig.
Over hem wordt verteld dat hij wat hij van Massijn wou vernemen, maar waarover
deze niets vertelde in zijn brieven, zelf ‘inventeerde’ (p. 440) en deelde met al wie
het maar horen wou. Hoewel de dingen die meester De Vreught interesseren er niet
allemaal instaan, vormen Massijns brieven, op het bezoek van Badoe en Soera na,
de meest rechtstreekse indruk die we van Congo krijgen. Deze indruk is echter niet
meer dan een indruk. Het gaat hier zeker niet om een objectieve weergave van de
dingen die Massijn ziet en meemaakt. Dit in de eerste plaats omdat het brieven zijn,
subjectieve geschriften, meestal van de hand van slechts één persoon, die een selectie
van gebeurtenissen en gedachten meedelen. Hoewel De zwarte kost een alwetende
vertelinstantie heeft, lijkt deze een stapje opzij te doen wat betreft Massijns verblijf
in Congoland. Over dat verblijf lezen we enkel wat Massijn zelf schrijft en hoewel
het om een verblijf in Afrika gaat, komen de Afrikanen zelf nooit aan het woord.
Een uitzondering hierop vormen
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Massijns tolk en het inlandse opperhoofd. De tolk zegt echter enkel wat Massijn hem
opdraagt te zeggen en net zoals de uitspraak van het opperhoofd zijn zijn woorden
ingebed in Massijns brief, in zijn verhaal. Door zijn schrijven selecteert Massijn als
het ware wat de Congolezen doen en zeggen. Het is alsof hen de macht over hun
eigen woorden en daden ontnomen wordt. Ze worden opgevoerd als toneelrekwisieten
en hebben slechts een functie in het verhaal van de blanken. Er wordt enkel over hen
gesproken voor zover zij een indruk nagelaten hebben op Massijn. Een eigen leven
lijken ze niet te hebben.
Hetzelfde kan gezegd worden over Badoe en Soera. Zij bezoeken Akspoele niet
uit eigen wil, maar als Massijns nieuwe speelgoed dat aan iedereen getoond moet
worden. Ook zij krijgen de kans niet de opvattingen van de Akspoelers te nuanceren.
Ze worden alleen uiterlijk beschreven, zodat we de angst zien die ze voelen voor de
wilde, gretige blanken. Een angst die ook tot uiting komt de enige twee keren dat ze
(mogen) spreken (‘Massa nous retourner Amertinge’ (p. 411), ‘Oui, oui, Massa,
station, retourner Amertinge’ (p. 413)) en die zelfs dan gepaard gaat met het (door
angst geuite?) ‘Massa’, ‘meester’. Wat zij denken blijft voor ons een mysterie, maar
het zal in elk geval niets positief zijn. Een interne focalisatie had ons hier inzicht
kunnen verschaffen in het beeld dat de prinsen van ons land hebben. Het had iets
kunnen onthullen van de Congolese mentaliteit en manier van denken, wat ook een
minder eenzijdig beeld van Congoland zou hebben opgeleverd. Dit is echter niet het
geval. Zowel de prinsen als de Congolezen in Massijns brieven worden elke gedachte
en elk weerwoord op de Europeanen ontzegd. Toch wordt hierdoor de Europese visie
niet dé visie. Er is een wisselwerking tussen de ideeën van de Akspoelers over Afrika
en het gedrag van de Europeanen in Afrika. Dat gedrag is verwerpelijk, waardoor
de geldigheid van hun opvattingen aangetast wordt en ze zelf zorgen voor kritiek op
het beeld dat ze geconstrueerd hebben. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar
wat de Congolezen zouden zijn - wild, primitief, onbeschaafd en seksueel losbandig
- maar ook naar wat de blanken, in weerwil van de stereotiepe tegenstellingen en
wat ze zichzelf voorhouden, niet zijn: ordelijk, beschaafd en vol van goede zeden.
Naast het feit dat de brieven geen objectieve weergaven zijn van Massijns
belevenissen, is er nog een nadeel aan verbonden. We krij-
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gen namelijk enkel de brieven aan meester De Vreught te lezen en weten dus niet of
de inhoud van deze brieven sterk verschilt van die van de andere.
Ten slotte zijn er ook ongedefinieerde bronnen, bronnen die hun werk al gedaan
hebben voor het verhaal begint. Zo heeft een oud vrouwtje ergens opgevangen dat
wanneer men naar Congo gaat, men een even zwarte ziel zou krijgen als de
Congolezen en na de dood voor eeuwig in de hel zou branden, net zoals de Congolezen
dat doen.

Van nar naar prins en terug
In de manier waarop de Akspoelers met dat Afrikabeeld omgaan, zien we een
duidelijke evolutie in drie fasen. De eerste fase loopt van het begin van het verhaal
tot de bekendmaking van Massijns vertrek, de tweede begint op dat punt en eindigt
rond het nieuws van Massijns dood, waarna de derde en tevens kortste fase aanvat.
Het gaat hier niet om drie scherp ten opzichte van elkaar afgebakende fasen, maar
eerder om een continuüm waarbinnen de drie fasen één na één in elkaar overlopen
en telkens verbonden kunnen worden met de manier waarop Massijn al dan niet door
het dorp gewaardeerd wordt.
Het is belangrijk bij de beschrijving van deze fasen steeds een verschil te maken
tussen de notabelen en het ‘gepeupel’ in De zwarte kost. Beide groepen gedragen
zich immers vaak verschillend zowel ten opzichte van Massijn als ten opzichte van
het gangbare Afrikabeeld(1).
In de eerste fase gedragen meester Potvlieghe, meneer Spittael en meester De
Vreught zich heel wat beschaafder ten opzichte van de prinsen dan de ‘gewone’
dorpelingen. Door deze laatsten worden de prinsen zonder enige vorm van respect
‘ontvangen’ en hun aanwezigheid levert Massijn geenszins de door hem beoogde
bewondering op. Zijn ‘manie der kennismaking met vreemdelingen’ (p. 406) maakt
hem tot het middelpunt van alle spot. Dat belet hem echter niet zich-

(1) Aangezien reeds aangetoond is dat het beeld dat de Akspoelers hebben van Afrika niet meer
dan een beeld, een constructie is, zullen we het in wat volgt gemakkelijkheidshalve gewoon
over Afrika hebben, zonder daarbij te vermelden dat het steeds om een constructie gaat.
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zelf op gelijke voet te plaatsen met de notabelen van het dorp, ook al behoren zowel
hij als zijn zuster Fietje en moeder Massijn tot het gepeupel. Wanneer ook Eulalie
later in Het huis van Commercie zijn optreden met de prinsen een flauwiteit noemt,
verlaat hij statig de herberg en luidt zo de overgang naar de tweede fase in.
Tijdens die overgang gaat Massijn zich anders gedragen, waardoor de dorpelingen
belangstelling krijgen voor zijn bezigheden. Die bezigheden beperken zich tot slechts
één enkele activiteit, namelijk het lezen van Afrikaanse reisverhalen. Moeder Massijn
noch Fietje zijn geïnteresseerd in die verhalen en ze luisteren er met verveling of
weerzin naar. Bij de bezoekers van de voorname herbergen vindt Massijn echter wel
een luisterend en soms zelfs een geïnteresseerd oor. Doch deze heren laten zich vaak
enkel meeslepen uit verveling en herpakken zich al snel wanneer Eulalie hen met
een of andere uitroep terechtwijst.
Met het nieuws van Massijns vertrek, waarmee de tweede fase werkelijk begint,
verandert de houding van het dorp als geheel. Na zich jarenlang zo gevoeld te hebben,
wórdt Massijn nu ook een van de voornaamste inwoners van Akspoele: de dorpsheren
luisteren vol bewondering naar al wat hij te zeggen heeft en Het huis van Commercie
wordt als zijn paleis:
Dáár was het dat Massijn nu troonde. Van al het bespottelijke dat eertijds
aan hem was, bleef er, in de superioriteit die zijn aanstaand vertrek naar
het mysterieuze werelddeel hem gaf, in de geest van deze heren niets meer
over (p. 424).
Ook het gepeupel toont nu belangstelling voor Congo en wanneer Massijn in Brussel
zijn ‘contract’ is gaan sluiten, maken de laatste restjes spot plaats voor bijna pure
bewondering.
Wat moeder Massijn en Fietje vroeger als gekheid beschouwden, zien ze nu als
iets dat ‘werkelijk iets groots en roemruchtigs zou worden’ (p. 426).
Het toppunt van zijn glorie bereikt Massijn wanneer hij de Akspoelers vertelt dat
hij de Afrikareizeiger Kinel zover heeft gekregen een spreekbeurt te komen geven,
een mededeling waarmee hij vroeger uitgelachen zou zijn. Op de dag van de
spreekbeurt verbaast Massijn het dorp door Badoe en Soera mee te brengen. Zij
worden deze keer echter niet met wild geroep ontvangen: ‘het volk wist nu reeds te
veel af van Congoland’ (p. 428). Er wordt hier gesuggereerd
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dat zijn Afrikabeeld sinds het eerste bezoek van de prinsen meer genuanceerd is.
Kinel zorgt er daarentegen, door middel van de onderwerpen die hij in zijn spreekbeurt
aansnijdt, wel voor dat het geconstrueerde beeld behouden blijft en ook de prinsen
lijken geen verandering bij de dorpelingen te bespeuren. Ze vrezen de blanken nog
steeds en willen niets liever dan zo snel mogelijk weer uit Akspoele vertrekken.
Tijdens de spreekbeurt blijkt ook dat de interesse van het dorp voor Afrika beperkt
is: ze stopt daar waar de Congolese werkelijkheid botst met het Akspoelse (westerse)
fatsoen. De ophef is echter al snel weer vergeten wanneer Kinel bij wijze van spreken
zijn glas heft op Massijn en diens beschavingsmissie en er een daverend applaus
losbreekt. De houding van de dorpelingen ten opzichte van Congo - het primitieve,
onzedelijke land - mag dan wel niet veranderd zijn, het is net datgene dat Massijns
reis luister verschaft en er iets heldhaftigs van maakt.
Na Massijns vertrek worden we bij het gepeupel al een stille voorbode gewaar
van wat de derde fase zal brengen. Het dorp keert namelijk naar zijn dagdagelijkse
bezigheden terug en vergeet stilaan Massijn en zijn wondere onderneming. Dit geldt
natuurlijk niet voor Eulalie, Massijns toekomstige bruid, noch voor moeder Massijn
en Fietje, die niet langer bij het gepeupel horen sinds ze bij de spreekbeurt op de
eerst rij mochten zitten, tussen de andere voorname Akspoelers. Zij wachten samen
met de heren Spittael, De Vreught en Potvlieghe vol ongeduld op Massijns brieven.
Die brieven wekken de indruk dat Massijn in Congo zijn hoogmoed heeft ingewisseld
voor verontwaardiging over het gedrag van de Europeanen ten opzichte van de
Congolezen. Hoofdobject van de verontwaardiging is het gebruik van de Zwarte
Kost, een gebruik dat het dominante thema van de brieven wordt en zo veroorzaakt
dat Massijn steeds meer in zijn positie van ‘dorpsgek’ teruggedrongen wordt. Hoewel
hij aanvankelijk enkel aan meester De Vreught over de Zwarte Kost schrijft, en deze
zelfs vraagt er niets over aan Eulalie, zijn moeder of zijn zuster te zeggen, krijgen
na een tijd ook zij en zelfs kennissen uit andere dorpen brieven waarin dat gevoelige
onderwerp meermaals ter sprake komt. Zo is al snel heel het dorp op de hoogte en
blijven de zinspelingen niet uit. Massijn wordt dus weer het centrum van spot en
weer omwille van zijn vermeende vreemdelingenliefde, alleen moet die deze keer
iets anders opgenomen worden dan in het begin van het verhaal. Het resultaat van
die spot is dat ook moeder Massijn,
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Fietje en Eulalie als het ware naar hun beginpositie terugkeren: alle drie gaan ze zich
weer schamen om hun zoon, broer, geliefde.
De derde fase wordt ingezet door het bericht over Massijns dood en hoewel meester
De Vreught geschokt en moeder Massijn, Fietje en Eulalie ontroostbaar zijn, is er in
de rest van het dorp weinig droefheid of medelijden te bespeuren. Met Massijn sterven
tegelijkertijd het wonderbaarlijke van zijn avontuur en de status die hij ermee
verworven had. In het dorp gelooft niemand meer in de verhalen die hij zo
gepassioneerd over Congo vertelde en de Afrikareiziger Kinel kon er evengoed nooit
een spreekbeurt gehouden hebben. Het lijkt alsof Massijns, voor het kleine Askpoele
uitzonderlijke, opvattingen en plannen, net zoals zijn kleren die moeder Massijn en
Fietje opgestuurd krijgen, helemaal aan flarden zijn gerukt.(1) Akspoele is terug bij
af en hecht alleen nog geloof aan de verzinsels van blikslager Blink. Het enige wat
het dorp rijker is, is een benaming die het toelaat iets van zijn ondeugd te uiten: de
Zwarte Kost.

De eindsom
In De zwarte kost wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestaande Afrikastereotypen.
Hoewel Buysse deze stereotypen niet volledig ondergraaft - hoe kan het ook, als aan
de Congolezen amper aandacht wordt besteed - en er een westerse versie van Congo
gecreëerd wordt, is de novelle toch geen ‘afrikanistisch’ boek.(2) De stereotypen
komen immers aan bod binnen de stereotiepe tegenstellingen tussen het Westen en
Afrika, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de vermeende eigenschappen van
het Westen, die aan de hand van het gedrag van de Akspoelers en de kolonialen
worden ontmaskerd als schijneigenschappen. Ook het geconstrueerde Afrikabeeld
functioneert niet zozeer op zich, als wel om te verwijzen naar de goedgelovigheid
en het gebrek aan kennis van de Akspoelers. Daarenboven toont het aan dat de
Akspoelers (de blanken) slechts in Afrika geïn-

(1) Tot een gelijkaardige conclusie komt L. Renders in ‘Cyriel Buysse, an early anti-colonialist’,
in: Dutch Crossing. A journal of low countries studies, 21 (1997), 1, p. 87-100.
(2) Zie E.W. Said, Oriëntalisten, Amsterdam: Mets & Schilt, Antwerpen: Standaard Uitgeverij,
2005.
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teresseerd zijn voor zover ze er eer en glorie uit kunnen halen - door middel van een
beschavingsmissie - en dat de interesse al snel weer verdwijnt wanneer de realiteit
niet blijkt te stroken met hun ideeën en zelfs hun ‘eer’ dreigt aan te tasten.
Ten slotte willen we nog even verwijzen naar gelijkenissen tussen De zwarte kost
en een historische gebeurtenis. In 1897 werd in Belgïe een wereldtentoonstelling
georganiseerd, waar maar liefst 267 Congolezen naartoe werden gehaald.(1) Zij
verbleven in namaakhutten en moesten zo de toeschouwer een idee geven van het
leven in Congo. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op het primitieve en wilde
karakter van de Congolees. Deze gebeurtenis lijkt sterk op het onvrijwillige bezoek
van Badoe en Soera aan Akspoele, waar ze door Massijn ten toon gesteld worden
aan de rest van het dorp. In hoeverre Buysses tekst een fictionalisering is van de
Congolese aanwezigheid tijdens de wereldtentoonstelling van 1897, zou verder
onderzoek moeten uitwijzen.
Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen toespitsen op de vraag naar de manier
waarop Buysse in de rest van zijn oeuvre naar de Andere, daarom niet noodzakelijk
zwarte, kijkt en een vergelijking van De zwarte kost met andere, contemporaine en
latere, Congo-verhalen zou een interessant licht op de hier besproken materie kunnen
werpen.

(1) J. De Mey, Gelijk trossen Bananen: beeldvorming over Congolezen in de Belgische
dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid (1955-1965) Een studie van stereotypen,
clichés en vooroordelen. Licentieverhandeling K.U.Leuven, Dep. Geschiedenis [2004].
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Huldiging Joris van Parys naar aanleiding van de bekroning van
zijn Buyssebiografie
Gemeentehuis Stekene, 14 juni 2008
door Johan de Haes en Patrick Lateur
Dames en Heren,
Toen mij gevraagd werd om vandaag een korte inleiding bij de huldiging van Joris
van Parys uit te spreken, heb ik niet geaarzeld en onmiddellijk ja gezegd. Mijn
bewondering voor de biograaf Joris van Parys, de schrijver én de biograaf - want
goede biografen zijn goede schrijvers, laat daar geen twijfel over bestaan - mijn
bewondering voor Joris van Parys was al groot na de publicatie van zijn Masereelboek,
en is na de lectuur van Het leven niets dan het leven alleen maar groter geworden.
Daar komt nog bij dat Cyriel Buysse een speciale plaats in mijn eigen lezersleven
inneemt. Daar wil ik straks wat over vertellen. Maar ik had me heel ondankbaar
gevoeld, als ik niet op deze uitnodiging was ingegaan. Toen in januari bleek dat het
boek zelfs niet op de longlist van de Gouden Uil 2007 voorkwam, stond ik verbaasd
te kijken. Dit kon toch niet. Gelukkig is het boek nu bekroond met twee prijzen, als
ik de tel heb bijgehouden: de Prijs van de provincie Oost-Vlaanderen en de
prestigieuze ABN Amro Bank Prijs voor non-fictie. Bij een groot boek hoort een
grote prijs. Justice est faite. En het siert een gemeente of een stad dat zij haar schrijvers
eert, ook als zij nog springlevend zijn.
Een biografie is een levensbeschrijving. Doorgaans is de persoon over wie de
biografie handelt overleden, maar vaak ook niet. We zullen het nu niet hebben over
‘celebrities’ voor wie een biografie statusverhogend is en veel publiciteit betekent.
Ook van levende schrijvers verschijnen biografieën. ‘Authorized’ heten die dan, of
‘met de toestemming van de auteur’. Zonder de medewerking van de gebiografeerde
is zo'n onderneming bijna altijd tot mislukken gedoemd. In zijn boek In search of
J.D. Salinger vertelde Ian Hamilton hoe het verkeerd kon lopen, hoe zijn eigen
onderwerp, de schrijver-kluize-
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naar J.D. Salinger, uit ‘biografenhaat’ hem van alle schriftelijke bronnen afsneed,
hem het werk onmogelijk en het leven zuur maakte. Een andere, zeer recente en
geruchtmakende biografie-bij-leven is The World is what it is, het boeiende maar
ontluisterende levensverhaal van V.S. Naipaul, waarvoor de Nobelprijswinnaar aan
zijn biograaf carte blanche heeft gegeven. Het boek werd genomineerd voor de
prestigieuze Samuel Johnson prijs die volgende maand wordt uitgereikt. Maar met
dat soort toestanden hoefde Joris van Parys geen rekening te houden. Cyriel Buysse
is in 1932 overleden, en was tot nog niet zo lang geleden bijna vergeten, maar
nakomelingen kunnen meer gevoelige en vooral langere tenen hebben dan de
betrokkene zelf. Een biograaf, hoeft het nog gezegd, moet op eieren kunnen lopen.
Het leven niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd. Laten we even naar die
tweede zin kijken: ‘Cyriel Buysse en zijn tijd’. De grootste biografie aller tijden,
enfin dat vinden de Engelstaligen toch en zij hebben de sterkste traditie, is The Life
of Samuel Johnson van de Schot James Boswell. De titel van het lijvige boek uit
1791 is bekend, maar niet de zeer lange ondertitel, die zo eindigt: ‘En het geheel
schetst een kijk op literatuur en op de schrijvers in Groot-Brittannië over een periode
van bijna een halve eeuw, toen hij leefde’. Bedoeld worden de tweede helft van de
18de eeuw en doctor Samuel Johnson, de maker van het Grote Engelse woordenboek,
dichter, essayist, Shakespeare-kenner, groot spreker en wat nog meer. Boswell had
het allemaal bondiger kunnen formuleren. Hij had gewoon kunnen schrijven ‘Samuel
Johnson en zijn tijd’. Grote biografieën schetsen niet alleen een man, een vrouw
maar ook een tijd. Wat ik van deze biografie van Joris van Parys onthouden heb, is
niet alleen de levensloop van een boeiende man, maar van een man in een bepaalde
tijd gesitueerd: het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Een geschiedenis
van de Vlaamse Beweging of van de ontvoogding van de arbeidersklasse in
Vlaanderen is onmisbaar, maar hier wordt een man van vlees en bloed geschetst in
constante wisselwerking met zijn tijd, met de ideeën die toen gistten en opborrelden
(en om voorrang streden) en met de plek waar hij heeft geleefd. En geschreven. Dat
brengt ons bij een tweede voorwaarde voor een goede schrijversbiografie, (of een
derde element naast de man en tijd): het werk, de boeken die met dat leven
onlosmakelijk verbonden zijn. Een biograaf moet vele touwtjes in handen houden.
Een van de beste biografieën van de voorbije

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

171
jaren, waarin schrijver en werk op een subtiele en overtuigende manier aan elkaar
getoetst worden is de biografie van Virginia Woolf door Hermione Lee. Cyriel Buysse
en zijn tijd heeft mij meer dan eens aan dat boek herinnerd.
Cyriel Buysse heeft wat in mijn lezersleven betekend, zei ik zonet. Vandaag de
dag hebben adolescenten de boeken van Bart Moeyaert of Anne Provoost om die
moeilijke hindernis tussen het jeugdboek en de volwassen literatuur te nemen. Dit
is ook een cruciaal moment in het leven van een lezer. Wie dan afhaakt, zal misschien
zijn verdere leven dat magische leesavontuur moeten missen. Toen ik zelf midden
de jaren zestig die sprong moest maken, van Arendsoog en Biggles zeg maar, naar
Hugo Claus en Willem Frederik Hermans, was daar Cyriel Buysse. Op een dag lag
er thuis op de eettafel een in zwart simili-leer gebonden omnibus van Cyriel Buysse,
uitgegeven in de Reynaertbibliotheek van de christelijke arbeidersbeweging, wat
aldus bekeken, voor Buysse en zijn Vlaamse publiek een late, meer dan postume
doorbraak heeft betekend. Ik las het eerste verhaal, of was het een korte roman, ik
meen De nachtelijke aanranding en was meteen verkocht. De directheid, de warme,
boerse sensualiteit, het realisme - ik herinner me het woord ‘tandenharkje’ voor het
vooruitstekende gebit van de jonge meid in het boek - de ironische beschrijving van
een copieus begrafenismaal, het was allemaal zo echt en voor de naar hedendaagse
maatstaven onschuldige puber die ik was, ook behoorlijk opwindend. Als ik later
weieens de opmerking hoorde dat het Nederlands van Buysse te Vlaams of te Frans
klonk, begreep ik dat niet. Ik had later meer last met de taal van Stijn Streuvels, maar
dat is een ander verhaal. Ik verslond De nachtelijke aanranding, las gefascineerd de
grote novelle Grueten Broos, leerde het woord heûvlakke, leerde wat dierlijke honger
was en de blinde woede, aangescherpt door de goedkope jenever bij het overwerk
in de kou, als het wekelijkse kleine stukje spek op het bord ontbrak, was geschokt
door het geweld van Broos op zijn moeder en zijn vreselijke wroeging daarna. De
wat sentimentele afloop in mineur kon me niet meer storen. Uleken, Rozeke van
Dalen, het rauwe naturalisme van Het recht van de sterkste, de ironie van 't Bolleken
en Tantes, ik kon er nooit meer genoeg van krijgen. Hoe levendig, hoe echt allemaal.
Er volgden nog een aantal omnibussen in dezelfde Reynaertreeks. Zelfs de
natuurimpressies van een schaatsenrijdende oudere heer konden een veertienjarig
lezertje bekoren. Ik hield van dit proza en moet ook wel
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fier geweest zijn dat ik deze volwassen literatuur kon smaken. Het plezier van lezen,
zeker op die leeftijd, is ook het plezier van obstakels overwinnen. Ik voelde mij een
beetje volwassen. Wist ik veel.
Maar wie was deze Cyriel Buysse die mij leerde lezen? Ik herinner me een
tentoonstelling en fotoboek, begin jaren '80, maar het was wachten op de biografie
van Joris van Parys. Dat Cyriel Buysse in 1859 als zoon van een cichoreifabrikant
werd geboren in het Oost-Vlaamse Nevele - nu, vrees ik, vooral bekend door de
wielerfamilie Planckaert - wist ik al uit de monografie van Richard Minne, waar mijn
vader mij kort na mijn ontdekking op attent had gemaakt. Ik vermoed dat hij stiekem
blij was dat ik Arendsoog en Biggles van mij had afgeschud. Ook dat de tante van
Cyriel, de liberale en vrijzinnige schrijfster Virginie Loveling de jonge schrijver tot
grote steun is geweest was mij niet onbekend. Maar dat Buysses moeder, de zuster
van Virginie, een vrome katholieke vrouw was gebleven, verklaart misschien het
zachte begrip en de tolerantie van de toch wel overtuigd vrijzinnige die Buysse zelf
is geweest. Hij was, zo leerde ik uit het boek van Joris van Parys, een liberaal met
een afkeer van excessen. Buysse was geen scherpslijper. Zijn vrijzinnigheid was
nooit rabiaat. Zijn sympathie voor het lot van de afgebeulde arbeider zal hem, ondanks
het onverwachte succes van Het Gezin Van Paemel nooit tot socialistische
partijpolitiek verleiden. Zijn keuze voor het Nederlands belette hem niet naar bepaalde
hypocriete flaminganten, die thuis Frans spraken bij voorbeeld, hard uit te halen.
Enkele ongelukkige uitspraken bleven hem, ondanks vele nuanceringen van zijn
kant, lange tijd achtervolgen. Niet Buysse maar Streuvels werd door de katholieke
zuil gesteund en gelauwerd. Cyriel Buysse vond literaire voorbeelden in Emile Zola
en Guy de Maupassant, dat was geen verrassing, maar Joris van Parys wijst ook op
zijn bewondering voor de unieke en geestige observator Jules Renard. En als het
leerstellige naturalisme van Het recht van de sterkste naar een mildere maar ironische
kijk op ‘kleine kooplui en buitenrenteniertjes’ evolueert, zoals in 't Bolleken, speelde
de vriendschap met de Hagenaar Louis Couperus ongetwijfeld ook een rol. Cyriel
Buysse was met een burgerlijke weduwe getrouwd, een Nederlandse. Hij zelf was
ook een burger, maar hij bleef, zo schrijft Joris van Parys, een man van de Vlaamse
buiten. Dat en het feit dat zijn schoolopleiding al bij al beperkt is gebleven, hebben
hem in zekere zin behoed voor volledige verfransing, wat bij de pure Gentenaar
Maurice Maeterlinck wel het
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geval is geweest. En wat deed Cyriel tijdens die lange Haagse winters? Schrijven
natuurlijk en soms wat sociaal vertier zoeken. Deze anekdote wil ik u niet onthouden.
‘Toen hij eerder de Vlaamse volksvertegenwoordiger Camille Huysmans
introduceerde,’ schrijft Joris van Parys, ‘wist hij (d.i. Cyriel Buysse) nog niet dat de
socialisten in ‘De Witte’ (een exclusieve Haagse sociëteit) per definitie ongewenst
waren. Achteraf bleek dat Huysmans ‘per ongeluk’ was aanvaard, omdat niemand
hem bij ‘De Witte’ kende. Zelf bezoekt Buysse de sociëteit één keer per maand, om
de nieuwe afleveringen van tijdschriften in te kijken. Voor de rest komt hij er alleen
in geval van nood, ‘pour déposer ma bicyclette et y aller pisser.’ Buysse kent zijn
wereld maar wordt nooit het slachtoffer van zijn burgerlijke omgeving.
Cyriel Buysse was een liberaal met socialistische sympathieën, maar overtuigd
‘van de absolute onmogelijkheid om in een standenmaatschappij de kloof tussen
hoger en lager te dichten’, schrijft Joris van Parys. Of in de woorden van Buysse
zelf: ‘Ik heb liever onzen tijd te accepteren zoals hij is en te pogen uit het leven zelf
en niet uit de verdelging van de hedendaagsche Maatschappij, het Geluk der Toekomst
te scheppen.’ Het maakt hem tot een getuige, aandachtig, ironisch en mannelijk
meelevend, maar geen revolutionair. Het leven, niets dan het leven is dan ook een
passende titel voor dit rijk gestoffeerde leven van een toeschouwer die niettemin
naar ‘het volle leven’ op zoek was. Hij deed dat van op zijn zomerse uitkijkpost in
de molen in Deurle, als fervente roeier en schaatser, als vroege automobilist en als
kritische reiziger naar de Verenigde Staten. Op een onbevangen en onbevooroordeelde
waardering voor zijn werk heeft Cyriel Buysse vergeefs gewacht. ‘Vlaamse leeuwen
drinken en brullen, maar boeken kopen!...dat is wat anders’ is de fijne opmerking
van iemand die een andere taal koos dan die van zijn verfranste omgeving, dus alles
behalve een Vlaamshater was. Misschien kwam het grootste compliment van die
andere Oost-Vlaming, Richard Minne. Voor Minne heeft Cyriel Buysse voor de
Vlaamse literatuur ‘de vrijheid van onderwerp en van behandeling’ veroverd. Of
zoals Buysse het zelf met veel wijsheid formuleerde: ‘Een artiest moet volkomen
onafhankelijk willen zijn ... of liever, hij moet het niet “willen” zijn, hij is het, absoluut
vrij aan alle kanten, want als hij denkt dat hij het “moet” zijn, dan is het ook al weer
niet zuiver.’
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De bekende Britse biograaf Richard Holmes schreef misschien wel het mooiste boek
over wat ik gemakshalve maar de ziel van de biograaf zal noemen. U kent het wellicht,
het heet Footsteps, werd al lang geleden in het Nederlands vertaald, en bevat een
viertal biografische essays over Britse en Franse schrijvers uit de 19de eeuw. Holmes
gaat onder meer op zoek naar de jonge, nog sterk geëngageerde William Wordsworth,
die nog een Frankrijk in volle revolutie bezocht. Maar de liefde van de dichter voor
de revolutie was niet van zijn liefde voor een Frans meisje te scheiden. Hij verwekte
een kind bij haar, waarvoor hij op een afstand bleef zorgen. Zijn Victoriaanse
bewonderaars en vereerders mochten van niets weten. En de tocht van Holmes naar
Frankrijk, in de voetsporen van de bewonderde dichter gebeurde in een ander
revolutionair klimaat, dat van mei '68. Voor Holmes is de aandrift van een dichter,
romancier of biograaf dezelfde. Heel intiem en heel persoonlijk. Maar waar een
romanschrijver aan zijn verbeelding de vrije loop kan laten, is de biograaf verplicht
een stap terug te zetten, terug naar de feiten, of laten we voorzichtig zijn: terug naar
de documenten. Maar hij blijft wel een schrijver, de beoefenaar van een genre dat
zijn twijfelachtige en serieuze beoefenaars heeft, maar in populariteit en relevantie
de naoorlogse roman naar de kroon steekt. Een biograaf met andere woorden heeft
inleving en verbeelding nodig. En er mag een hart kloppen in zijn boek.
Dames en heren, er klopt een hart in deze grote biografie. Er zit bewondering,
medeleven, zelfs verontwaardiging in de toon waarmee Joris van Parys dit rijke en
boeiende leven in al zijn volheid en met al zijn tegenstellingen heeft geschetst. Dat
mag. Dat moet. Als de feiten maar het laatste woord krijgen. Een goede biograaf is
een goede schrijver. Het leven niets dan het leven is een onmisbare biografie. Ik laat
u zelf de conclusie trekken. Ik dank u.
Johan de Haes
Dames en Heren,
Een van de prijzen voor letterkunde 2007 van de provincie Oost-Vlaanderen was
uitgeschreven voor essay en monografie. Aan de prijs was een bedrag verbonden
van vijfduizend euro. De inzendingen voor dit genre zijn veelal beperkt. Acht werken
kreeg de jury te
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beoordelen, vijf typoscripten en drie boekpublicaties. Onder het voorzitterschap van
mevrouw Andrea De Kegel, directie cultuur van de provincie, werden de inzendingen
beoordeeld door een jury die bestond uit Sigrid Bousset, Anne Decelle, Dirk Vande
Voorde, Marcel van Nieuwenborgh en Patrick Lateur.
Ik citeer nu even uit het beknopt maar sprekend rapport, geschreven door de
administratie cultuur op basis van het verloop van de jurering : ‘Op voorstel van de
jury kende de deputatie de prijs toe aan Joris van Parys uit Stekene voor zijn inzending
Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, volgens de jury een sterke,
wetenschappelijk onderbouwde studie, een boeiende combinatie van biografie en
historiografie, met stijl en zorg geschreven. Het is een boek dat onmiskenbaar een
leemte aanvult. De jury vindt verder dat de bekroonde inzending doet hongeren naar
het werk van Buysse, en dat is precies de manier waarop een biografie moet werken.’
Het bondig rapport haalt vijf elementen aan, die ik vanuit het juryoverleg nog even
toe wil lichten.
Het wetenschappelijk karakter van de studie blijkt niet alleen uit de 30 bladzijden
met bronnenmateriaal en de 150 pagina's voor het notenapparaat, maar vooral uit de
kritische en omzichtige manier waarop Van Parys met dat indrukwekkend materiaal
omgaat.
Het samengaan van biografie en historiografie is iets wat de recente
schrijversbiografie kenmerkt. In de Buyssebiografie worden leven en werk van de
auteur in duidelijk afgebakende periodes gesitueerd in een ruim tijdskader, waarin
voortdurend politieke, maatschappelijke en culturele elementen worden
verdisconteerd. Tegenover die brede context staat de petite histoire van 's schrijvers
leven. In zijn zin voor het schilderend detail verliest de auteur evenwel nergens het
geheel uit het oog.
Ten derde: de Buyssebiografie is met stijl en zorg geschreven. Uit het immense,
deels ongepubliceerde bronnenmateriaal heeft Van Parys een verhaal weten te
distilleren dat boeit en verteerbaar, dus leesbaar is. Wetenschap en literatuur gaan
hier hand in hand. Ook de formele inkleding is niet onbelangrijk. Binnen de diverse
hoofdstukken speelt de auteur met reeksen feuilletonachtige deeltjes die telkens een
bepaald aspect uitwerken en ingeleid worden door een motto, dat de auteur haalde
uit documenten van de auteur of tijdgenoten. Talloze citaten en fragmenten, soms
ook als intermezzi gebruikt, verlevendi-
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gen het verhaal. Die structurele aanpak was ook een van de sterke kanten van de
Masereel-biografie.
Dat Joris van Parys met dit werk een leemte heeft aangevuld, hoeft geen betoog:
hij brengt hier een indrukwekkend beeld van een van Vlaanderens grootste en tegelijk
lange tijd meest miskende schrijvers. Zijn biografie zal er ongetwijfeld ertoe bijdragen
Buysse de juiste plaats binnen onze letteren te geven. In het licht van de discussie
rond onze literaire canon is dat niet zonder belang.
Ten slotte: de Buyssebiografie doet hongeren naar het oeuvre van Buysse. Wanneer
een biografie van een schrijver, componist, schilder, enzovoort niet het verlangen
oproept opnieuw of voor het eerst kennis te maken met het oeuvre van de kunstenaar,
dan heeft de biograaf op een of andere manier gefaald. Van Parys heeft velen, o.a.
ook mij doen hongeren. Nog tijdens de lectuur greep ik terug naar Tantes en las ik
voor het eerst (o, schande!) 't Bolleken. Nadien volgde nog o.m. Zomerleven, een
atypische Buysse.
Om die vijf aangehaalde redenen, dames en heren, staat de Buyssebiografie van
Joris van Parys m.i. op het niveau van de Louis Couperus van Frédéric Bastet of de
Multatuli-biografie van Dirk van der Meulen.
Tot slot wil ik nog even benadrukken dat Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse
& zijn tijd bekroond werd toen het werk nog de status van manuscript had. Ongeveer
gelijktijdig met de deliberatie verscheen het mooi verzorgde boek, waarvoor ik hier
graag auteur en uitgever complimenteer. Het beeldmateriaal dat in het boek voorkomt,
zou de aanzet kunnen zijn tot een gedocumenteerde biografie waarbij, in het spoor
van wat Bastet achteraf met zijn Couperus heeft gedaan, tekstfragmenten uit het
bekroonde boek naast een uitgebreide collectie foto's komen te staan. Het bijzonder
actieve Cyriel Buyssegenootschap zou hier, mét Van Parys, werk kunnen van maken.
Dames en heren, de Provincie Oost-Vlaanderen mag zich, dankzij het levenswerk
van Joris van Parys, gelukkig prijzen met dit grootse levensverhaal van een van haar
belangrijkste schrijvers.
Patrick Lateur
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In memoriam Georges Boone (1920-2008)
door Joris van Parys
In Aalter is op 2 mei 2008 Georges Boone overleden. Toen ik ruim tien jaar geleden
begon met de research voor de biografie van Cyriel Buysse, was Georges de eerste
die ik in Nevele ben gaan opzoeken. Tijdens dat eerste bezoek liet hij me een kostbaar
souvenir zien: de nummerplaat van de Buick waarin Buysse in de jaren 1920 reed.
In 1997 was Georges al 77. Ik leerde hem kennen als een bijzonder aimabel man,
die bereidwillig vertelde over zijn vroege kinderjaren in Afsnee, waar vader Alfons
Boone tuinier van Maison Rose was. De meest levendige herinneringen bewaarde
Georges aan de verjaardagen van meneer Cyriel, die hij moest opluisteren met een
gevoelvolle voordracht van Rosalie Lovelings gedicht Het geschenk. Maar vooral
herinnerde hij zich ook de dag in juli 1932 toen hij - jongetje van twaalf, spelend in
het park van Maison Rose - als enige zag hoe Cyriel Buysse buiten op het bordes
een luchtje kwam scheppen, daar ineens vooroverviel en bleef liggen. - Het begin
van het einde, dat een paar weken later kwam.
Een jaar na de dood van Buysse stierf ook de vader van Georges. Moeder Julia
Bijtebier (1893-1987) verhuisde met haar drie kinderen naar Nevele, waar ze dankzij
Alice Buysse voortaan als conciërge van de cichoreifabriek in het vroegere ouderlijk
huis van de Buysses in de Tieltstraat (nu Cyriel Buyssestraat) kon wonen. Georges
kreeg als jonge jongen allerlei klussen en karweien op te knappen in de fabriek, en
bleef later als handelsreiziger zijn actieve leven lang in dienst van de NV
Buysse-Loveling. Hij trouwde met Anna Heyse, die in 1922 geboren werd in
Mishawaka bij South Bend (Indiana), het stadje waar Cyriel Buysse zijn laatste roman
Twee werelden situeert (in de roman is de naam Blue Springs). Anna's ouders Antoine
Heyse en Maria de Cloet waren aan het eind van de jaren 1920 definitief uit Amerika
teruggekeerd naar Nevele.
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Na de Tweede Wereldoorlog moest Georges op de zolder van het beschadigde huis
in de Tieltstraat hele zakken vullen met ‘oud papier’ dat verbrand zou worden. Toen
hij zag dat er tussen de facturen en andere papieren van de fabriek ook briefomslagen
met vooroorlogse postzegels en met de hand beschreven vellen papier zaten, bedacht
hij dat zijn kameraad Antoine Janssens daar als folklorist wel belangstelling voor
zou hebben. Georges vertelde me eerlijk dat hij zelf alleen interesse had voor de oude
postzegels. Het vervolg is bekend: hij nam zijn kameraad mee naar de zolder, en wat
Janssens kon redden werd het begin van de collectie van het door hem opgerichte
Nevelse streekmuseum Rietgaverstede. Niet alleen aan de folklorist, maar om te
beginnen ook aan de gelukkige reflex van Georges Boone is het dus te danken dat
een aantal handschriften van vroege romans en verhalen van Buysse bewaard is
gebleven.
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Kroniek
Cyriel Buysse oktober 2007-september 2008
Het overzicht van de gebeurtenissen rond Buysse in 2007-2008 staat, zoals gehoopt
werd en zoals te verwachten was, bijna volledig in het teken van het verschijnen van
de biografie van Joris van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn
tijd (Houtekiet, Antwerpen - Atlas, Amsterdam, 2007).
Zoals reeds aangegeven in de ‘Inleiding’ van onze Mededelingen XXIII (2007)
werd het boek officieel voorgesteld door em. Prof. dr. Herman Balthazar op 9 oktober
2007 in de Nottebohmzaal van de Stadsbibliotheek te Antwerpen (dit jaar omgedoopt
in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), met een muzikale bijdrage door Marc
Michael de Smet (cello), dirigent van het Aquarius Ensemble. Deze presentatie kreeg
nog een aanvulling op zaterdag 27 oktober in Buysses geboortedorp Nevele, in de
voormalige cichoreifabriek Buysse-Loveling, Cyriel Buyssestraat 38, met dank aan
notaris A. Duerinck, thans eigenaar van het pand. De bijeenkomst, georganiseerd
door de heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’ in samenwerking met het Nevelse
gemeentebestuur, werd ingeleid door schepen van cultuur Hugo Verhaege. Plaatselijk
Buyssekenner Jan Luyssaert interviewde een panel bestaande uit Joris van Parys,
Daniël D'Hooge en ondergetekende, waarna de ‘Nevelse huwier’ werd uitgereikt aan
Joris van Parys en enkele andere verdienstelijke ‘Buyssevorsers’. Ook deze avond
werd opgeluisterd door Marc Michael de Smet, maar nu samen met enkele leden van
het Aquarius Ensemble, dat een bijzonder verfijnd muziek-en-woordprogramma
bracht. In de ruimte zelf was ook een kleine tentoonstelling opgesteld met foto's en
documenten uit de collectie van Joris van Parys en uit het archief van Arthur Buysse,
aangevuld met Nevelse foto's van Daniël D'Hooge, kenner van enkele authentieke
Buysse-figuren. Een verslag van de Nevelse boekpresentatie verscheen in het
driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Het land van Nevele (jg.
XXXIX, afl. 1, januari 2008, p. 61-75).
De receptie van de biografie kwam snel op gang en was overweldi-
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gend. Reeds op 10 oktober verscheen een uitgebreid interview met Joris van Parys
door Dirk Leyman in de boekenbijlage van De Morgen, op 12 oktober was de auteur
al te gast in het radioprogramma Ramblas (Klara) voor een interview met Johan de
Haes, die ook zorgde voor een uitgebreid informatief stuk op de cultuurpagina van
de website http://www.vrt.nieuws. Een boeiend, meer zelfs, een onmisbaar boek,
werd het genoemd, en meteen was de toon gezet voor alles wat nog zou volgen.
Op 19 oktober, de dag waarop Joris van Parys te horen was in het programma
Mezzo op radio 1, pakte De Standaard in zijn boekenkatern uit met de titel
‘Monument voor een vuilschrijver’. Toon Horsten, de auteur van het artikel,
verduidelijkte: ‘De katholieke kritiek vond hem een ‘perverse decadent’. Maar het
werk van Cyriel Buysse [...] staat nog altijd als een huis’. Diezelfde Toon Horsten
zou nog, in het jaaroverzicht van De Standaard, verschenen op 28 december 2007,
zijn absolute voorkeur voor het boek bevestigen: ‘Ik ben heel blij dat ze er eindelijk
is én dat ze zo goed is: de Cyriel Buyssebiografie van Joris van Parys. Ze kan
moeiteloos de vergelijking doorstaan met de beste biografieën uit het buitenland,
waar het meesterlijke Schulz and Peanuts van David Michaelis (over de geestelijke
vader van Snoopy, Charlie Brown, Linus en Lucy) de hoofdgaai afschiet.’
In de ‘Special Boekenbeurs’ van Knack, verschenen op 24 oktober 2007, vroeg
Frank Hellemans uitgebreid aandacht voor de ‘brede’ kwaliteiten van het boek, dat
hij een ereplaats gaf in de ‘biografiegolf’. ‘Wie schrijft, die blijft soms’, betitelt hij
zijn stuk, en: ‘Eindelijk wordt de literaire biografie ook in Vlaanderen volwassen.
Joris van Parys markeert met zijn monumentale biografie over Buysse het begin van
een ware biografische golf in onze contreien.’ Het boek zet de bakens uit, zo stelt
Hellemans, voor een modelbiografie die het werk van de auteur in kaart brengt ‘in
resonantie met zijn tijd’. En verder: ‘Van Parys is een boeiend verteller die oog heeft
voor grote lijnen en pakkende details’. Nóg een interview, door Jan de Vriendt,
verscheen in Gazet van Antwerpen op 9 november 2007. De Nederlandse kranten
volgden, iets trager, iets minder uitbundig en iets minder talrijk (of heb ik ze niet
allemaal gezien?), maar met evenveel waardering: ‘de monumentale en met veel
zwier geschreven biografie’ (Paul Depondt in de Cicero-bijlage van De Volkskrant,
14 december 2007) en ‘een veelzijdig en meeslepend boek’ (Jacqueline Bel in de
katern Boeken van NRC Handelsblad, 11 januari 2008).
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Joris van Parys overhandigt het laatste gesigneerde exemplaar van Het leven, niets dan het leven op
de boekenbeurs in Antwerpen (2007). Op de achtergrond: Geert van Istendael.

Het mag duidelijk zijn: de Buysse-biografie kreeg heel veel aandacht en de directe
reacties van de opiniërende kranten waren bijzonder enthousiast. Het kon dan ook
niet uitblijven: de auteur van de met de Gouden Uil bekroonde Masereel-biografie
(waarvan binnenkort ook een Franse vertaling verschijnt) zou opnieuw in de prijzen
vallen. De Buysse werd - nog in manuscriptvorm - bekroond met de Prijs voor essay
en monografie van de Provincie Oost-Vlaanderen, uitgereikt op 15 april 2008 in het
cultuurcentrum De Werf in Aalst, en met de nog jonge maar zeer prestigieuze (12.500
euro!) ABN AMRO Bank Prijs voor het beste non-fictie boek, uitgereikt in de
Antwerpse Stadsschouwburg op 7 mei 2008. Voor dat laatste was hij trouwens vooraf
getipt door Frank Hellemans, die in Knack van 23 april de vijf genomineerden
voorstelde. Het persbericht dat werd uitgegeven citeert uit het door voorzitter Peter
Frans Anthonissen voorgelezen juryverslag: ‘De jury looft de inventieve manier
waarop Joris van Parys het genre van ultieme biografie combineert met
cultuurhistorische geschiedschrijving. De auteur neemt de lezer op sleeptouw en
schotelt hem een pakkend relaas voor, dat zeer goed geschreven en bovendien
academisch sterk onderbouwd is. Het leven, niets dan het
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leven is een meesterwerk van internationaal niveau, waarmee Joris van Parys in
Vlaanderen een nieuw genre op de kaart zet’. Dat van het op de kaart zetten van een
nieuw genre is misschien wat overdreven (het genre bestond wel degelijk al), maar
het was duidelijk de bedoeling te beklemtonen dat het om een standaardbiografie
gaat die ook volgens internationale normen kan meetellen. Over het oordeel van de
jury van de Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen kan u meer lezen elders in deze
Mededelingen XXIV. Het verslag werd door jurylid Patrick Lateur, samen met de
hier eveneens opgenomen laudatio van de hand van Johan de Haes, gepresenteerd
op een huidezitting voor de schrijver in de Raadzaal van het Gemeentehuis in zijn
woonplaats Stekene (14 juni 2008). Van de Stekense heemkundige John Buyse (met
één s!), trouw lid van ons Genootschap, kreeg Van Parys bij deze gelegenheid een
kapot gelezen exemplaar van de roman Twee werelden uit een katholieke bibliotheek
van Evergem cadeau - een bevestiging ten overvloede van de bevinding van de
biograaf dat Buysse ook in katholieke milieus veel meer werd gelezen dan tot nu toe
werd aangenomen.
De waardering kan inderdaad uit onverwachte hoek komen. Na de uitreiking van
de ABN AMRO Bank Prijs door Vlaams Minister-President Kris Peeters werd de
laureaat persoonlijk gefeliciteerd door Directeur-Generaal Mieke van Hecke van het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, die hem verzekerde dat de uitspraak
van de jury unaniem was. Martine Reynaers, die in 2003 de titel ‘Manager van het
jaar’ kreeg en werd aangezocht om als jurylid van de ABN AMRO Bank Prijs te
fungeren, liet in De Standaard van 12 september 2008 noteren dat ze zeer verrast
was toen ze kennis maakte met Cyriel Buysse: ‘Ik associeerde de man aanvankelijk
met bestofte boeken en kleurloze anekdotes, maar na het lezen van zijn biografie [...]
door Joris van Parys, heb ik mijn mening grondig herzien. Buysse verraste me met
de manier waarop hij de wereld vat. Zijn schrijfstijl past bij mijn levensstijl: to the
point.’ Zo zijn er meerdere manieren om van Buysse te houden. Hoe dan ook, de
effecten van de prijzen hebben niet lang op zich laten wachten: naar aanleiding van
de ABN AMRO Prijs werd de biografie in de pers opnieuw omstandig geprezen en
tegen begin juli was er al een derde druk op de markt, deze keer in paperback.
Dat de Buyssebiografie de omschrijving ‘meesterlijk’ verdient, werd intussen ook
bevestigd door Elsbeth Etty, hoogleraar literaire kritiek
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en liefhebster van het genre. Zij koos voor nrc.boeken.nl de honderd beste
Nederlandstalige biografieën van de afgelopen achttien jaar en formuleerde haar
criteria in de NRC van 5 september. In de daarbij afgedrukte lijst van ‘de 100-beste’
(recensies hiervan zijn te lezen via nrcboeken.nl/100-beste-biografieën) staat de
Buysse op de twintigste plaats. Toch is er ook een net-niet-kantje aan dit succesverhaal.
De Buyssebiografie had een plaats gekregen in de Tiplijst van de AKO Literatuurprijs
2008 (bij de 25 beste, geselecteerd uit een ‘oogst’ van 346 Nederlandstalige boeken)
maar haalde de toplijst (van de zes uiteindelijk genomineerde boeken) niet...
En dan moeten we het nog hebben over de ‘serieuze’ kritiek in de vaktijdschriften,
die nog maar net op gang is gekomen. Hier is het beeld niet anders, maar er is meer
ruimte voor nuancering en voor enkele bedenkingen. Vrij snel al kwam er een recensie
van Piet Couttenier in het decembernummer van De Leeswolf (jg. 13, 2007, nr. 9, p.
706-707), die met grote kennis van zaken kan wijzen op de manier waarop Van Parys
het algemeen aanvaarde beeld van Buysse relativeert en bijstuurt. Couttenier legt de
nadruk op de ‘brede historische invalshoek en de aanbreng van nieuw
bronnenmateriaal’ en vindt het boek ook meeslepend geschreven. Heel opmerkelijk
is de bespreking, door Jacques de Maere, in Streven (jg. 75, april 2008, p. 363-368),
dat is een tijdschrift dat door Vlaamse jezuïeten wordt uitgegeven. De lof die de
Nevelse schrijver hier krijgt toegezwaaid geeft aan dat ook de meest hardleerse
katholieke kritiek geen eeuwigheidswaarde heeft en meeroeit in de ontwikkeling van
haar tijd. 't Kan verkeren, om het met Bredero te zeggen. We citeren de
slotbeschouwing van De Maere: Het is lang geleden dat we zo'n diepgaand beeld
hebben gekregen van een eng-klerikaal en nationalistisch Vlaanderen dat de mensen
wilde verheffen door ze uiteindelijk dom te houden, en van een integer mens die, in
het volle besef van alle tegenstrijdigheden, zich daar met de kracht van zijn briljant
woord tegen verzette. Een groot auteur heeft een grote biografie gekregen.
‘Een grote biografie voor een groot auteur’: een mooier eerherstel van katholieke
zijde kan haast niet. Opvallend is dat De Maere in zijn recensie nadrukkelijk stelt
dat deze biografie geen hagiografie is: hij merkt op dat Van Parys geregeld wijst op
vergissingen, verbloemingen of foute inschattingen van ‘zijn’ auteur. Andere critici,
zoals Hans Vandevoorde (in Ons Erfdeel, jg. 51 nr. 2, mei 2008, p. 161-165) en, in
zijn spoor, G.F.H. Raat (in Boelvaar Poef, jg. 8 nr. 2/3,
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september 2008, p. 79-84) menen bij Van Parys wél een neiging tot hagiografie of
overschatting van de gebiografeerde waar te nemen. Vandevoorde, zelf van nature
wat geneigd tot dwarsheid (kenners weten dat dit een understatement is), heeft het
onder de titel ‘Le vrai Cyriel?’ zelfs over ‘een Buysse, lichtelijk gevleid’. Hij heeft
uiteraard recht op zijn eigen mening en de uitzondering in deze beeldvorming bevestigt
de regel. De lezer zal zelf wel oordelen of Buysse van een lang onderschatte, nu plots
tot een overschatte figuur is geworden. Wie nog mocht twijfelen kan overigens als
tegengewicht voor Vandevoordes ietwat ‘zure’ bespreking even te rade gaan bij
Philip Vermoortel, die in het Nederlandse Biografie Bulletin (jg. 18 nr. 2, zomer
2008, p. 60-65) een uitvoerige, enthousiaste bespreking publiceerde. Hij opent met:
Joris van Parys kan schrijven. Ten eerste omdat hij zakelijk, helder en bevattelijk
vertelt, maar niettemin - of misschien juist daardoor - boeiend en bij momenten zelfs
meeslepend. In de tweede plaats omdat hij zijn materiaal zo creatief heeft geordend
dat die ordening op zich al voor leesplezier zorgt. Of Van Parys een ‘gevleid’ portret
van Cyriel Buysse heeft opgehangen? Neen, stelt Vermoortel, Buysse wordt nergens
beter, liever of aardiger voorgesteld [...] dan op basis van feiten te reconstrueren
valt. Van Parys corrigeert Buysse dan ook wanneer diens versie door de feiten wordt
tegengesproken en hij blijft altijd kritisch, ook met betrekking tot de kwaliteit van
Buysses werk. Maar als Buysse ten onrechte aangevallen wordt, gaat Van Parys
natuurlijk in de tegenaanval, niet met retorische verontwaardiging, maar met feiten.
Vermoortel maakt wél enkele, meer technische, kanttekeningen bij het boek (o.m.
over het plaatsen van de illustraties, niet altijd direct naast de tekst waar ze bijhoren),
maar die doen voor hem niets af van zijn lof. Het boek is volgens hem ‘op alle vlakken
een pareltje [...] van perfectie.’
Helemaal op diezelfde golflengte zit ook Jos Muyres, werkzaam als docent bij de
Opleiding Nederlandse Taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in
zijn recensie voor Brood & Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale
bewegingen (jg. 13 nr. 3, juli-sept. 2008, p. 88-98): ‘De biografie van Van Parys is
een magnum opus, een boek dat getuigt van minutieus onderzoek, een grote
belezenheid en verdieping van een tijdperk dat ver achter ons lijkt te liggen, maar
dat - dankzij de inspanningen van de biograaf - weer heel dichtbij komt’. Hoofdzaak,
ook voor Muyres, is ‘dat de eerste echt grote schrijver in de Vlaamse literatuur met
dit boek de
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erkenning en het standbeeld heeft gekregen, die hij verdiende.’
Om deze verkenningen in de literaire kritiek af te ronden: niet bestemd voor een
vaktijdschrift, maar afkomstig van een student die zich al oefent in de literaire kritiek
is deze leuke passage, bestemd voor Dilemma, het Gentse germanistenblad van maart
2008: Waarom is dit boek zo knap? Heel eenvoudig: Van Parys slaagt erin de
geschiedenis te doen herleven. De biografie leest als een mooi verhaal en niet als
een droge kroniek van wat Buysse zoal verricht heeft in zijn leven. Veel heeft natuurlijk
te maken met Buysses levensloop die [...] een voldoende afwisseling vertoont van
evenwichts- en conflictchronotopen om er een interessant werk over te schrijven. En
dat heeft Van Parys gelukkig gedaan zodat Buysse eindelijk de biografie heeft die
hij verdient. Deze germanist in spe kan nog een goede criticus worden als hij wat
moeilijke woorden afzweert. Nog vele andere stukken die het hebben over de
‘magistrale biografie’ of over Cyriel Buysse, ‘de echte baanbreker’ en ‘een
warmhartige reus onder afgunstige dwergen’ moeten hier buiten beeld blijven: ze
zijn te talrijk om op te sommen en bieden ook niet echt veel nieuws meer na wat
hierboven al de revue passeerde. We signaleren nog een bespreking door Joost
Vandommele in de Nieuwsbrief 2008 van het René de Clercq Genootschap, ook te
lezen op de webstek www.renedeclercq.be, waarin raakpunten tussen Buysse en de
Clercq worden ‘geduid’ (met dank aan Yves T'Sjoen). En verder alleen nog deze
mooie anekdote. Rond de nieuwjaarsperiode was een bekende van de biograaf in een
boekhandel in Brugge. Het boek lag in de etalage en bij navraag werd gezegd dat
het goed ging met de verkoop. Maar er was meer. Onlangs werd in de boekhandel
een 80-jarige boekendief op heterdaad betrapt. Hij had drie boeken gestolen,
waaronder... de Buysse-biografie. ‘Mooi meegenomen’!
De overweldigende aandacht voor de Buysse-biografie zou bijna doen vergeten dat
er ook ander nieuws valt te melden. Op de eerste plaats dient hier een groots
georganiseerde fietszoektocht op de grens van de Leiestreek en het Meetjesland
vermeld te worden, die geheel in het teken van Buysse werd gesteld en dan ook de
naam ‘In het land van Buysse’ meekreeg. Groots, jawel, omdat dit toeristische
gebeuren werd georganiseerd door VVV Leiestreek en de dienst toerisme Deinze,
in samenwerking met maar liefst elf verschillende instanties: DK Entertainment in
de persoon van Peter de Kemel (over wie zo dadelijk meer), de schepenen van de
stads- en gemeentebesturen van
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Deinze, Nevele en Sint-Martens-Latem, het Cyriel Buysse Genootschap, het
streekmuseum Rietgaverstede (Nevele), de heemkundige kring ‘Het land van Nevele’,
het Davidsfonds-gewest Land van Leie en Schelde, Toerisme Leiestreek, Toerisme
Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen. Allemaal samen in één werkgroep en
gecoördineerd door Christine van Hecke (toerisme Deinze). De fietszoektocht was
een initiatief van Peter de Kemel, die aan de hand van de bestaande informatie uit
de scripties van Wouter Verkerken en van Kurt van Dycke een fraaie brochure
samenstelde. De fietstocht liep van 18 mei tot 19 september en bracht de fietsers
langs plaatsen die door Buysse werden beschreven en waarover vragen werden gesteld
in de brochure. Bij het afsluiten van deze kroniek waren nog geen aantallen bekend
van de deelnemers aan de zoektocht. Wel kon ter plaatse worden geconstateerd dat
de grote starthappening die was voorzien op zondag 18 mei maar weinig
belangstellenden heeft gelokt: het weer was niet zo fraai en geïnteresseerde fietsers
hebben hun tocht uitgesteld tot betere dagen. Jammer, want in de grote hal van de
Brielpoort in Deinze vertoonde DK Entertainment non stop de komische
langspeelfilms ‘Ten Huize Goetgebuer’ en ‘Aan de oevers van de Leie’ van Peter
de Kemel. Daarnaast was ook de reizende tentoonstelling ‘Mijnheer Cyriel’ voor
één dag opgesteld.
Misschien hierbij nog een woordje uitleg over die film(s) van De Kemel. Na het
enorme succes van de televisiereeks ‘Ten huize Goetgebuer’ op AVS (waarover in
vorige Kronieken al werd bericht) heeft De Kemel in recordtempo een nieuwe film
gedraaid, ‘Aan de oevers van de Leie’, waarin hij de belevenissen van de familie
Goetgebuer met heel veel eigen fantasie heeft aangevuld en verderverteld. Die films
zijn op schitterende locaties gedraaid en bevatten prachtig beeldmateriaal, dat mede
aan de basis ligt van de fietszoektocht. De tweede film, zo viel te lezen in Het Laatste
Nieuws van 15/16 december 2007, brak alle records en haalde meer dan 10.000
bezoekers en wellicht komen er ook nog nieuwe voorstellingen. De onderhandelingen
blijven lopen. Wij hopen dat deze sympathieke regisseur en duizendpoot met zijn
DK Entertainment nog veel naar Buysse lonkt. Het materiaal dat zijn fantasie aan
het werk kan zetten is niet beperkt tot ‘Lente’ (De Kemels theaterbewerking hiervan
is trouwens ook nog in productie) en is vrijwel oeverloos.
Meer boekennieuws nu. De gezamenlijke uitgevers van de biografie, Houtekiet
in Antwerpen en Atlas in Amsterdam, brachten op advies
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van Joris van Parys een herdruk uit van 't Bolleken (2008). De oplage van 1000
exemplaren was binnen de kortste keren uitverkocht en er is nu al een tweede druk.
De uitgevers hebben ook beloofd een heruitgave te brengen van De roman van de
schaatsenrijder. Tegelijk zijn er concrete plannen voor een fotoboek rond Buysse
en zijn tijd. Dat zal, uiteraard, worden samengesteld door Joris van Parys, die van
de kleindochter van de auteur, Nadine Buysse, twee albums met nieuw, onbekend
fotomateriaal ter inzage heeft gekregen. Het succesverhaal moge op die manier
voortduren. De herdruk van 't Bolleken was alvast een echte ‘hit’, die deskundig
werd ‘gehypet’ onder meer door Erwin Mortier, die over dit ‘ijzersterk proza van
Europese allure’ een zeer wervend stuk schreef in De Standaard van 25 april 2008;
en door zijn vriend Lieven Vandenhaute, die een al even enthousiast pleidooi hield
in het televisieprogramma ‘Ter Zake’ op 16 mei 2008. Het gesprek viel nog te
bekijken en te beluisteren, samen met ‘Meer over Cyriel Buysse’, op de website
www.klara.be. Dat ‘meer over’ was de bespreking van de biografie door Johan de
Haes, en een fragment uit de filmopname van 't Bolleken door Marc Didden. In de
Cicero-katern van De Volkskrant, 30 mei 2008, stond een korte bespreking van het
boek door Paul Depondt.
Hier moeten ook enkele publicaties over Buysse worden vermeld. Het Jaarboek
XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap verscheen als themanummer onder de titel
‘Een wijf is een wijf’. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels (Lannoo, Tielt, 2008),
geredigeerd door Tom Sintobin en Marcel de Smedt. Het is een fraai boek, dat de
bijdragen bundelt die werden gepresenteerd op de studiedag die op 14 november
2007 onder de titel ‘Man/vrouwrepresentaties bij/rondom Stijn Streuvels’ werd
georganiseerd aan de K.U. Leuven Campus Kortrijk. We signaleren voor de
Buyssestudie een tekst ‘Over kortgerokte meisjes, overgroeide langsels en verslenste
oren. Vrouwbeelden bij Streuvels en Buysse, van De vlaschaard tot Rozeke van
Dalen’ (p. 73-92) van de hand van Jacqueline Bel (die ook aan onze Mededelingen
heeft meegewerkt) en een bijdrage van Lizet Duyvendak, ‘“Is dit iets voor het
Leesmuseum”. Over de plaats van Streuvels en Buysse in de collectie van het Haags
Damesleesmuseum’ (p. 237-252), waarin een verklaring wordt gezocht voor de
‘ruime aanwezigheid’ van beide auteurs, volgens de auteur toch ‘een Fremdkörper’
in de collectie van dit leesclubje. Interessant is haar conclusie: ‘Dit kleine onderzoek
van de receptie van de Vlaamse literatuur in het Haagse DLM toont ook
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maar weer eens aan, dat de stelling van Marnix Gijsen en Ton Anbeek over de
gescheiden ontwikkeling van de Vlaamse en Nederlandse letterkundes niet juist is’
(p. 246). Lezers en schrijvers hebben zich ‘niet aan de beperkende landsgrenzen
gehouden’: er zijn juist ‘verrassende’ overeenkomsten, die te maken hebben met
‘overeenkomende thema's en intellectuele en sociale interesses’.
We komen ook nog even terug op het in de ‘Inleiding’ van deze Mededelingen
gesignaleerde Buyssenummer van het Boontijdschrift Boelvaar Poef
(septembernummer 2008). Het themanummer heeft als titel een citaatje van Louis
Paul Boon: ‘Meneer Buysse, gij zijt een van onze grootste geweest’ en bevat bijdragen
van Pieter Borghart over het naturalisme in ‘De biezenstekker’ (p. 5-17), van Rob
van de Schoor over ‘Wroeging’ van Cyriel Buysse en ‘Angst’ van Frans Coenen jr.
(p. 19-26), van Hans Vandevoorde over Buysses dagboek Zomerleven (p. 27-35),
van Elke van Nieuwenhuyze over Het recht van de sterkste als ‘waarachtig document’
(p. 37-50), van Stephan Borggreve over Boons roman Vergeten straat in het licht
van Het recht van de sterkste (p. 51-61) en van Jos Muyres over het lijdensverhaal
van Maria Beert in Het recht van de sterkste (p. 63-78). Zoals hierboven al vermeld
is er ook een recensie van het boek van Joris van Parys, door G.F.H. Raat (p. 79-84).
In het speciaal nummer van het Nederlandse vaktijdschrift De negentiende eeuw,
een themanummer over ‘genot’ (jg. 31, 2007, nr. 2, p. 119-130) verscheen een mooi
stuk van Jaap Grave (die werkzaam is in de extra-murale neerlandistiek) over
‘Buitenaards genot oftewel waarom zweven in Buysses Recht van de sterkste en
Couperus' Extaze te verkiezen is boven de zwaartekracht’. Het is de tekst van een
lezing die Jaap Grave hield op het jaarsymposium van de werkgroep De Negentiende
eeuw, op 11 november 2006 te Hilversum.
We kunnen deze ‘Kroniek’ nu afronden met nog enkele losse aankondigingen en
mededelingen.
Eerst één stapje terug. In onze kroniek van vorig jaar vergaten we te vermelden
dat Luc van Doorslaer op vrijdag 20 april 2007 ter gelegenheid van de
Maeterlinck-dag een tiental minuten werd geïnterviewd voor het radioprogramma
Klara. Van Doorslaer heeft enkele jaren geleden een bundel samengesteld met
reisproza van Buysse (Reizen van toen. Met de automobiel door Frankrijk, Manteau
1992) en sprak in het interview over de vriendschap met Maeterlinck.
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Het Gentse Buysse-colloquium van 19 december 2007 werd op zaterdag 16 februari
2008 in een afgeslankte versie overgedaan als de zestiende Herman Heyselezing,
georganiseerd door het Reynaert Genootschap in samenwerking met de heemkundige
kring d'EUZIE in de raadzaal van het Gemeentehuis te Stekene. Joris van Parys
presenteerde er opnieuw zijn ‘kleine geurenstudie’, die hier in onze Mededelingen
is afgedrukt, en Pat Mechele bracht er de Buysse-fragmenten die ook al op het Gentse
colloquium op het programma stonden.
Tijdens de Gentse feesten 2008 werd de succesvolle rondreizende tentoonstelling
‘Mijnheer Cyriel’ opgesteld in ‘De School van Toen’ in het Klein Raamhof 8 te Gent.
Bij de opening hield Elke van Nieuwenhuyze een zeer gepaste voorstelling van de
schrjver. Anne Cocriamont liet ons weten dat er meer dan 1200 mensen langs zijn
geweest, wat een groot succes mag heten voor die beperkte tijd (de openingsavond
en acht namiddagen).
Op 14 mei 2008 brachten Freddy van Besien en Marnix Speybroeck in het eetcafé
Molé aan de Land van Waaslaan 78 te Sint-Amandsberg bij Gent (vlakbij de
Dampoort) een druk bijgewoond Buysseprogramma, met fragmenten uit ‘Grueten
Broos’, 'n Leeuw van Vlaanderen', 't Bolleken, Levensleer, ‘De visjes van Bobsico’
en het dagboek Zomerleven.
De roman 't Bolleken blijkt nu ook in een Servische versie beschikbaar te zijn, in
een vertaling van dr. Jelica Novakoviç. De titel luidt: Klicerce.
De roman van de schaatsenrijder is als e-book beschikbaar, in het Nederlands, in
het project Gutenberg Literary Archive Foundation (zie www.gutenberg.org) en kan
daar gratis af het net gehaald worden. Bij de Wereldbibliotheek is een
print-on-demand-versie van hetzelfde boek beschikbaar. Kostprijs: minimum 32,90
euro. Dan maar liever ouderwets naar de boekhandel voor de beloofde papieren
herdruk?
Het loont zeer de moeite eens te kijken hoe het lemma over Cyriel Buysse aan het
groeien is in verschillende talen op de ‘vrije encyclopedie’ www.wikipedia.org (vóór
‘wikipedia’ nl. intikken voor de Nederlandse versie, fr. voor de Franse enz.).
De roman Tantes staat op ‘De leeslijst 2009’ van Stichting lezen (www.deleeslijst.be)
bij de geselecteerde ‘12 boeken om je tanden in te zetten’.
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Cyriel Buysse is opgenomen in de canon van de Nederlandse literatuur, opgesteld
door een vanwege het Letterkundig Museum in Den Haag benoemde commissie. Hij
krijgt dan ook een plaats in het Pantheon, de nieuwe semi-permanente tentoonstelling
die naar verwachting eind april 2009 zal geopend worden in het Letterkundig Museum.
En de laatste vooruitblik: in oktober zal de toneelvereniging Vooruit in Deinze
naar aanleiding van haar honderdvijftigjarig bestaan een reeks voorstellingen van
Het gezin Van Paemel brengen. Een verslag over één van de voorstellingen brengen
we in onze volgende Kroniek.

Kleine linkervleugel van het grote pand Laan van Meerdervoort nr. 11 in Den Haag, waar Cyriel
Buysse 's winters woonde met zijn echtgenote Nelly Dyserinck.

Déze kroniek sluiten we af met een foto van het huis waar Cyriel Buysse woonde
met zijn echtgenote Nelly Dyserinck, gelegen aan de Laan van Meerdervoort nr. 11
in Den Haag. De foto laat alleen de kleine linkervleugel van het pand zien, die nu is
omgebouwd tot drie appartementen. Het grootste deel van het oorspronkelijke pand
huisvest het Mesdag Museum, dat momenteel gesloten is voor verbouwing. Op de
daguitstap van het Cyriel Buysse Genootschap op 20

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 24

191
september 2008 (de 149ste verjaardag van de schrijver!) konden we het pand dus
helaas niet bezoeken. We hebben het wel kunnen bewonderen aan de buitenkant, na
een zeer geslaagde Louis Couperus wandeling in dezelfde omgeving en na een bezoek
aan het kleine Louis Couperus Museum. Een schitterende wandeling, op een
zonovergoten warme nazomerdag.
A.M.M.
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