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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
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Inleiding
In 2009 was het niet alleen 150 jaar geleden dat Cyriel Buysse werd geboren maar
ook 10 jaar geleden dat Antonin van Elslander is overleden. Bij wijze van hulde aan
hem die in de jaren '60 van de vorige eeuw de Buyssestudie op gang heeft gebracht,
openen wij deze 25e aflevering van de Mededelingen met een herdruk van een
interview dat Gaston Durnez met hem had.
Huldeblijken voor Buysse zelf waren er in overvloed, voornamelijk in zijn
geboortestreek, waarover als het ware een lawine van naar Buysse verwijzende,
veelal folkloristische evenementen heen is gegaan. Maar de belangstelling was niet
beperkt tot de omgeving van Nevele. Wij kunnen hier bijvoorbeeld twee lezingen
afdrukken die respectievelijk werden gehouden door schrijfster Monika van Paemel
(in Brussel) en door biograaf Joris van Parys (in Gent). Om het feestelijke karakter
ook aan deze Mededelingen mee te geven hebben wij behalve Monika van Paemel
ook nog twee andere creatieve auteurs aan het woord gelaten over hun ‘omgang’
met Buysse. Van Erwin Mortier kregen we de toestemming om zijn recensie van de
succesrijke herdruk van 't Bolleken over te nemen en van Leo Pleysier konden we
een veel vroegere herinnering uit de vergetelheid halen. Een getuigenis uit
onverwachte hoek!
Een kort overzicht van de vele andere huldeblijken is te vinden in de Kroniek
achteraan in deze Mededelingen. Een beetje feest brengt ook de publicatie van het
toneelstuk Euzeke, een toneelbewerking van Levensleer door Buysse zelf. Dat deze
versie in handschrift bestond was al langer bekend, maar ze werd pas nu helemaal
ontcijferd en wordt hier voor het eerst gedrukt. We willen hierbij de hoop uitspreken
dat de hilarische dialogen in het Gents-Frans van Madame Verpoest door een
regisseur of acteur ontdekt en op de planken gebracht zullen worden. Het stuk bevat
een leuke, voor die tijd vermoedelijk zeer gewaagde scène, gesitueerd in het hart
van het Gentse prostitutiemilieu. Aantrekkelijke elementen genoeg om een ‘nieuwe
Buysse’ te ontdekken!
Nieuw materiaal levert verder de bijdrage over de aandacht die de Brusselse
avant-garde groep ‘La Lanterne Sourde’ had voor Nederlandstalige literatoren.
Dankzij de medewerking van Frans de Haes (Archives et Musée de la Littérature)
kon de hand worden gelegd op een tafelrede die Herman Teirlinck over Buysse heeft
gehouden. Bovendien bleek dit archief enkele brieven van niemand minder dan
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Paul van Ostaijen te bevatten; die hebben we hier dan maar meegegeven in bijlage.
Zoals gebruikelijk zijn ook in deze aflevering van de Mededelingen enkele studies
opgenomen. Romain John van de Maele, die eerder enkele bijdragen heeft verzorgd
over de cultuurhistorische achtergronden in het werk van Buysse, verlaat even de
mentaliteitsgeschiedenis en heeft zich verdiept in de poëticale opvattingen van onze
auteur. En Ludo Stynen put twee nieuwe stukken uit de onuitputtelijke
Reisaanteekeningen van Paul Fredericq. Joris van Parys sluit af met een in memoriam
Livine Sevens, een erfgename van Cyriel Buysses broer Arthur. Zij heeft haar rijke
familiearchief te beschikking gesteld van de Buyssebiografie, en heeft op die manier,
net zoals Maddy Buysse dat destijds heeft gedaan, een belangrijke bijdrage geleverd
aan de Buyssestudie.
Tot slot. Deze reeks Mededelingen werd in 1985 op gang getrokken door Antonin
van Elslander. Hij was toen echter al dichtbij zijn emeritaat en heeft het werk meteen
aan de volgende generatie overgelaten. De samenstelling en de redactie van de
jaarboeken gebeurde dus door ondergetekende, die zich voor de gelegenheid ‘de
redactie’ noemde. Nu, 25 jaar later, wordt het tijd dat werk over te laten aan weer
een volgende generatie. Vanaf deel XXVI zullen de Mededelingen worden verzorgd
door een meerkoppige, echte redactie.
Anne Marie Musschoot

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

7

Keert Cyriel Buysse terug?
Eén der beste Vlaamse vertellers wordt herdacht
Interview met Antoon van Elslander door Gaston Durnez in De
Standaard, 4 januari 1982, p. 7
Gent. - Keert Cyriel Buysse terug? Liefhebbers van literaire vertelkunst hopen het
van harte. Misschien zal de komende herdenking van zijn overlijden daartoe een
nieuwe bijdrage kunnen leveren. Op 25 juli 1982 zal het vijftig jaar geleden zijn dat
hij op 72-jarige leeftijd overleed en begin januari start men in Gent al met een reeks
voorstellingen waarin zijn werk en zijn betekenis worden opgeroepen. Ondertussen
wacht de uitgave van zijn Verzameld Werk bij Manteau in Antwerpen op haar
voltooiing en verschijnen er ook weer afzonderlijke edities van zijn romans. Iemand
die daar zeer blij om is: prof. Antoon van Elslander, die zich als weinig anderen
heeft ingespannen om de grote Oostvlaming te geven waar hij recht op heeft.
Van Elslander vindt dat Buysse na zijn dood een vrij lange periode van verwaarlozing
heeft gekend, zowel vanwege het lezerspubliek als de literaire kritiek en de
geschiedschrijving. In de jaren zestig en zeventig is daar stilaan verandering in
gekomen, ook in kringen die zich vroeger weinig ontvankelijk voor zijn werk hadden
getoond. ‘Een rechtstreeks gevolg van de emancipatie der katholieken’, zegt de
Gentse hoogleraar. Hij verwijst meteen naar de nu al legendarische tv-uitzendingen
van Het Gezin Van Paemel en Driekoningenavond, twee toneelstukken van Buysse
die van 1963 af zeer velen in het land hebben ontroerd. Tussen 1966 en 1970 is er
ook een vierdelige Buysse-omnibus verschenen, met in het laatste deel de
opmerkelijke getuigenissen van zijn schoondochter Mady Buysse en van haar zoon
baron Guy Buysse. Deze omnibus kwam uit bij de Reinaert Uitgaven. ‘Een waardering
vanuit de kristen-demokratische hoek die Buysse ongetwijfeld geapprecieerd zou
hebben’, zegt Van Elslander. ‘Want Buysse droeg de kristen-demokratie van de jaren
1890, de beweging van het Daensisme dus, geen slecht hart toe. Hij vond ze tot op
zekere hoogte geschikt om het leven van de Vlaamse plattelandsbevolking te
verbeteren.’
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‘Vuilschrijver’
Cyriel Buysse werd lange tijd niet op zijn echte waarde geschat, omdat hij leed onder
een kwalijke reputatie.
- In het najaar van 1893, vertelt Van Elslander, publiceerde hij de naturalistische
roman Het Recht van de Sterkste, waarin hij zich liet kennen als ‘een krachtig
uitbeelder van bij voorkeur brutale personages’, om het met Pol de Mont te zeggen.
Dat bezorgde hem de naam van ‘vuilschrijver’. In Nevele, zijn geboortedorp, kwam
ik eens iemand tegen die Buysse nog had gekend en die al zijn romans had verzameld,
behalve Het Recht van de Sterkste. Dat had hij verbrand!
- Hij stond ook bekend als een felle antiklerikaal.
- Inderdaad. Buysse heeft in zijn romans een bepaalde geestelijkheid niet zo
sympathiek voorgesteld. Dat betekende geenszins, dat hij tegen de godsdienst was
gekant. Wie zijn werk ernstig leest, zal er zeker géén religieuze dimensie in aantreffen,
althans niet als we religie in de traditionele zin opvatten. Evenmin vind je er enige
aanval op de godsdienst als zodanig in. Zijn antiklerikalisme komt ons thans weinig
combattief of virulent voor. De vrijmetselaar Buysse beschouwde zichzelf als iemand
met een spiritualistische levensvisie, een soort vaag deïsme, denk ik. Een echte ateïst
was hij niet, wilde hij in elk geval niet zijn. Toen hij werd begraven, was er zelfs een
kruis op zijn lijkwagen(1).
- Toch bleef zijn slechte naam hem achtervolgen.
- Ja. Op het einde van de jaren twintig noemde Boekengids hem ‘het type van de
perverse dekadent, de cynische antiklerikalist, de vuilschrijver die aast op passies’.
Een schrijver wiens werk iemand die ‘respekt heeft voor zichzelf en rein wil blijven’,
nooit zou mogen aanraken.
- De toen nog katolieke Walschap heeft hem tegen die beschuldiging wel fel
verdedigd.
- Maar Buysse bleef voor de katolieke biblioteken en scholen, waar Boekengids
veel invloed had, nog jarenlang verdacht.
- Aanvankelijk begreep hij weinig van de Vlaamse Beweging. Is dat ook geen reden
geweest waarom men hem opzij stelde? Vermeylen heeft hem daarover hard
aangepakt.
- In zijn beginperiode heeft men foute uitspraken van hem over de Vlaamse strijd
tegen hem uitgespeeld. Later herzag hij zijn mening en na de Eerste Wereldoorlog
pleitte hij zelfs voor de vernederland-
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sing van de Gentse universiteit. De flaminganten bleven hem echter wantrouwen.
- Is het waar dat hij thuis Frans praatte en eigenlijk in het Frans heeft willen
schrijven?
- [Eén ogenblik] heeft hij er inderdaad aan gedacht, carrière te maken als Franstalig
literator. Hij was toen bevriend met Maurice Maeterlinck en andere Frans sprekende
Gentenaars. Maeterlinck heeft hem dat afgeraden: zijn Frans bezat volgens hem
onvoldoende kwaliteit, had geen ‘literair cachet’. De taal is trouwens altijd het zwakke
punt bij Buysse geweest. Zowel met het Nederlands als met het Frans heeft hij
geworsteld. Vergeet niet, dat hij maar tot zijn zestiende naar school was geweest en
helemaal geen ‘goede leerling’ was. Hij kende dus onvoldoende Frans en onvoldoende
Nederlands. Vandaar dat de gesprekken in zijn werk zo goed zijn. Die kon hij
weergeven in zijn moedertaal. En dat was het dialekt van zijn streek. Later, toen hij
met een Nederlandse gehuwd was en veel in Den Haag verbleef, is zijn taal er veel
op vooruitgegaan. Ondertussen is het niet juist, dat Buysse thuis Frans praatte. Zijn
zuster heeft het mij gezegd. Ik ontmoette haar toen ze 92 jaar was, een heel luciede
vrouw. Ik kon vrij lang met haar praten en ze vertelde mij allerlei over haar broer.
Ook over zijn amoureuze perikelen.
- Is het waar dat hij een vrouwenliefhebber was?
- Ik zou eerder zeggen dat de vrouwen liefhebber waren van Buysse! Hij moet een
zeer innemend man zijn geweest, een grote, flinke figuur, zeer sportief. Emmanuel
de Bom vertelt dat Buysse een struise kerel was ‘naast wie wij maar flauwe
literatoortjes zijn’.

Scherp inzicht
Antoon van Elslander, die van in zijn jonge jaren een echte Buysselezer was, ging
zich op de studie van de auteur toeleggen toen in 1959 diens honderdste geboortedag
werd herdacht. Van Elslander werd o.m. betrokken bij een toen door het Willemsfonds
georganizeerde tentoonstelling en hield een reeks voordrachten. In die periode was
Buysse nog niet uit het literaire vagevuur na zijn dood wederopgestaan. ‘In de
boekhandel kon je toen één roman van hem krijgen’, vertelt Van Elslander. ‘Dat was
't Bolleken en het verscheen als een der eerste nummers van de Vlaamse Pockets, bij
Heideland in
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Hasselt. Dat wijst al op een kentering. Want Heideland was een katolieke uitgeverij’.
Om de sfeer uit Buysses jonge tijd goed te begrijpen, moet je volgens de hoogleraar
Zoals het was lezen, een van de minder bekende boeken. ‘Een biezonder belangrijke
roman, vanwege de autobiografische elementen. Ik zeg niet, dat alles is gebeurd zoals
Buysse het verhaalt. Maar de atmosfeer is autentiek, de atmosfeer in het familiebedrijf
waar hij moest helpen, bij de arbeiders en in het ouderlijk huis, waar de verhouding
tot zijn autoritaire vader erg gespannen was. Buysse beschrijft ook zeer goed de
opkomst van het socialisme in zijn streek. Voor ons moderne gevoel een beetje te
langdradig, dat wel. Dat is voor de meeste romans van hem het geval. Maar je mag
niet vergeten, dat ze werden geschreven in een tijd toen de mensen meer tijd hadden
om te lezen en niet zo nerveus en opgejaagd leefden als nu’.
Zijn belangstelling voor de groei van het socialisme op het Vlaamse platteland bleek
ook uit een bijdrage die hij in 1895 in het tijdschrift De Gids liet verschijnen. ‘Zij
getuigt, zegt Van Elslander, van een scherp inzicht in de typologie van de
plattelandsbevolking, b.v. in haar afkeer voor het kollektivisme zoals dat toen door
de socialisten werd verkondigd. Buysse besprak ook de mogelijkheden van de
kristen-demokratie op de Vlaamse buiten en zijn nauwelijks verholen sympathie is
kenschetsend voor zijn humanitaire en niet-doctrinaire visie. Niet minder typisch is
dat de kristen-demokraat uit zijn roman 'n Leeuw van Vlaanderen (1900) vrij spoedig
het politiek toneel verlaat. Buysse had een afkeer voor partijpolitiek’.
Gaston Durnez

Eindnoten:
(1) [Noot Joris van Parys]: dat kruis op de rouwwagen was niet de wens van Cyriel maar een
beslissing van de nabestaanden.
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Mijnheer Cyriel
Over Cyriel Buysse, Nevele 29 september 1859 - Afsnee 25 juli 1932(*)
door Monika van Paemel
Inleiding. Door zijn fameuze toneelstuk Het gezin Van Paemel (1903) heeft mijn
familie, zowel aan moeders- als aan vaderskant, een grondige hekel aan schrijvers
gekregen, al was het van beide kanten met enig onderscheid en veel
dubbelzinnigheid.(1)
Voor de familie aan moederskant was Buysse ‘een slechte mens die slechte boeken
had geschreven’, boeken die ze uit godvruchtige vrees nooit zouden lezen. De boeken
van de tantes van Buysse, Rosalie en Virginie Loveling, lazen ze evenmin, maar de
gezusters Loveling waren tenminste nette juffrouwen, met een onbesproken
levenswandel, wat van hun neefje niet kon worden gezegd. Men noemde Buysse ook
wel smalend ‘een fijne mijnheer’, getrouwd met geld, goede sier makend, en schrijven
over werken was wel zo makkelijk als je zelf je handen niet hoefde vuil te maken.
De familie van vaderskant voelde zich in het kruis getast, Buysse had hun naam
gestolen voor een spektakel waarin hij een familie van misère opvoert. Vooral de
figuur van vader Van Paemel zat hen dwars, nooit zouden zij zich zo in de hoek laten
drukken door ‘een stukske baron’, de enige waar ze sympathie konden voor opbrengen
was de rebelse zoon die naar Amerika emigreert. Op de vrouwenfiguren werd geen
commentaar geleverd, de deemoedige moeder, het seksueel misbruikt meisje, de
opstandige dochter, vrouwentypes die, samen met de bigotte en de verzuurde,
herhaaldelijk voorkomen in het werk van Buysse, het was alsof zij niet meespeelden,
terwijl juist de vrouwen relevant zijn, zowel voor de intimiteit, als voor het
maatschappelijk bestel. Maar er was meer; Buysse had zich tegen de Flaminganten
gekeerd, dat was erger dan tegen de kerk pissen.

(1) Vgl. Monika van Paemel, ‘Van boeren en baronnen’, in Cyriel Buysse, samengesteld door
Anne Marie Musschoot, Antwerpen, Manteau - Amsterdam, Meulenhoff, 1996 (Klassieken
uit Vlaanderen deel 2), p. 9-10.
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Bovendien was het een vuilschrijver, die zich ‘specialiseerde in lagere driften’, zijn
boeken werden achter slot en grendel gezet, zodat ik - van het vrouwelijk geslacht ze niet onder ogen zou krijgen. Wat mij dubbel nieuwsgierig maakte, waarom las
men een boek dat werd afgekeurd?
Reputatie. Beperkte men zich aan de kant van moeder tot de reputatie van ‘de
vuilschrijver’, aan de kant van vader balanceerde men tussen miskenning en
erkenning, want om de literaire merites van Buysse kon men niet heen, men moest
ook toegeven dat zijn thema's en personages niet alleen tot de verbeelding spraken,
maar ook de verbeelding van een werkelijkheid waren. Het was alsof men het hem
kwalijk nam dat hij geen betere wereld verzon, geen idyllisch Vlaanderen, en dat hij
de menselijke relaties niet rooskleuriger voorstelde. Men schreef het toe aan
beïnvloeding door de Franse naturalisten, maar in tegenstelling tot Maurice
Maeterlinck, die in het Frans schreef en tot een ander gebied ging behoren, was
Buysse, ook met zijn Nederlandse connecties, eerst en vooral een Vlaams schrijver.
Maeterlinck, die Buysse (niet geheel onzelfzuchtig vermoed ik) aanraadde in het
Nederlands te schrijven: ‘Toute la Flandre est en lui, vivant et immortelle.’
Achteraf gezien was het niet alleen het gebruik van de naam Van Paemel, of de
reputatie van de schrijver die van Buysse een dubbelzinnig personage maakte, maar
waren de meningen van mijn familie ook de neerslag van de algemene opinie.
Beeldvorming. De mythe van de Vlaamse schrijver als held of martelaar voor de
goede zaak, poserend tussen pastoors en vooraanstaanden, die de mythe van de
Vlaamse schrijver verbonden met die van het Vlaamse volk, een vrome hardwerkende
gemeenschap die zich verzette tegen de verfransing en bij uitbreiding tegen alle
vreemde invloeden, maar die gezagsgetrouw bleef en niet in opstand kwam tegen
sociale onrechtvaardigheid, die mythe kon Buysse in al zijn robuuste Vlaamsheid
geen gestalte geven. Hij was te onafhankelijk en er zit in zijn toon ook een ironie of
een schamperheid waartegen geen mythe bestand is. In zijn boeken worden de
machtsverhoudingen en de seksualiteit verbonden en in hun nietsontziende heftigheid
beschreven. Bovendien is hij een meester in het ontmaskeren van de hypocrisie,
vooral van burgerij en kerk. Weldenkend Vlaanderen
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keerde zich tegen hem, en de vrome goegemeente volgde getrouw. Over de laster en
de tegenwerking waarmee men hem leven en schrijven lastig maakte, kan men alles
lezen in Het leven, niets dan het leven, de biografie die Joris van Parys over Buysse(2)
heeft gemaakt.
Literatuur & polemiek. Buysse werd dus verweten een naturalist te zijn, een Vlaamse
Zola, die mensen gedomineerd weet door erfelijkheid en milieu, maar ook sociale
kritiek in zijn boeken verwerkt en aldus verandering nastreeft. Burger, later baron,
tussen boeren en dagloners, liberaal met socialistische sympathieën, man en schrijver
die de seksualiteit een dominerende plaats toekent in een mensenleven. Drift, zei
men in zijn tijd, drive, zou men nu zeggen. Zijn boeken zijn niet braaf, niet tuttig,
niet katholiek, en dat heeft hij geweten, vooral toen hij zich in zijn gekwetstheid
tegen de Flaminganten keerde. Het is na zoveel jaar nog altijd schokkend te lezen(3)
tot hoeveel tegenwerking jaloerse kortzichtigheid kan aanzetten. Op de officiële
erkenning in eigen land heeft Buysse zowat tot op zijn sterfbed moeten wachten,
maar zijn lezers wisten al veel vroeger dat ze met een groot schrijver hadden te
maken, en postuum behoort hij - en niet alleen vanwege Het gezin Van Paemel -,
maar met heel zijn werk tot de besten van ons literair patrimonium.
De lezer. Vanzelf dat ik niet om Buysse heen kon, vanwege het taboe, vanwege het
land van herkomst (ik ben in Poesele bij Nevele geboren) en vanwege de taal, die ik
als mijn moedertaal meekreeg. Het taboe kan emanciperend werken, en dat is voor
de literatuur in de eerste helft van de twintigste eeuw in Vlaanderen zeker het geval.
Door de literatuur kwam je achter de geheimen van het leven, verkreeg je inzicht,
en leerde je voor jezelf verwoorden wat je belangrijk vond of waarvoor je stond, je
werd niet meer gedacht, je dacht zelf. Ook door de aantrekkingskracht van de
verboden vrucht ben ik Buysse al jong beginnen lezen, en het leuke is dat ik zijn
boeken tot in een donkere hoek van een collegebibliotheek vond, waar ik ze slinks
uit ontvreemdde. Het was alsof er weer een deur naar de wereld openging, al had ik
de neiging die af en toe weer op een kier

(2) Joris van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd. Antwerpen, Houtekiet
- Amsterdam, Atlas, 2007.
(3) Onder meer in Van Parys 2007.
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te zetten, zozeer grepen de verhalen me aan, nee, zo kon, zo mocht het er niet aan
toe gaan. De vrouwenfiguren, van moeder Van Paemel tot de tantes, revolteerden
me, het mededogen kwam later. Het was dezelfde reactie als met de kennismaking
met het werk van Shakespeare, King Lear of Othello kon ik bijvoorbeeld niet uitzitten,
het was al te erg, maar nog altijd blijf ik er naar kijken, nog altijd met ingehouden
adem, nog altijd met dichtgeknepen handen. De vergelijking met Shakespeare is
toevallig, maar het werk van grote schrijvers reikt over de tijd heen, en past zich aan,
aan de geschiedenis en het verloop van het leven. Ik erken de plaats van Buysse nu
ook in de ontwikkeling van een gebied, ik lees hem nu met ervaringen die ik met
twintig niet had.
Taal. Ik las uiteraard ook Stijn Streuvels, die wel gecanoniseerd was, ik hoefde zijn
boeken niet te ontvreemden of stiekem te lezen, ze stonden - zij het niet allemaal op mijn leeslijst. Bij Streuvels zijn de mensen ook noodlottig bepaald door hun
herkomst, hun sekse, hun sociale positie, er hangt zelfs een Scandinavische doem
over veel van zijn boeken, maar Streuvels werd als gezagsgetrouw voorgesteld en
met alle ‘fierheid’ toch trouw of onderworpen aan de kerk. (Het tegen elkaar afwegen
van schrijvers is een beproefde techniek om het literaire veld te beheersen. Het is
niet mijn bedoeling hier Buysse en Streuvels tegen elkaar op te stellen, het is een
toelichting van een leeservaring.) Ik werd op kostschool in de Kempen omwille van
mijn herkomst uit Vlaanderen geacht alle Streuvelingen, zoals bliksemglimmeren en
schemerwankelen, par natuur te begrijpen, wat helemaal niet het geval was. Mijn
voorkeur voor de standaardtaal en voor het uitwerken van die taal, is ook het gevolg
van het lezen van het werk van een generatie schrijvers die de taal niet geheel
beheersten en dat met allerlei eigenaardigheden of zogenaamde volkse wendingen
probeerden te verbloemen. (Wat in de jongere generatie weer opduikt omwikkeld
met pseudo-progressieve doekjes voor het bloeden. Achteruitgang die als vooruitgang
wordt voorgesteld.) Het werk van Buysse vertoont ook eigenaardigheden, en het is
- vooral in de dialogen, streekgebonden, het is duidelijk dat Buysse aanvankelijk het
Nederlands moest oefenen. Dat Maeterlinck in het Frans schreef, of voor het Frans
koos, is historisch te verklaren door de Franse invloedsfeer, en hoewel de
emotionaliteit naar het land van herkomst verwijst, of beter nog, naar de streek van
herkomst, is hij feitelijk een
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Franstalig schrijver. Buysse leefde en schreef in twee tussentalen, een soort
Vlaams-Nederlands, en een soort Frans-Vlaams. De uiteindelijke keuze voor het
Nederlands, ongetwijfeld ook bevorderd door de contacten met Nederland, is achteraf
gezien voor Vlaanderen een gelukkige sociale keuze. Ik heb in mijn ‘Louis Paul
Boon lezing’ voor de universiteit van Tilburg ‘Het Verwerven of het Veroveren van
een Taal’(4) gewezen op het belang van de keuze voor het Nederlands door een
generatie schrijvers die hun taal als het ware weer moesten heroveren. Zij hebben
daardoor ook mee vorm gegeven aan de emancipatie van hun gemeenschap. De taal
van Buysse resoneert in de mijne en het herlezen van zijn boeken verschaft mij elke
keer weer een inzicht, zowel in het land van herkomst als in de persoonlijke
problematiek.
Thema. Buysse is duidelijk, al te duidelijk voor sommigen, hij verklaart niet veel,
hij schrijft het onomwonden neer zoals het is of zoals de voortgang van het verhaal
het wil; de machtsverhoudingen en de verhouding tussen de seksen, onvermijdelijk
verweven, zoals in zijn eerste grote roman: Het recht van de sterkste, waarin we met
verkrachting en onderwerping worden geconfronteerd. Hij windt er geen doekjes
om, ook niet als het om de maatschappelijke verhoudingen gaat - ik verwijs nog een
keer naar Het gezin Van Paemel, en het is opmerkelijk dat hij de zogenaamde hogere
standen, die van de baronnen of de kleine landadel, meer schematisch beschrijft dan
die van de pachters of van het gemene volk, waarbij protest tegen de mensonwaardige
levensomstandigheden en deernis met de onmondige uit de schriftuur zelf spreekt.
De lezer blijft niet geslagen maar verontwaardigd achter, met in plaats van een
schietgebedje een vloek op de lippen, wat overigens ook een vorm van bidden kan
zijn. Het verwijt dat Buysse vanuit zijn Haagse residentie en bovenop zijn
molenheuvel neerkeek op de kleine luiden gaat niet op, hij kende ze wel, vanbinnen
en vanbuiten, hij moraliseert niet en hij verheerlijkt niet, ze zijn zoals ze zijn, en
zoals ze door de omstandigheden zijn geworden of door het leven zijn getekend.

(4) ‘Het Verwerven of het Veroveren van een Taal’, Universiteit Tilburg, L.P. Boon Lezing,
1992.
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Achtergrond & ontwikkeling. Buysse stamt uit een familie van nijveraars, zijn vader
had in Nevele een cichoreifabriek, maar er zijn ook intellectuelen en advocaten, die
tot de politiek actieve Gentse liberale burgerij behoren, en niet te vergeten, er zijn
de tantes, de schrijfsters Rosalie en Virginie Loveling. Men leeft in Nevele, een
Oost-Vlaams dorp dat nog is ingebed in de 19de eeuw, met strakke sociale
verhoudingen, van kasteel tot pachtboer en subproletariaat, onder strenge kerkelijke
controle, in vrees en bittere armoede, zoals het gezegde luidde: houdt gij ze dom, ik
zal ze arm houden. Er waren ook tegenstellingen, die bijvoorbeeld in de eerste
schoolstrijd, een conflict waarin kerk en vrijzinnigheid door het onderwijs invloed
wilden verwerven, waardoor ook de dorpsgemeenschap werd verdeeld. In het werk
van de Rosalie en Virginie wordt daar naar verwezen met ‘Meester Huyghe’, en
Sophie, Buysse voegde daar het verhaal van ‘Meester Gevers’ aan toe. Maar voor
de fabrikantenzoon is de wereld al vlug wijder dan het dorp, in Gent leert hij het
stedelijke leven kennen, en weldra verlaat hij het Europese continent voor Amerika.
De neerslag van zijn reizen, bijvoorbeeld door Frankrijk, vinden we terug in
reisbeschrijvingen, en in de roman Twee Werelden (1931).
Naast het zakelijke en het bazige van vaderskant komt van moederskant het
gevoelige, het intellectuele en het kunstzinnige. Zijn tantes, de zusters Loveling, de
Nevelse nachtegalen of met enige overdrijving, de Vlaamse Brontë's genoemd,
brengen hem ook de liefde voor de literatuur bij. Na de vroege dood van zijn moeder
Pauline, wordt de rol van zijn tante Virginie belangrijker, met haar zal hij zelfs een
boek schrijven: Levensleer (1911) een unicum in onze literatuur.
Doordat zijn vader een cichoreifabriek uitbaat wordt Buysse in een zekere welstand
geboren, wat hem vrijheid van denken en bewegen garandeert, ook als zijn vader
hem op droog zaad zet, weet hij zich met de bagage van zijn achtergrond te redden,
en later zal het huwelijk met de welgestelde Haagse weduwe Nelly Tromp-Dyserinck
(1896) voorkomen dat hij omwille van zijn boeken kan worden gebroodroofd. De
kerk kon Buysse niet muilkorven, de Flaminganten mochten hem vermaledijen, het
literaire establishment mocht hem onheus behandelen of miskennen, het was pijnlijk,
maar niet dodelijk. Door zijn buitenlandse contacten ontsnapte Buysse grotendeels
aan de bekrompenheid, maar de tegenwerking en de miskenning verklaart wel zijn
verbittering over al die Vlaamse leeuwen die hard brulden, maar geen boeken lazen,
hun staart introkken voor
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kerk en macht, en ondermaats bleven als het om echte ontvoogding ging. Men kan
zijn houding tegenover een bepaald soort Vlaanderen ook verklaren als een revolte
tegen de miserabele toestanden die hij in zijn boeken beschreef.
Het land van herkomst. Maar ondanks zijn burgerlijk bestaan, zijn Haagse connecties
en zijn buitenlandse reizen, bleef Buysse altijd terugkeren naar de kern van zijn
bestaan, de dorpen van de Leiestreek, zijn land van herkomst, zijn literaire
microkosmos, waaraan hij gevoelsgebonden is en waar hij de mensen, de natuur en
de dieren kent. Talloos zijn de prachtige natuurbeschrijvingen en de kenmerkende
beschrijvingen van dieren. De natuur lijkt bij Buysse op een schilderij van Emile
Claus, en over dat gebied schrijft hij: ‘Mijn land, mijn Vlaanderenland is heel, héél
klein, niet groter dan wat ik op een flinke ochtendwandeling kan aflopen, niet ruimer
dan wat ik vanop mijn Molenheuvel met een blik kan omvatten. Dát is mijn land,
mijn vaderland, het mooiste land der aarde.’
In zijn veelzijdige oeuvre, schetsen, novellen, reisbeschrijvingen, toneel en romans,
is dat land een constante. Tot in zijn verschijning is Buysse een buitenmens, al gaat
hij dan gekleed als een mijnheer - hij lijkt op zijn foto's een Vlaamse Claude Monet
-, hij kan het land en de dieren node missen. En wat hij schrijft blijft altijd dicht bij
de aardse werkelijkheid.
Het literaire bedrijf. Buysse speelde ook een rol in het literaire leven, bijvoorbeeld
bij de oprichting van Van Nu en Straks, met zijn vriend Couperus is hij redacteur
van Groot Nederland, hij is bij de oprichting van de PEN-club, en hij krijgt de
Staatsprijs voor Literatuur(1921), hij wordt lid van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal en Letterkunde (1930) en uiteindelijk ook nog in 1932 verheven (zoals dat
heet) in de adelstand met de titel van baron, wat gezien zijn werk een tikje ironisch
is. En vanzelf dat al deze extra literaire bezigheden en min of meer verdachte eer
ook voor de nodige heibel zorgen. Wat blijft is het grote oeuvre van een schrijver
die, ofschoon gesteld op erkenning, zich meer en meer aan alle plichtplegingen
onttrok om dat te doen wat hij het beste kon: schrijven.
De geschiedenis. In het leven van Cyriel Buysse is, zoals voor zijn tijdgenoten, de
Eerste Wereldoorlog of de Grote Oorlog een breuk in de
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tijd. Tot de Eerste Wereldoorlog lijkt de wereld een gestage, al te langzame allicht,
maar toch, vooruitgang in de beschaving te ontwikkelen, dat wordt door die oorlog
waarin ook Vlaanderen in het brandpunt komt, ongedaan gemaakt. Het land waar
Buysse zoveel van houdt wordt tot puin geschoten, de mensen worden er voorgoed
door getekend, en na afloop van de dwaze moordpartij zal niets meer zijn zoals het
was. Ook René, de zoon van Buysse zal naar het front trekken, wat hem uiteraard
diep raakt. Na de oorlog is de ouderwordende schrijver bezadigder, en haast stil
wanhopig, maar het werk gaat door en de schriftuur lijkt erdoor gelouterd. Dat we
Buysse vandaag nog lezen, ja dat zijn werk een kleine come back beleeft, komt door
het meesterschap van zijn schriftuur en zijn nuchtere benadering van de werkelijkheid.
Je zou hem in plaats van een naturalist ook een realist kunnen noemen waardoor
toestanden uit het verleden nog duidend zijn, en figuren die nu niet meer in die
gedaanten voorkomen als onvergetelijke karakters overeind blijven. Bovendien blijft
er al evoluerend een eenheid in het werk, met thema's die worden herhaald, wat een
kenmerk te meer is van een waarachtige schrijver. Buysse heeft een oeuvre nagelaten.
De vrouwen. Het is niet simpel uit de veelzijdigheid van het werk van Cyriel Buysse
een tekst of een boek te kiezen, en men zal het mij vergeven dat ik het theater, en
Het gezin Van Paemel even terzijde laat, en dat ik - die me heb verdiept in de
vermaledijde vaders, uiteindelijk bij de vrouwenfiguren van Buysse ben uitgekomen.
Rozeke van Dalen (1906), 't Beeldeken (1901) Grueten Broos (1901). Even onderdrukt
als volgzaam en lijdzaam en vaak ten prooi van de mannelijke lusten, zoals in het
Het recht van de sterkste.
De twee boeken die ik hiervoor zal aanhalen zijn: Het Ezelken. - ondertitel: ‘Wat
niet vergeten was.’ (1910) en Tantes (1924). In beide romans spelen ongetrouwde
vrouwen, gebarricadeerde maagden, en godvrezende kwezels een hoofdrol. In Het
Ezelken is juffrouw Constance - die van de dorpelingen de spotnaam ‘het ezelken’
krijgt omdat zij met haar gebogen rug als een lastdier door het dorp dribbelt -, de
zuster van de pastoor en zijn huishoudster. Het is eigenlijk een simpele ziel, die het
slachtoffer wordt van haar wankelmoedigheid. Als zij de jonge meid Céline niet
langer onder de duim kan houden zoekt zij haar toevlucht bij juffrouw Toria
Schouwbroeck, een hardvochtige domme kwezel, die overal kwaad vermoedt, en
uit-
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eindelijk een groot deel van haar kapitaal bij testament overmaakt aan een bijdehandse
pastoor. Juffrouw Constance wordt gekweld door haar afnemende invloed op broer
pastoor en Céline, en vooral door haar angst voor seksualiteit, die echt wel een angst
voor het leven als dusdanig is. Zo wordt zij het slachtoffer van de sluwe koster, die
haar schuldgevoelens manipuleert - zij heeft hem afgewezen, en van haar verdrongen
moedergevoelens. Hij troggelt haar geld af en neemt tenslotte met zijn talrijke kroost
haar huis in bezit. Juffrouw Toria en juffrouw Constance zouden tantes kunnen zijn
van ‘De Tantes’, zoals ze voorkomen in de jaren later geschreven roman. Toria en
Constance lijken wel voorstudies, die evenwel intiemer worden beschreven. Ik geef
een voorbeeld:
Juffrouw Toria Schouwbroeck, rijke oude vrijster en daardoor ontzag
inboezemend, voerde in haar schild hetzelfde wapen als jufrouw Constance:
Oorlog aan de liefde! Zij deed het op nog uitgebreider schaal, en was nóg
vinniger en scherper in de toepassing van haar beginsel, dan de zuster van
de nieuwe pastoor. Bij haar geen genade, voor mens noch dier! Haar
systeem was dat van de geheelonthouding, zonder verzachtende
omstandigheden. Haar bediening - een meid en een tuinman - waren van
een leeftijd, waarop men doorgaans aan de liefde niet meer denkt. Zij was
verzot op beesten, en op de binnenplaats van haar deftig renteniershuis
had zij een prachtvolière laten bouwen, die vol zat met óf gecastreerde óf
uitsluitend vrouwelijke vertegenwoordigers van de verschillende soorten.
Zij hield kippen, maar geen haan, met dien gevolge dat de hennen zelf aan
't kraaien gingen, tot er weldra een haan uit de buurt met klapperende
vleugels en victorieus gekraai over de omheiningsmuur gefladderd kwam,
waar hij ook onmiddellijk, nog vóór hij de tijd had te zondigen, op
meedogenloos bevel van juffrouw Toria, door de oude tuinman
neergeschoten werd. Haar gecastreerde poes, die zich ganse dagen met
geknepen ogen in de zon of bij de kachel zat te koesteren, was een wonder
van mollige luiheid en vetheid, en de enige smet van geheel juffrouw
Toria's deftig en fatsoenlijk leven was haar hondje, Mirza, de blanke,
schaapachtige Mirza met haar chocoladeneus en leepse ogen, die eens, in
een onbewaakt ogenblik, midden op de straat, met een gemene hond... O
juffrouw Toria mocht er niet aan denken of zij moest er steeds weer om
razen en om huilen... het had haar liefde voor het hondje op een ontzettend
harde proef gesteld; de meid, die door haar schandelijke nalatigheid de
schuld van het gebeurde was, werd er op staande voet voor wegge-
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zonden, en zes weken later werden Mirza's kleintjes - juffrouw Toria had
ze niet eens willen zien - in de mestput verdronken.(5)
En als juffrouw Constance de pastoor en Céline in de nachtelijke keuken samen ziet
zitten gaat het zo in haar om:
Zij had 't verpletterend gevoel alsof er eensklaps een ontzettende ramp
over haar was neergestort, doch wát die ramp eigenlijk was kon ze maar
niet beseffen. Zij duizelde onder de slag, aldoor als een onnozele zoekend
en in 't ronde starend, of zij nu in die stille, levensloze voorwerpen de
uitlegging van haar ellende kon ontcijferen.
Was het een droom? Of was het werkelijk gebeurd? En wát was er gebeurd?
Had zij 't wel goed gezien: zat hij hier, op die stoel, tegen die muur
achterovergeleund, met zijn voeten op die andere stoel uitgestrekt en de
slippen van zijn huiselijk losgeknoopte soutane slepend op de grond? ...
En zat zij daar werkelijk tegenover hem, ternauwernood half aangekleed,
met haar wilde ogen en haar gloeiend rode wangen, naast en met hem
keuvelend en giechelend, alsof zij zijn gelijke was? ... (VW 2, p. 664-665).
Dat de katholieke pers Het Ezelken scherp bekritiseerde had waarschijnlijk te maken
met de beschrijving van de dorpspastoors, de ene inhalig, de andere gesteld op
wereldse geneugten, maar zij maken deel uit van het dorp, dat de leefwereld is van
de oude vrijsters, die hun macht ontlenen aan hun geërfde geld en de erfenis die zij
te vergeven hebben. Een thema dat ook in De Tantes wordt hernomen. En vergeleken
met Het Ezelken worden de Tantes haast samenvattend beschreven(6):
Zij kwamen bij de Tantes. Er waren drie Tantes, zusters van meneer
Dufour: tante Clemence, tante Estelle en tante Victoire. Tante Clemence
verdiende niet haar zachte naam. Zij had een hard en stug gezicht met
sterk getekende gelaatstrekken: het vrouwelijk evenbeeld van haar broeder.
Het blonde, steile haar verzachtte in genen dele al die hardheid, evenmin
als de lichtblauwe ogen, die koud als staal waren en meestal streng
afwijzend keken.

(5) Cyriel Buysse, Het Ezelken, in Verzameld werk, ed. A. van Elslander en A.M.
Musschoot, deel 2, Antwerpen, Manteau, 1975, p. 634-635. Alle verdere verwijzingen
zijn naar deze editie.
(6) VW 3 [1975], p. 366-367.
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Tante Estelle, daarentegen, leek en was ook wel een en al goedheid en
zachtheid. Zij kon altijd zo vriendelijk glimlachen en haar haren, die reeds
op vroege leeftijd zilvergrijs geworden waren, accentueerden nog die
indruk van goedaardigheid, van liefelijke voorkomendheid, van zachtheid.
Lag het in haar aard om zo te zijn, of was ze zo geworden na het groot en
langdurig liefdesverdriet, dat heel haar verder leven had ontredderd en
verkleurloosd?
[...] tante Victoire had voor eigenaardigheid, dat zij, hoewel de jongste,
de oudste van de drie leek. Zij had een lelijk bleek gezicht met rimpels
langs de neus en waterzakken om de chagrijnige ogen; en haar grote mond
met vals gebit en stug gesloten lippen, scheen aldoor van binnen te
brommen en te blazen, alsof zij bestendig en inwendig haar toorn en haar
wrevel uitte over de weinige gratie die de natuur aan haar had gespendeerd.
Zij kon niet goed tegen jeugd en vrolijkheid en zij zocht haar troost in de
kerk, waarvan zij, evenals haar zusters overigens, een der trouwste en
godvruchtigste bezoeksters was.
Maar bij de drie zussen, die hard op weg zijn ook oude vrijsters te worden gaat het
zo: ‘Zij zaten te peinzen en te staren, drie vage schimmen in nutteloos feestgewaad
voor het brede raam, tegen de grijze schemering daarbuiten. [...] Zij voelden met
prangende smart de hopeloze eenzaamheid en verlatenheid van hun bestaan. Dat
grote dorp waar zij leefden, waar zij moesten leven, zij haatten het omdat het hen
doodde’.(7) In dit fragment wordt duidelijk hoe de jonge vrouwen troost zoeken in de
kerk en hoe benauwend het dorp hen insluit.
Het verhaal opent nochtans met een vrolijk bruiloftsmaal: Max de zoon des huizes
trouwt met Marie, maar de zussen Clara, Adrienne en Edmée blijven vereenzaamd
achter. De tantes controleren heel de familie, maar in het bijzonder Max, die carrière
wil maken en zijn erfenis veilig stellen, hij doet alles om het de kwezels naar de zin
te maken. Het is bepaald lachwekkend hoe hij de tantes paait met rozenkransen,
Paternosters, die door de paus zijn gezegend, maar hij aarzelt niet zijn vriendschap
met Raymond op te zeggen, als de tantes zijn vriend wantrouwen. Raymond en hij
deelden nochtans dezelfde genoegens, paardrijden, jagen, wijntje en trijntje, zij
ontvluchten samen de maatschappelijke verplichtingen, en leven het luxebestaan van
de landjonker. Ze zijn voorlopig niet van plan zich

(7) VW 3, p. 376-377.
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door een huwelijk aan banden te laten leggen. Maar Adrienne, is hopeloos verliefd.
Het arme wicht heeft niet veel inzicht in mannen, maar ze wil zo graag de liefde
leren kennen en verlost worden uit haar doffe bestaan. Als Marie, het schoonzusje,
zwanger blijkt - volgens de tantes onbehoorlijk vlug na het huwelijk - komt daar nog
het besef van haar moederloze staat bij. Het verhaal raakt in een versnelling als
Raymond door zijn nietsnutten van vrienden, de Verstratsjes, het soort dat mijn
grootmoeder ‘leegloper’ noemde, opmerkzaam wordt gemaakt op de gevoelens die
Adrienne voor hem koestert. Aanvankelijk wil hij van trouwen niet van weten, maar
dan: ‘En toch?... de meesten eindigden met te trouwen en misschien zou hij het ook
wel doen. [...] Maar dat lag voor hem nog in een ver verschiet; hij hoefde zich niet
te haasten; hij kon vooreerst nog wachten en van 't leven genieten’.(8)
Het streelt ook zijn ijdelheid en als een galant gaat hij haast dagelijks voorbij het
familiehuis van Adrienne paardrijden. Dat wekt de argwaan en de jaloezie van de
zussen, en Clara, de oudste, brengt haar broer op de hoogte, met de verzekering dat
de tantes tegen een mogelijke verbintenis zullen zijn. Dat blijkt aardig te kloppen.
Als Raymond de meisjes bij zijn cavalcade niet meer aan het raam ziet verschijnen
en bij Max te horen krijgt dat zijn avances voor zijn zus niet op prijs worden gesteld
is hij opgelucht, maar ook beledigd, of hij soms niet goed genoeg is voor de juffer?
En gaandeweg verbeeldt hij zich dat hij ook op Adrienne verliefd zou kunnen worden.
Hij schrijft haar een briefje en laat het bezorgen door de koetsier Floorke, en
warempel, hij krijgt een antwoord: Adrienne heeft hem lief, maar vraagt te wachten,
te wachten tot... eventueel de tantes milder worden en het lot zich ten goede keert?
Dat is hopeloos, zelfs het meterschap van Max en Marie kan tante Clemence wat de
liefde betreft niet tot andere gedachten brengen. Raymond wil ook niet langer wachten,
hij dringt er bij Adrienne op aan dat zij hem heimelijk zou ontmoeten.
Wat het overtreden van alle ongeschreven regels voor Adrienne betekent dringt
eerst niet tot Raymond door, zelfs de biecht kan haar niet van haar schuldgevoelens
verlossen. Maar Raymond stelt haar een ultimatum, in naam van de liefde. Adrienne
gaat akkoord om zich te laten schaken. Ondertussen zijn Max en Marie al aan een

(8) VW 3, p. 408.
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tweede kind toe en wil Max ook in de politiek carrière maken, de zusjes moeten zich
meer dan ooit gedeisd houden, want ook daarvoor rekent hij op de steun van de
tantes. Dan sterft tante Victoire, zij wordt met pracht en praal begraven, Max erft,
en ook zijn zussen krijgen een niet onaanzienlijk legaat, het grootste deel gaat echter
naar de nog levende tantes. Bij de begrafenisdienst is ook Raymond present, hij is
nu helemaal overtuigd van zijn liefde voor Adrienne. Zij van haar kant geeft toe aan
zijn verlangen, maar het lijkt meer op een onderwerping dan op een wilsbesluit. Het
loopt slecht af, Adrienne bezwijkt onder de druk en wordt in een gekkenhuis
opgesloten, de beschrijving van haar verwarring en de wijze waarop ze wordt
opgesloten is zonder meer ijzingwekkend. Raymond blijft vertwijfeld achter, maar:
Het leven is geschapen voor de gezonden en de sterken. Ze mogen een
tijdlang lijden en treuren; ze veren toch weer op. Toen Raymond na weken
en maanden treuren en tussen hoop en wanhoop te zijn heen en weer
geslingerd, eindelijk wist dat Adrienne niet meer zou genezen, ging hij
van lieverlede in de toestand berusten. [...] Het was als een ziekte geweest.
Hij had het ondergaan en er onder geleden; en nu kwam langzaam de
genezing en de troost. Schuldig voelde hij zich niet. Hij geloofde niet dat
hij zich iets had te verwijten. Een somber noodlot had het zo gewild.(9)
De zussen gaan Adrienne bezoeken- in haar waanzin ziet zij een pop aan voor haar
kind, zelfs Clara is erdoor overstuur en begint te begrijpen wat hun zus is aangedaan
en wat voor eenzame toekomst haar wacht. Als de tantes bij hun harde oordeel blijven
gaat zij ertegen in en zet ze hen op hun plaats, een regelrechte daad van rebellie, (zij
het te laat). En als Max ontsteld vraagt wat er gaande is antwoordt zij koud: ‘Ik heb
haar de waarheid gezegd’ (p. 481).
Met Tantes heeft Cyriel Buysse, zoals met Het gezin Van Paemel een van zijn
oerverhalen vervolmaakt. De roman doorstaat de tijd door de sterke
karakterbeschrijving en de sociale context, zo blijft Tantes boeien door de onmogelijke
kwezels, door het dorpsleven, en de man-vrouw verhouding, waarbij ik wil opmerken
dat ook al zijn de vrouwen het slachtoffer van de ondergeschikte positie van hun
sekse, zij in menselijkheid de sterkere zijn. Maar als de gevoelens worden

(9) VW 3, p. 471.
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onderdrukt en de ambities beknot blijft er - indien rijk - de mogelijkheid om het de
wereld betaald te zetten.
Ik heb na de publicatie van mijn laatste boek: De koningin van Sheba de postnatale
depressie overwonnen door Cyriel Buysse te herlezen, en ik kan niet anders dan mijn
bewondering uitdrukken en bekennen dat ik hem schatplichtig ben. Zijn werk blijft
overeind en doorstaat de tijd door de zelfzekere vertelpositie, de rake typeringen, de
milieuschilderingen, de nuchterheid en de ironie, maar ook door het mededogen voor
het onvermogen van de mens.

Eindnoten:
(*) Tekst van de lezing gehouden in Bozar (PSK) te Brussel, in de reeks ‘Middagen van de poezië
en het proza’ op 21 oktober 2008.
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‘Wij zijn van dezelfde grond’.
Emile Claus en Cyriel Buysse(1)
door Joris van Parys

Emile Claus, ‘De terugkeer van de markt’, olieverf op doek (privécoll.)

Terugkeer van de markt uit 1894, Zomerse dag uit 1895: impressies uit het Leieland
tussen Gent en Deinze zoals Emile Claus ze in die jaren met voorliefde schilderde.
In zijn boek met herinneringen aan Claus staat Cyriel Buysse dertig jaar later
uitgebreid stil bij zo'n zomerdag, een ‘glanzende augustus-morgen’ in 1894 waarop
hij tijdens een wandeling in die omgeving op een landweg tussen afgemaaide
korenvelden een gezelschap van zes dames en heren tegenkwam. De zes

(1) Tekst van een lezing gehouden op 10 mei 2009 in het Museum voor Schone Kunsten te Gent
tijdens de expositie ‘Emile Claus en het landleven’.
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waren Claus en zijn vrouw Charlotte met hun Brusselse zomergasten, de schrijver
Camille Lemonnier en beeldhouwer Charles Van der Stappen met hun respectieve
echtgenotes. De toevallige ontmoeting wordt met zoveel fotografische details
beschreven, dat de lezer Buysse zonder meer gelooft als hij zegt dat hij de plek van
die ontmoeting na meer dan dertig jaar nog onmiddellijk zou kunnen aanwijzen.

Emile Claus, ‘Villa Zonneschijn’, 1906, olieverf op doek (MSK Gent).

In de paradijselijk gelegen Villa Zonneschijn van Claus in Astene - ‘met een bocht
van de Leie aan zijn achterdeur’, schrijft Stijn Streuvels - was het jaar in jaar uit een
komen en gaan van vrienden en bewonderaars. De schilder was geboren en getogen
in de West-Vlaamse Leiestreek, en in de zomer van 1893 kwam een eveneens uit
die buurt geboortige medewerker van Guido Gezelle, kapelaan Jules Claerhout, in
Zonneschijn op bezoek met de tweeëntwintigjarige neef van Gezelle die een paar
jaar later zijn eerste stappen in de literatuur zou zetten onder de naam Stijn Streuvels.
Eveneens in 1893 maakte Virginie Loveling kennis met de schilder. Blijkbaar verliep
het bezoek zo hartelijk, dat Loveling het echtpaar Claus begin 1894
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al aansprak met ‘Lieve vrienden’ en Claus in februari van dat jaar voor de schrijfster
een dorpsgezicht van Nevele schilderde, een aquarel die Loveling later bij testament
aan haar neef Cyriel Buysse zou schenken. In de jaren waarin hij met Claus bevriend
raakte, mocht Buysse zelf een schilderij van hem uitkiezen, en dat kleine landschap
is het waaraan ik dit verhaal over de bijzondere vriendschapsrelatie tussen Emile
Claus en Cyriel Buysse wil ophangen.

Het vroege Leielandschap dat Buysse cadeau kreeg van Emile Claus; het kleine schilderij hing in
Deurle boven zijn bed tussen werkjes van Jean Delvin, Jenny Montigny en andere schilders uit zijn
Gentse kennissenkring (‘privécoll.).

In mei 1859, vier maanden voordat Cyriel Buysse geboren werd, schreef Emile
Zola als piepjong dichter van bijna twintig het gedicht Ce que je veux, één lange
wensdroom waarin hij zijn naïef romantisch verlangen naar een idyllisch leven
schildert, een leven in de volle, vrije natuur, in een hutje dat zich spiegelt in het
heldere water van een beek. Bijna een halve eeuw later, in 1904, publiceerde Buysse
een monografie over de intussen beroemd geworden naturalistische romancier Zola
waarin hij, opvallend genoeg, dat veertig verzen lange jeugdgedicht integraal citeert.
Niet omdat hij het grote poëzie
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vindt - hij meent integendeel dat Zola destijds kostbare tijd heeft verloren met het
plegen van die sentimentele verzen. Waarom dan wel? Misschien herkende Buysse
in dat gedicht iets van een utopie die hij zelf in zijn jonge jaren had gekoesterd, want
in zijn onvoltooid gebleven eerste roman De levenskring zoekt het hoofdpersonage
in zijn ontgoocheling over het leven troost in de droom van een primitief

Cyriel Buysse (uiterst rechts) ca. 1920 met Nelly, zoon René en twee dochters op het balkon van zijn
werkhuisje op de Molenberg in Deurle (privécoll.)
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solitair leven, in uitgestrekte bossen, waar verder geen mens komt en waar hij van
jacht en visvangst zou leven. Hoewel Buysse daar op latere leeftijd met veel zelfironie
aan terugdenkt, heeft hij in 1911 op de Molenheuvel in Deurle met de verbouwing
van de graanzolder van de molen tot een sober werkhuisje op palen in feite toch iets
van die droom gerealiseerd. Waarschijnlijk is het geen toeval dat boven zijn bed in
dat palenhuisje het kleine schilderij van Emile Claus hing dat zich niet beter laat
omschrijven dan met twee verzen uit de eerste strofe van het gedicht van Zola: ‘Une
cabane qui se mire / Dans le miroir clair d'un ruisseau.’

Buysse ca. 1930 in zijn palenhuisje in Deurle (privécoll.) Achter hem hangt in het midden het vroege
Leielandschap dat hij cadeau kreeg van Claus (zie p. 29).
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Leielandschap bij Kortrijk ca. 1900 tijdens het vlasoogstseizoen (Letterenhuis Antwerpen).

Buysse op een akker tussen de ‘kapelletjes’ waarin de oogst te drogen werd gezet (privécoll).
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Een van de meest hardnekkige misverstanden omtrent Cyriel Buysse is het idee dat
hij een stadsmens was die in de zomer een paar maanden vakantie kwam houden op
zijn buitengoed aan de Leie. Wie dat denkt, ignoreert of negeert om te beginnen het
feit dat Buysse niet alleen geboren is in de buitengemeente Nevele maar dat hij daar
dertig jaar lang, dat wil zeggen, bijna de helft van zijn leven, heeft doorgebracht, dat
hij op de lagere school tussen boerenkinderen zat die tot zijn tiende zijn enige
speelkameraadjes waren, en dat hij dus van het boerenleven beslist niet alleen de
buitenkant kende. In de paar jaar die hij in Gent in het atheneum doorbracht, werd
hij door de stadskinderen beschouwd als de boerenjongen van de klas, die alleen
uitmuntte in het keilen van steentjes over het water en het perfect namauwen van
een kat. Zijn Gentse neef Simon Fredericq, die in de zomervakanties in Nevele kwam
logeren, schreef daarover een bladzijde in zijn Franse jeugdherinneringen die het
citeren waard is. Tegen het eind van de vakantie waren we halve wilden geworden,
schrijft Simon: ‘We brachten de dagen door met boogschieten, noten afslaan, stenen
werpen met een slinger, de honden en katten van de buurt beschieten met kleine
katapultjes, urenlang boven op een hooimijt zitten luisteren naar het ruisen van de
wind in de bomen.’ In een interview gaf Buysse later op de vraag hoe het komt dat
hij steeds weer over buitenmensen schrijft dit antwoord: ‘Ik ben een buitenmens. Ik
ben helemaal wat men kan noemen “un terrien”, een man van de grond. [...] Ik heb
wel sommige dingen geschreven die gedeeltelijk in de stad plaats hebben, maar
meestal komt er dan nog heel veel buitenleven bij. Ik voel mij absoluut als uit de
grond gegroeid.’
- Uit de grond gegroeid. Buysse in Nevele, later Afsnee en Deurle bij Deinze en
Gent. Emile Claus in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem, later Astene bij Deinze.
Leiestreekgenoten dus, of, zoals Buysse het formuleert: ‘Wij zijn van dezelfde grond.’
Van dezelfde grond, en als artiest ook van hetzelfde ras. Zoals schilderen een
levensbehoefte was voor Claus, was schrijven dat voor Buysse: ‘hij moest schilderen’,
zegt Buysse over zijn vriend Claus; ‘Zijn kunst was als een kreet, spontaan
weergalmend in een echo van 't geziene en gevoelde.’ Bijna in dezelfde bewoordingen
schrijft hij over zijn eigen werk: dat ontstaat ‘zoals ik een kreet zou slaken, natuurlijk
en onwillekeurig, omdat ik 't op een gegeven ogenblik aldus in mij gevoelde.’ En
voor allebei, voor Claus én voor Buysse, was en bleef de vruchtbare voedings-
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Emile Claus, ‘De vlasoogst’, 1904, olieverf op doek (KMSK Brussel); reproductie in Onze Kunst,
1911.

bodem van hun werk veertig jaar lang de natuur en de mensen van het Leieland tussen
Gent en Deinze.
Maar als Buysse zegt ‘Wij zijn van dezelfde grond’, bedoelt hij dat dus niet alleen
letterlijk. Het gaat ook over de nauwe verwantschap van twee artistieke
temperamenten, over een gemeenschappelijke manier van kijken en aanvoelen, van
observeren en registreren. Dat is de reden waarom ik sommige bladzijden in boeken
van Buysse altijd heb geassocieerd met bepaalde doeken van Claus en vice versa. In
een dagboekaantekening uit juli 1913 schrijft Buysse: ‘Ik zie zo graag de koeien 's
avonds huiswaarts keren, log van melk, met lome schreden en zwaar loeiend als van
toorn of ongeduld. Ik zie ze graag komen, wit en zwart, of wit en bruin gevlekt, in
bonte groep onder de hoge bomen, door welks wemelend lover 't rijke goud der
ondergaande zon over hun deinende en golvende ruggen neerspettert. Zij ruiken naar
room en muskus en melk en hun grote ogen staan bol en verzadigd.’ Wie kan zoiets
lezen zonder te denken aan Claus' schilderij Zonnige dreef?
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Emile Claus in zijn atelier (boven) voor het schilderij Zonnige dreef en aan het werk als
openluchtschilder op de Leie (MSK Gent).
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Nu we het toch over koeien hebben. Een van de blikvangers op deze expositie is het
monumentale doek Overtocht der koeien uit 1899, waar Buysse blijkens zijn boek
Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen een zeer bijzondere herinnering aan
bewaarde:
Ik herinner mij dat prachtige schilderij van hem: ‘De koeien zwemmend over de
Leie’, dat nu in het Brussels museum prijkt en dat ik destijds zag ‘worden’. Iets dat
Claus aanhoudend voor dat reuzendoek deed jubelen, was het rood krulhaar van de
koewachter, die op de veerpont naast de koeien overstak. ‘Zie me dat haar!’ herhaalde
hij telkens. ‘Is het niet net goud en vuur in de gloed van de zon?’ En hij schilderde
daaraan, geestdriftig, nooit verzadigd, nooit tevreden, voortdurend nieuwe gamma's
in dat kleurenhaar ontdekkend, al naar gelang van de lichtspelingen van het water
in de zon.’
Aan dat enthousiast experimenteren komt abrupt een eind omdat het koewachtertje
zijn prachtige rosse krullen de zaterdag voor de dorpskermis laat knippen en Claus
hem bij de volgende sessie tot zijn verbijstering en wanhoop ziet verschijnen met
gemillimeterd haar.
Het indrukwekkende doek doet mij niet alleen denken aan die anekdote in Buysses
boek over Claus maar ook aan de bladzijde in zijn

Emile Claus, ‘Koeien bij het oversteken van de Leie’, 1897-1899, olieverf op doek (KMSK Brussel);
reproductie in Onze Kunst, 1911.
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roman Van Hoog en Laag (1913) over de koewachtertjes die 's avonds hun koeien
over de Leie terugdrijven naar de boerderijen. ‘De overtocht der koeien’ dus, hier in
de romanversie van Cyriel Buysse:
De koewachtertjes dreven met het overzetbootje mee over, en van daaruit schreeuwden
en zweep-klapten zij naar hun zwemmende koeien: - Bloare, gie deugeniete, wilt-e
ne kier op ou ploatse blijven! Sterre, gie vuilkonte, goat ou muil hêwen! Tot zij ermee
aan de overkant kwamen, waar de troep dan moest gescheiden worden. Er waren
steeds enkele achterblijvers, de koewachtertjes gilden zich hees en gooiden ernaar
met aardkluiten, maar eindelijk zwommen ook de laatsten over, het zware lijf gans
onder, de snuivende snoet boven 't water, de ogen wreed blikkerend, de horens als
twee scherpe, dorre takken uit de kolken opgeprikt.
Tien jaar voor Van Hoog en Laag, in 1903, had Buysse met de sleutelroman Daarna
al een eerste boek geschreven waarvan het hoofdpersonage een schilder is. Hij koos
daarvoor een levend model uit

Collega's van Claus in de tuin van Zonneschijn. Van links naar rechts de Noorse schilder Frits
Thaulow naast zijn echtgenote, de Gentse schilders Georges Buysse (staande) en Albert Baertsoen,
en de echtgenotes van Claus en Georges Buysse (Letterenhuis Antwerpen).
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zijn Gentse kennissenkring, namelijk Albert Baertsoen, zoon van een textielfabrikant
en zwager van de schilderende fabrikant Georges Buysse, een neef van Cyriel. In
het handschrift van de roman staan op een afzonderlijk blad alle namen vermeld van
de vrienden en kennissen die op de een of andere manier model stonden voor
nevenpersonages. Het makkelijkst te identificeren is Emile Claus, in de roman
opgevoerd als ‘de beroemde landschapschilder Vanlaer’. Mogelijk heeft Buysse zich
hier voor het laatst direct laten beïnvloeden door Emile Zola, die zich voor zijn
schildersroman L’Oeuvre liet inspireren door zijn vrienden Monet en Pissarro.
Een kleine parenthese: heeft Buysse zelf weleens een penseel ter hand genomen?
Enige ambitie was er kennelijk wel, aangezien hij in 1897 tijdens een vakantie bij
zijn schoonmoeder in Haarlem, in de zomer waarin zijn zoon René geboren werd,
met enige zelfironie maar toch ook met enige trots aan Claus liet weten dat hij pastels
aan het schilderen was. Niet anders dan in de literatuur hield Buysse in de
schilderkunst van eenvoud en toegankelijkheid. Vandaar zijn affiniteit met Claus en
zijn spontane fascinatie voor het werk van de Nederlander Franz Melchers, met wie
hij via Maurice Maeterlinck persoonlijk kennis maakte op een expositie in Brussel.
Hoewel Buysse zich nooit aan echte kunstkritiek waagde, publiceerde hij in 1902 in
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift een goed gedocumenteerd en nog zeer
lezenswaardig stuk over de relatief weinig bekende Melchers, waarin hij het niet
onder stoelen of banken steekt dat hij geen groot bewonderaar is van de volgelingen
van Seurat en Signac. Over zijn bezoek aan een expositie waar een aantal kleine
schilderijen van Melchers verloren hingen tussen doeken van pointillisten schrijft
hij:
Het was, in elk geval nog in die tijd, toen de manie van 't blauw en van 't gestippel
zo heftig in het werk van de moderne jongeren overheerste, dat men, bij de eerste
blik in een tentoonstellingszaal, de indruk kreeg of men soms bij vergissing ergens
in een stoomwasserij verzeild was geraakt. En, naast grote geweldige doeken,
gepointilleerd met stippels als knikkers zo groot, of plat gevlekt door brede vegen
en streken van 't mes, of beklad met hele klodders en klonters dikke verf, liet hij ons
zijn eigen schilderijen zien.
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Bij het extreme contrast tussen het maniakale gestippel van de pointillisten en de
Zeeuwse taferelen van Melchers vroeg Buysse zich af hoe het mogelijk is ‘met zo
weinig middelen, met het schijnbaar eenvoudig weergeven van wat in uiterlijke
werkelijkheid waarneembaar is, de diepe grondpoëzie, al het schone, niet uiterlijk
zichtbare van een land en een volk te doen herleven.’ In zijn weinig bevredigend
antwoord op deze vraag kwam hij niet verder dan de constatering dat daarvoor vereist
is het ‘intuïtief-superieure van de ware kunstenaar’, dat wil zeggen, de schilder die
er dankzij zijn superieure intuïtie in slaagt onder de schijnbare kleinheid van wat
direct waarneembaar is, de ‘diepe en grote levensbeweging’ te voelen en in zijn
doeken op te roepen.
Dat idee van de ‘voeler’ is terug te vinden in de twee bladzijden over Claus die
Buysse zes maanden later schreef voor Het Kunstblad, naar aanleiding van de
Claus-expositie van december 1902 in de Rotterdamse Kunstkring. ‘Het spijt me dat
de mij hier toegestane ruimte zo gering is, dat ik mij tot algemeenheden moet
beperken’, schrijft hij, ‘anders zou ik “en détail” niet alleen de ziener, maar ook
vooral de diepe “voeler” in hem willen beschrijven.’ Toch zijn die paar pagina's - de
eerste die hij over Claus publiceerde - interessanter dan hij het zelf laat voorkomen,
met name vanwege het portret dat hij hier schetst in een paar unieke momentopnamen
van Claus als landschapschilder, omstreeks 1900 aan het werk in open lucht:
Zijn scherpe ogen glinsteren, hij staat gebogen, als 't ware loerend en bespiedend,
voor zijn doek, en vlug vliegen de toetsen uitzijn lange, slanke hand. Ga naast hem
staan, in 't hoge weilandgras, of aan de oever van de rivier. Hij praat onder 't werken:
korte zinnen, een kreet soms, van verrassing en bewondering, nu eens in 't Frans,
dan weer in zijn Vlaams dialect, zijn eigen sappige geboortespraak. Alles in hem
leeft en tintelt. De Natuur spreekt tot hem en hij antwoordt. Hij voert werkelijk een
gesprek met haar, als met een belichaamd wezen dat hem kan begrijpen.
Zo portretteert Buysse zijn vriend als luminist, als ‘schilder van de zon’. ‘Maar dan
komt de avond’, schrijft hij, en dan komt een heel andere kant van Claus aan het licht
- ik citeer nog eens, omdat Karel van de Woestijne en Camille Lemonnier weliswaar
met veel meer kunsthistorische en kunsttheoretische kennis van zaken over Claus
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hebben geschreven maar de schilder nooit hebben kunnen meemaken - ‘betrappen’,
zou ik bijna zeggen - op de intieme momenten die Buysse beschrijft:
Ik heb hem vinden staan, bij avondschemering, in een beneveld weiland, met
gespannen aandacht starend naar een verre bleke maan, die langzaam achter hoge,
wazige bomen in een paarlemoeren hemel oprees. Zijn beide handen maakten
zachtstillende gebaren, als om 't geruis van mijn voetstappen in 't gras te smoren,
en toen ik bij hem kwam hoorde ik hem fluisteren: ‘ch...tt, 't es stille vandoage,... 't
es stille, zulle...o... 't es zue stille...’. En dan begon hij zachtjes te schilderen, als
zalvend met zijn penselen over 't doek, de blik gespannen, de wenkbrauwen strak,
steeds loerend en bespiedend, en af en toe weer heel zachtjes als met woorden van
streling iets fluisterend.
Voor de catalogus van een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Claus
in De Larensche Kunsthandel aan de Herengracht in Amsterdam in april en mei 1911
zou Buysse nog eens optreden als pleitbezorger, in een poging om voor zijn vriend
ook in Nederland de belangstelling en waardering af te dwingen die hij verdiende.
En opnieuw gebruikt hij daar het woord ‘voeler’ om de bijzondere kwaliteit van
Claus' landschappen aan te geven. ‘Op alle uren van de dag, in alle stemmingen,
onder alle licht-effecten en schakeringen, heeft hij de natuur, waarin hij leeft, bespied’,
weet Buysse. Maar wat hij ook weet is dat Claus beter dan wie ook beseft hoe moeilijk
het is de meest subtiele lichteffecten te herscheppen met de kleuren van het palet.
Dat is trouwens de reden van Claus' mateloze bewondering voor het werk van Monet.
‘Ik heb hem zien stilstaan van bewondering voor doeken van Claude Monet’, herinnert
Buysse zich, ‘Het overweldigde hem, het greep hem aan met eerbied; hij stond er
zwijgend bij zoals hij staan kon bij een natuurtafereel van al te grote heerlijkheid en
pracht. En eerst nadat hij van het wonder weg was, kon hij zijn gevoelens uiten en
met een soort van diepe vroomheid in de stem, getuigen hoe het hem ontroerd en
verrukt had.’
Dankzij Buysse is ook de enige gelegenheid gedocumenteerd waarop Claus een
glimp heeft kunnen opvangen van de hoogbejaarde Monet in zijn buiten aan de Seine.
Het gebeurde in de lente van 1922, vier jaar voor de dood van Monet, tijdens de
laatste van de Franse autoreizen die Buysse en Claus maakten in het gezelschap van
hun Parijse
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Cyriel Buysse in 1911 op reis in Zuid-Frankrijk met Emile Claus en Edmond de Keyser, de echtgenoot
van Alice Buysse.
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vriend, de uitgever Léon Bazalgette, en het leverde een van de meest memorabele
bladzijden op in Buysses reisverhaal De laatste ronde.
Terwijl ze in de buurt van de Seine komen, hoort Buysse Claus en Bazalgette - in
het boek respectievelijk de Schilder en de Filosoof genoemd - achter zijn rug op de
achterbank fluisterend met elkaar overleggen. Op zijn vraag wat er aan de hand is,
antwoordt Claus met de tegenvraag of hij het erg zou vinden een omweg van een
vijftal kilometer te maken om het buiten van Monet te zien. Niet om de tachtigjarige
schilder lastig te vallen maar alleen om in het voorbijrijden een blik te kunnen werpen
op de schitterende tuin. Vanzelfsprekend wil Buysse die kleine omweg maken:
Wij slaan een smalle zijweg in. Het water van de Seine blikkert zilverachtig in de
diepte, tussen de stammen van de hoge populieren. Bekend landschap, dat we zo
dikwijls op de schilderijen van Sisley en Monet hebben gezien. De weg stijgt, wij
komen door een heel klein dorpje, Giverny geheten, en dan dalen wij weer, heel steil,
met een scherpe bocht naar rechts. Wij komen tussen twee lange grijze muren, bij
plaatsen als met dekens van witte, rode en gele rozen overhangen.
- Hier is het; stop even, vraagt de Schilder.
Ik houd de wagen stil en wij gaan overeind staan.
Nooit heb ik zo iets van bloemenpracht gezien! Iedereen weet dat de oude schilder
Monet een adoratie heeft voor bloemen, maar dat zo iets op de wereld kon bestaan,
daar had ik in de verste verte geen idee van.
Men zag zijn woonhuis met de serren vagelijk in 't verschiet; maar inderdaad zag
men het niet, verblind als men was door de overweldigende uitgestrektheid en de
jubelende kleurenpracht van de bloemen. [...] Ik herinner mij slechts, tussen alle
andere kleuren, als iets absoluut-onvergeetbaars, lange strepen van lichtmauve
irissen, die daar zacht stonden te tintelen en te geuren, als grote, ongerept-reine
juwelen uit een sprookjeswereld. 't Was irreëel van schoonheid; het gaf je een emotie,
als iets van een goddelijke openbaring.
Wij keken, roerloos van stille admiratie, of wij de eigenaar van dit aards paradijs
soms ergens zagen. Wij keken lang en zochten met de ogen, zonder iets anders dan
kleuren en bloemen te zien. Maar eensklaps zei de Schilder, met een doffe stem, die
als 't ware van vroomheid en ingehouden emotie trilde:
- Ik zie hem... daar... op die bank... bij de vijver, met zijn dochters!
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Toen zagen wij hem ook. Hij zat daar, haast onzichtbaar door de pracht van de
bloemen, in lichtbruin gekleed, met zijn steenrood aangezicht en zijn lange,
sneeuwwitte baard. De lichte toiletten van zijn dochters naast hem mengden en
versmolten zich in de omgevende kleurenweelde van de bloemen. Hij zat daar
onbeweeglijk, een weinig in elkaar gezakt en van op de hoogte waar hij zat scheen
hij mijmerend te staren naar de vijver, waarin witte, roze, gele en oranje waterlelies
bloeiden. Ons zag hij niet, hij keek niet op in onze richting. Wij bleven daar een
poosje, starend, peinzend, in het gouden licht van de avondschemering over al die
pracht; en toen reden wij heel zacht en langzaam heen, in onze geest meenemend
het beeld van een natuur-god, het beeld van een pan, die over de schoonheid van
zijn wereldschatten zit te dromen.
- Hawel, Gaston, wa zegde van azue nen blommenhof? vroeg ik aan mijn chaujfeur,
in een soort behoefte om tot de nuchtere werkelijkheid terug te komen.
- On... ongeluefelijk, meniere! antwoordde Gaston. En hij voegde eraan toe:
- Da moe zeker wa geld kosten van onderhoud, meniere!
Ik was het met Gaston volkomen eens en voelde mij weer goed nuchter.
De Filosoof, die half verstaan had, glimlachte. Alleen onze vriend de Schilder,
bleef roerloos-starend zitten en uitte geen woord. Lang nog bleef hij in de dalende
schemering over het geziene nadromen.

Buysse ca. 1900 met Camille Lemonnier (links) en Claus voor zijn buiten Maison Rose in Afsnee
(privécoll).
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In 1930 schreef Buysse een tekstje van anderhalve bladzijde dat Emiel Claus. De
mens als titel kreeg en als het ware een laatste echo is van de herinneringen die hij
in 1925, een jaar na de dood van Claus, heeft gebundeld. Emile Claus, mijn broeder
in Vlaanderen, is de titel van dat boek vol grappige en ontroerende anekdoten, de
een al karakteristieker dan de andere. Een van de meest onthullende is het verhaal
rond een pas voltooid lentelandschap dat Claus aan Buysse liet zien. - Je kon er als
het ware de lente in ruiken, schrijft Buysse. ‘Wanneer is het geschilderd?’ vroeg
Claus hem. ‘Ik denk... zo ongeveer 3 mei’, raadde Buysse. ‘5 mei!’ jubelde Claus,
die ook nog wilde weten of Buysse ook iets hoorde in het schilderij. Zonder aarzelen
antwoordde Buysse: ‘Ja...ja! [...] De koekoek... de koekoek... die roept dat het gaat
regenen!’ Waarop Claus zwijgend, met tranen van emotie in de ogen, zijn twee
handen greep.
Eigenlijk is die ene anekdote voldoende om duidelijk te maken hoe bijzonder hun
vriendschap was. Hoewel het in Villa Zonneschijn in Astene zoals gezegd een komen
en gaan was van vrienden en bewonderaars, staat het wel vast dat Claus met geen
van hen een zo nauwe band had als met zijn vriend in Afsnee en Deurle. Volgens
Buysse deed Claus niets liever dan een middag in Deurle in de buurt van het
werkhuisje op de Molenheuvel zitten kijken en luisteren naar de vogels. Dat was één
kant van hun relatie, maar daarnaast koesterde Buysse vooral ook de herinnering aan
het onstuitbare en onweerstaanbare ‘Clausken’ met zijn clowneske mimiek en zijn
uniek Frans en Vlaams waarin hij grappen en anekdoten aaneenreeg die zijn vrienden
de slappe lach bezorgden. Wat Buysse daarvan later op papier heeft ‘gereconstrueerd’
kan helaas niet anders zijn dan een flauwe kopie van het origineel.
Na de Duitse invasie in de zomer van 1914 vluchtte Claus zoals veel andere Vlaamse
kunstenaars via Oostende naar Engeland. Hij verbleef ook enige tijd in een dorpje
in Wales maar woonde en werkte daarna tot het einde van de oorlog in Londen, waar
Buysse hem twee keer kon opzoeken. Uit de oorlogsjaren dateert ook het grootste
deel van hun briefwisseling, omdat Buysse in Den Haag woonde en er ondanks de
censuur toch vrij vlot kon worden gecorrespondeerd. In juli 1915 stuurde Buysse
hem een exemplaar van zijn pasverschenen natuurdagboek Zomerleven, waarin de
aantekeningen zijn gebundeld
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die hij van de lente tot de herfst van 1913 maakte op zijn Molenheuvel in Deurle. In
de begeleidende brief schreef Buysse vanuit Nederland:
Ik vraag mij af of het toch niet beter voor u zou zijn als gij naar hier kwaamt wonen.
Het is wel Vlaanderen niet maar het heeft toch meer van Vlaanderen dan Engeland.
Gij zijt hier goed bekend en ik geloof dat gij in Gelderland b.v. uitstekend zoudt
kunnen werken. Ik meen, dat gij u hier veel minder ver en vreemd zoudt voelen.
Daarbij geloof ik niet, dat Holland in den oorlog komt.
- ‘Wat zijt ge braaf van op mij te denken, om in Holland te komen leven!’ schreef
Claus in zijn antwoordbrief, maar omdat hij intussen in Londen de unieke plek had
gevonden van waar hij zijn reeks impressies van de Thames kon schilderen, bleef
hij tot het einde van de oorlog in Engeland.
In het laatste jaar voor de oorlog, waarin het zelfportret met palet en penseel ontstond,
had Claus ook het portret van Buysse opgezet waarover Buyssebibliograaf Roemans
in 1931 op gezag van Buysse zelf wist te melden dat het ‘werd geschilderd te Astene,
in open lucht, in 1913’, en dat het na de oorlog bij Claus was gebleven omdat het
nog moest afgewerkt worden. Blijkbaar is Claus daar niet meer aan toe gekomen,
want het zomerse Portret van Cyriel Buysse, olie op doek (55,5x46,5), bleef
ongesigneerd en ongedateerd. Niettemin behoort het portret tot de pronkstukken in
de collectie van het Museum van Deinze en de Leiestreek. In tegenstelling tot het
monumentale portret te voeten uit dat Isidoor Opsomer in 1915 in Den Haag
schilderde en dat nu in het Letterenhuis in Antwerpen hangt, vibreert het zonnige
doek van Claus van intens leven. In een aan Buysse opgedragen opstel over Claus
in Onze Kunst analyseerde Ary Delen in 1911 de kwaliteiten van Claus' luminisme
die ook de meest opvallende karakteristieken zijn van het portret van Buysse: ‘met
zijn kleurontleding, zijn optische mengeling van veelkleurige, op elkaar aangebrachte,
gekruiste en warrelende toetsen, had hij het middel gekregen om zijn landschappen
en figuren in volle pracht van een werkelijke zon te doen opleven, ze te dopen in een
bad van zon en lucht, ze te omkleden met al de weelde van het licht dat hen omringt,
hun vormen en omtrekken en zelfs hun schaduwen streelt, en doordringt, en
doorschittert.’
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Emile Claus, het onvoltooid gebleven ‘Portret van Cyriel Buysse, olieverf op doek, opgezet in 1913
(Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze).
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Dames en heren, het voorbije half uur heb ik het uitsluitend gehad over de
bewondering en de vriendschap van Buysse voor Claus. Het spreekt bijna vanzelf
dat de waardering en vriendschap wederzijds waren. Claus was precies tien jaar ouder
dan Buysse, maar omdat ze hun kinderjaren allebei in en nabij de Leiestreek hadden
doorgebracht, herkende Claus bijvoorbeeld in de vlasboerenroman Het leven van
Rozeke van Dalen van Buysse veel van wat hij zelf als kind in de buurt van
Sint-Eloois-Vijve had gezien en beleefd. Toen hij het boek gelezen had, in januari
1906, schreef hij in zijn moeilijk leesbaar en onbeholpen Vlaams Frans aan Buysse:
‘Je viens de terminer la lecture de votre beau livre Rozeke van Dalen et je m'empresse
a vous communiquer la forte impression que ce livre m'a donné.’ Zowel de schildering
van het buitenleven als de portrettering van de personages vond hij zo treffend, dat
hij het gevoel had ze op straat tegen te kunnen komen. Maar, schreef hij, ‘ce qui me
séduit encore plus dans ce livre t' is den sterken fijnen gezonden reuk van dat deel
uit ons Vlaanderen die men bij elke bladzijde ontmoet en die ge zoo mild uitstrooit
bij ieder jaargetijde, ik wandel op dien vlasgaard in den morgendauw, alsook het
drukke en wemelend gedoe ten tijde van den uugst op den kouter’. En hij eindigt
weer in het Frans: ‘c'est auprès du feu pendant ces journées de pluie et de brume que
j'ai lentement et avec une veritable satisfaction lu Rozeke van Dalen, et je vivais leur
vie des champs, et je vous en remercie.’
Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat er enig verband bestaat tussen het ferme
boerenmeisje van Claus' ongedateerde pastel Rozeke en het gelijknamige
hoofdpersonage in de roman van Buysse, maar het Rozeke van Claus - de Rozekes,
want hij schilderde er meer dan één - zal ik blijven associëren met het boerinnetje
in de schets Het vlindertje van Buysse, een herinnering aan de zomerse vakantiedag
waarop Cyriel als kind met een neefje door ‘het ruime, vrije veld’ liep, op jacht naar
vlinders. Daaruit komt deze passus, die helemaal baadt in de zomerse atmosfeer van
een doek als Zonnige dag of Zonnige dreef. ‘Ik herinner mij, dat wij doodmoe en
dorstig, op een boerderij aankwamen en daar ieder een glas melk vroegen. Ik zie
nog de jonge, frisse boerin die 't ons op het bloeiend boomgaardgras, onder de
wemelende zon-enschaduwvlekjes van de fruitbomen bracht [...] Wij glimlachten
elkander toe, en 'k zie mijn neefje nog met ondeugende ogen zijn blauwe melk
verorberen, die hem een dun, blauwachtig randje om zijn lippen naliet....’

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

48

Emile Claus, ‘Zonnige dag, (1899), Olieverf op doek (MSK, Gent).

Dit verhaal over Buysse en Claus kan ik niet anders eindigen dan op de laatste
bladzijden van Buysses boek, over de middag van 5 juni 1924 die de bijna
vijfenzeventigjarige Claus doorbracht in Deurle bij Buysse en die de laatste middag
van zijn leven zou zijn:
Een schitterende junimiddag. Wij hadden samen lang gezeten aan de boord van de
Leie, onder een prieeltje in de bloemen, met de wijde uitgestrektheid van de groene
weilanden en de lange, donkere lijn van de bossen voor ons. [...] Zijn fiets stond daar
tegen de muur, naast een bloeiende stokroos, met zijn caban over het stuur. Hij sloeg
die om, daar de avond fris zou worden. - Allons, tot morgen! zei hij, mij de hand
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Emile Claus ca. 1900 (Letterenhuis Antwerpen).

drukkend. - Tot morgen! Hij wipte op 't zadel en reed weg. Mijn blik volgde hem. De
weg steeg, tussen de bossen, even voorbij de huizen. Ik zag wel dat hij wat moest
duwen, maar hij deed het flink. De slippen van zijn caban woeien lichtkens rechts
en links van hem af. Hij had, als altijd, zijn klein, rond hoedje op. In de bocht
ontmoette hij een man, die even zijn pet voor hem afnam en die hij luid en vrolijk
terug groette. ‘Wat is hij toch nog kranig’ dacht ik.
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Euzeke
door Cyriel Buysse
uitgegeven door Anne Marie Musschoot
Inleiding
De roman Levensleer, geschreven door Cyriel Buysse samen met zijn tante Virginie
Loveling, verscheen in het tijdschrift Groot Nederland in 1907 onder het pseudoniem
Louis Bonheyden en werd in boekvorm pas uitgegeven in 1912 bij Ad. Herckenrath
in Gent. In de boekeditie werden de namen van de beide auteurs, met hun pseudoniem,
voor het eerst officieel genoemd.
In de Buyssestudie was al lang bekend dat er een toneelbewerking was gemaakt
van de roman door Cyriel Buysse en Henri van Daele, auteur van Gents volkstoneel.
Deze toneelversie werd opgevoerd in de Gentse Koninklijke Nederlandse Schouwburg
op zondag 7 augustus 1922.
Toen deel 6 van Buysses Verzameld werk verscheen (met hierin al het toneelwerk)
waren over die toneelbewerking nog geen verdere gegevens beschikbaar. Intussen
hebben we wel de hand kunnen leggen op het typoscript van de toneelbewerking
door Buysse en Van Daele, die we dan ook integraal hebben gepubliceerd in de
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXIII (2007). Daar hebben we
er al kunnen op wijzen dat het hele tweede bedrijf wel degelijk van de hand van
Buysse zelf is en dat Van Daele voor de rest zijn eigen weg heeft gevolgd: hij heeft
het hele gebeuren geënsceneerd vanuit het personage van Euzeke, door hem Uzeke
genoemd. Ook de handeling is, kenmerkend voor het volkstoneel van Van Daele,
gesitueerd in een ‘poortje’. Het ironiserende gebruik van het Gents-Frans, dat dan
weer zo kenmerkend was voor de de roman Levensleer van Buysse-Loveling, was
in de bewerking in samenwerking met Van Daele, nagenoeg verdwenen.
In de ‘Inleiding’ bij de editie van de bewerking Van Daele-Buysse (Mededelingen
CBG XXIII) hebben we al meegedeeld dat er ook
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een volledige bewerking van de roman is bewaard van de hand van Cyriel Buysse.
Het manuscript hiervan is ingeschreven in het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen
met het nummer 10109 en heeft als magazijnplaats B 995/H (26). Deze laatste
gegevens bevinden zich echter niet voorin het manuscript maar op de eerste pagina
van het tweede bedrijf. Dit kan er eventueel opwijzen dat het manuscript werd gebruikt
voor de bewerking Van Daele-Buysse: hierin is alleen het tweede bedrijf helemaal
van de hand van Buysse en juist dit stuk is wellicht uit het geheel van het manuscript
gelicht. Opvallend in dit verband is ook deze opmerking in de hand van Buysse zelf,
naar het einde toe van het tweede bedrijf: ‘XXX tot hier gecopieerd’ (zie p. 84).
De volledige bewerking van Buysse zelf wordt hierna integraal uitgegeven volgens
het manuscript dat, bij nader onderzoek, wél vrij volledig bleek te zijn. Anders dan
eerder werd aangenomen is ook het eerste bedrijf volledig bewaard, maar de volgorde
van de pagina's was helemaal in de war en diende zorgvuldig gereconstrueerd te
worden. Er ontbreekt wel een bladzijde in het derde bedrijf (zie p. 91).
Het resultaat van de reconstructie is de bijna gave toneelbewerking, door Buysse
zelf, van de roman, een versie die vrij dicht aanleunt bij de roman maar wel die
bijzonderheid heeft dat ze een voor die tijd nogal gewaagde scène bevat, gesitueerd
in het befaamde ‘glazen straatje’ ofte het centrum van de hoerenbuurt in Gent. De
scène is in het boek aanwezig: ze vormt een onderdeel van hoofdstuk XVI (p.
123-128), maar is in de toneelbewerking een volledig bedrijf geworden. Buysse voegt
hier ook een extra dramatische toets in: juist tijdens dit bezoek van Florimond aan
de Gentse hoertjes wordt hij geconfronteerd met de zelfmoordpoging van de zwangere
Euzeke, die zich probeerde te ‘versmoren’ door aan de Muinkkaai in het water te
springen. Euzeke wordt gered. Florimond zal aan het einde van de handeling voor
haar kiezen, tegen de wil van zijn moeder in. Net zoals in de roman. In beide gevallen
is er dus een happy ending.
Opmerkelijk is verder het zeer uitgebreide eerste bedrijf, waarin Buysse zich volop
laat gaan in het Gents-Franse taalspel met uitdrukkingen die, zoals bekend, opgetekend
waren ‘uit het leven’ door zijn tante Virginie Loveling. Madame Verpoest, echtgenote
van een koolhandelaar in Sint-Amandsberg, spreekt een hilarisch soort Frans waarin
Gents en Frans worden vermengd maar waarin ook tal van

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

53
letterlijke vertalingen voorkomen die voor een Franssprekende volkomen
onbegrijpelijk zijn. Veel van die zinnen worden letterlijk uit het boek in het toneelstuk
overgenomen, zoals bijvoorbeeld: ‘De sproake et son une main, sa gauche, qui reste
toujours un peu (zij vond het woord niet) un peu slapkes’ (p. 32); en: ‘Comme ça un
vierboterhammeke avec un potse kaffee, ça fait encore dus bien, n'est-ce pas’ (p. 34;
vgl. in de toneelbewerking hierna, p. 59, 61). Madam Verpoest heeft het complexloos
over een ‘nom de devant’ en een ‘nom de derrière’ en doet ook deze hilarische
uitspraak: ‘J'ai touzours elevés mes enfants pour être propres. Tout sur un petit pot.
Celui qui est mort n'avait que trois ans, mais il était bien appris. Il pissait par derrière
déjà, comme un grand garçon’. Wat ze bedoelt met ‘pisser par derrière’ blijkt even
even verder: ‘Je veux dire à la cour’ (p. 69). Als het probleem van het zoeken naar
een huishoudster ter sprake komt verwijst ze zonder meer naar de melkboer: ‘celui-là
fait des fill’, om aan te geven ‘qu'il s’occupe de places des servantes’ (p. 70).
Even hilarisch als de weergave van de ‘Franse’ woordenschat van Madame
Verpoest is de parodie, in het vierde bedrijf, van de Gentse hang naar het optrekken
van grootse monumenten. Na de dood van meneer Verpoest - een nogal onbenullige,
onbelangrijke man, lid van de ‘Eetmans Club’ - wordt een monument te zijner ere
onthuld op het kerkhof aan de Brugse Poort, met een plechtigheid die dank zij de
medewerking van talrijke maatschappijen (harmonie, duivenliefhebbers, ‘aanbidders
van de teerlingbak’ enz.) alle proporties te buiten gaat. Ook hier speelt Buysse met
taal en stijl. Hij voert een ‘Hollandse reporter’ op die hij zeer geaffecteerd laat spreken.
Hier zal Buysses vertrouwdheid met het nogal ‘benepen’ Haagse accent zijn behoefte
aan een parodie hebben ingegeven. De reporter stelt zichzelf zo voor: ‘Pèrdon Meneer
mèg ik mij zelf voorstellen: mijn nèm is Pryyts (Praets) van Blèricum. Ik ben de
Belgische correspondent van de Brédèsche Zwendelèr en ik wou grèg uw prèchtige
virzen voor mijn blèd opnèmen’ (p. 104). De Blaricumse reporter voor de Bredasche
Zwendelaar is een toevoeging aan het toneelbewerking. Het is duidelijk dat Buysse
zich heeft ‘geamuseerd’ bij de uitwerking van deze en andere scènes.
Of dit toneelstuk, dat hier voor het eerst wordt gepubliceerd, geschikt is voor een
opvoering moet voorlopig nog een vraag blijven. Maar het is hoe dan ook een
belangrijke aanwinst voor de kennis van Buysses oeuvre.
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Tekstverantwoording
De spelling van de personages werd eenvormig gemaakt (in kapitalen, met een
toegevoegde punt als de naam is afgekort) en ook de leestekens werden stilzwijgend
aangepast (meestal is dat: punten en komma's toegevoegd) ter wille van de uniformiteit
en de leesbaarheid van de tekst. Ook de regieaanwijzingen zijn consequent
gecursiveerd, tussen ronde haken na een naam, zonder haken als het om een apart
tekstgedeelte gaat.
Alleen evidente zetfouten en andere onduidelijkheden werden tussen rechte haken
in de tekst gecorrigeerd. Aangezien het manuscript een (soms moeilijk leesbare)
kladversie is met veel doorhalingen, toevoegingen en weglatingen is er geen enkele
poging ondernomen om alle fouten tussen rechte haken te corrigeren. De leestekst
is dus een tekst-in-wording, waarvan de laatste leeslaag is weergegeven.
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[Eerste bedrijf]

Een Souterrain-eetkamer

Bij het ophalen van 't gordijn zit Euzeke vlijtig naast de middentafel op de naaimachine te
werken. Zij werkt aan wit goed. Jeannette links binnen.

JEANNETTE
(met het tafellaken op den arm)

Euzeke, mijn kind...
EUZEKE
(even ophoudend, met spijt)

Es't tijd, Zjanitte?
JEANNETTE
Ha joát, zilde, nog tien menuutses!...
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EUZEKE
(blij)

Nog tien menuutses da 'k mage veurt wirken; 'k zal mij hoasten; 'k zoe toch zuu
geiren die sleppen genoaid hén
(de machine ratelt razendvlug)

.
JEANNETTE
Joa moar Euzeke ge zij mis, zilde, die tien menuutses 'n zein vuur ih niet, ze zein
vuur mei, om de toafel te dekken, 't Volk kan hier alle menute goan zein. Ala toe
mijn jongsken begin moar op te kroamen.
EUZEKE
(goedmoedig)

Ach, Zjanitte, gij zijt toch 'n ploage
(begint op te ruimen)

.
JEANNETTE
Es 't aan die hendes van menier Florimond dat-e bezig zijt?
EUZEKE
Ha joát e-woar die jongen hè ze nuudig. En 'k zoe ze hem malgré nog ne kier
moete passen uuk. De kroagskes spandegen aan zeinen hals.
JEANNETTE
(tafeldekkend; houdt even op. Beide handen plat op tafel)

Euzenie, zoedt-e gij wille gelueven... 'k hè wel 'n oardig gedacht over menier
Florimond.
EUZEKE
(verwonderd)

'n Oardig gedacht, Zjanitte, hoe zeu datte?
JEANNETTE
Ala, oardig en nie oardig. 'K wille zeggen da 'k miene da madame Verpoest hem
geiren zoe zien treiwen.
EUZEKE
(schijnbaar achteloos haar dingen bij elkaar zoekend)

Es 't woar, Zjanitte?
JEANNETTE
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Joa't; en volgens mein gedacht es 't die madam Carbonnelle die doarmee mokelt,
vuur huur nichtsje en natuurlijk uuk veur d'r wa cenzen uit te sloane. Want de dien
he ze nuudig zilde.
EUZEKE
Dat-e zoedt peizen da z' huur veur huur mokelijnge doe betoalen.
JEANNETTE
Ha nien z' zeker! mee huur twie zwalpeiers(1) van zeuns die 't al verbrassen. Os
nen boeremeinsch nen treiw mokelt krijgt hij een pannen broek cadeau moar bij mad.
Carb. zal 't'n beetse dierder kosten. Zij moar zeker.
EUZEKE
't Es oardig volk, geluuf 'k.
JEANNETTE
't Es zeker oardig volk. Ge'n weet doar giene rechtere kant aan. 'k weet er van te
spreke, 'k hè d'r ommers geweund as meisse, as ge da meug weunen hieten, woar da
ge moar 3 moanden 'n blijft. As er iemand kwam veur

(1) Zwalpei: drinkebroer.
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EUZEKE
(invallend)

Moet-e gij nie vuur dekken Zjanitte?
JEANNETTE
O, 'k he tijd genoeg [...] geld 'k moest altijd zeggen da madam niet thuis 'n was.
Menier 'n tel nie mee; da es 'n ootsjen(2) in 't cijferen, 't Schijnt da ze zij geld lienen
op huugen interest aan de dieë die in de krot zitten.
EUZEKE
(als boven)

't Es-ie hij wèl meugelijk.
JEANNETTE
Moar k'n peize niet dat 't zal lukke, mee da nichtsje, menier Florimond 'n hé d'r
denke mij gien goeste noar.
EUZEKE
(als boven)

Hij hè nog tijd genoeg uuk. Hij es nog zuu jonk.
JEANNETTE
Joaj hij, da es woar. Moar weet-e gij wat dat 't es: madame Verpoest vreest dat 't
mee menier Florimond zou keunen goan lijk mee menier Julien en 't es doarvan da
ze schouw es.
EUZEKE
(steeds naaiend)

Joa moar, menier Julien, azuu 'n soepe. Zoe da woar zijn dat ie hij al 2 kinders he
bij die onderheiwerigge.(3)
JEANNETTE
Ah joa't zilde 't es van eigen woar - twie mannekes. 't Ewste hé passeerde joar al
zijn ieste commune gedoan. Joa moar menier Julien 'n zjeneert hem nie zilde. 't s
Zondags goat-ie-hij mee heur uit. Meine boas he z'over viertien doagen nog te goare
noar de Paillon de la Lys zien goan.
Een rijwiel houdt buiten stil voor een der raampjes en de bakkersknecht klopt op de ruit.

DE BAKKERSKNECHT
(van buiten)

Boterkoekkee!
JEANNETTE
(trekt het venster open)
(2) Ootsje: nulletje.
(3) Onderhouderigge: vrouw die zich laat onderhouden.
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Ha, deugeniet, zij-je doare? K miende da ge nie meer 'n ging komen.
BAKKERSKNECHT
(reikt zijn pakje aan)

Ha 'k'n ben toch nie te loate, zeker.
(Bukt zich)

Ah, Euzeke, zij-de gij doar uuke? Mag ik ou ne kier in mijn oarms pakke?
EUZEKE
(zonder haar werk te staken)

Joa joa g' kom moar binnen.
BAKKERSKNECHT
't Spijt mij da 'k gien katte 'n ben. 'K zoe al geiwe.
MAD. VERPOEST
(onzichtbaar, achter deur rechts)

Zjanitte!...
JEANNETTE
(slaat fluks het raampje dicht)

Wa blieft er ou. Ja, madam.
MAD. VERPOEST
(als boven)

Es de compteur open, Zjanitte?
Bakkersknecht vlug weg.
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JEANNETTE
Of dat de compteur open es?
MAD. VERPOEST
Ha joa, 'k vroag het ih.
JEANNETTE
Joaj hij, madam, 'k doe ik hem altijd open os 't oavend wordt.
MAD. VERPOEST
(in de deurpost achter it scherm roepend)

Hij es open
(binnen)

Zijn ze mee de boterkoeken al geweest, Zjanitte?
JEANNETTE
(met het pakje in de hand)

Kijk, madam, 'k hè ze zjuust ontvangen,
(schikt verder de tafel)

MAD. VERPOEST
(tot Euzeke)

Euzeke, jonk...
EUZEKE
(opstaande)

Joa, madam, 'k zal boven veurt goan doen, 't wordt hier te donker uuk.
(ruimt vlug op)

MAD. VERPOEST
Zie-je 't ou kloar te spele.
EUZEKE
'K peis 't toch wel, madam. Da menier Florimond nog ne kier wilde passen.
MAD. VERPOEST
Hij zal-ie hij nog ne kier passe, van os 't volk wig es.
PAULKE
(gejaagd binnen)

Euzenie, 'k hè doar 'n hoaksken in mijne rok gescheurd. Toe, pak ne kier al geiwen
'n noalden en nen droad.
MAD. VERPOEST
(ge[ë]rgerd)
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Qu'est-ce que tu as fait main'nant de nouveau. Toujours déchirer, vous.
(Euzeke naait)

PAULKE
C'est la faute à Marina, m'man avec son crochet et bottines sur les chaises toujours.
MAD. VERPOEST
(kijkt naar de scheur)

Ha, mildiekeu! Hoe es da nou toch meugelijk! Kijkt-e gij nie dan woar dat-e gij
ou zet? Ha 'k zoe ik mij op de messen en de fourchetten goan zetten 't zoedt er-ie hij
hier schuune uit zi[e]n da iederien azuu moest doen. Ça est de nouveau une jupe pour
le diable. Ge mien gulder zeker dat 't amoal nie 'n kost.
(Gebel aan de voordeur)

Ala toe ze zijn doar al!
(tot Euzeke)

Euzenie, 'k moe uuk nog passe van den oavend, os 't volk wig es.
EUZEKE
(naaiend)

Joa, madam.
MAD. VERP.
'K luupe noar boven,
(tot Jeannette die naar de deur loopt)

Zjanitte hoal gij papa moar, van da ge ze binne geloaten hèt.
JEANNETTE
Joa, madam.
(Links af)

MAD. VERP.
(tot Paulke)

Et dites-lui alors quelle ferme les blaffetures et quelle allume tout de suite de la
lumière.
(Vlug naar deur rechts. Stuit daar op Marina die binnen komt)

MARINA
Ils sont là? Ze zein doar?
MAD. VERP.
(handen op heupen)
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'k ben ekik hier uuk. En weet-e wat dat-e gij doet. Pas gij 'n beetsen op dat-e gien
crochets op de stoele mier 'n loat liggen,
(af)
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MARINA
Ça est main'nant une affaire vuur da hoakske. Tu montes en haut, Paula?
EUZEKE
't Es gedoan, iefer Paula. Giene meinsch mier die 't kan zien.
Paula en Marina vlug rechts af. Euzeke schuift haastig de naaimachine op zij, bedekt die met een
linnen en ook vlug af, links.

Het tooneel blijft een poosje leeg.

JEANNETTE
(RECHTS OP, MET VERPOEST, DIEN ZIJ IN EEN ROLZETEL VOORTDUWT)

VERPOEST
Heu, heu, heu...
(wijst met onvaste hand naar de plaats waar hij wil zitten)

JEANNETTE
Joa joa menier Verpoest, zij moar gerust, 'k wete wel woar da ge wil zitten... Hier,
ne woar? Es 't azeu goed?
VERPOEST
(de hand uitstrekkend naar de boterkoeken)

Heu, heu, heu...
Stemmengeluid en gestommel achter het scherm rechts.

JEANNETTE
Och Hiere ze zijn doar al. 'k goa al gauwe mijne witte veusschoot(4) aantrekken,
(vlug af links)

MAD. VERPOEST
(achter 't scherm)

Prenez garde, Monsieur Carbonelle, dans ce temps de l'année il fait tellement
obscur dans les escaliers qu'on se casserait bien quelque chose.
Rechts op: Meneer Carbonnelle, Mevrouw Carbonnelle met haar hondje op den arm. Mad. Verpoest
Marina en Paulke.

MAD. CARBONNELLE
(tot Verpoest, die een vruchtelooze beweging maakt om op te staan)

(4) Veusschoot: voorschoot, schort.
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Non non Mr V. ne vous d[é]rangez pas pour nous, tenez-vous à l'aise, nous venons
un peu vous dire bonjour et voir comment vous allez. Ça va toujours bien, d'après
ce que je vois; et l'appétit est toujours bon?
VERPOEST
Heu...heu...heu.
CARBONNELLE
(INSGELIJKS V'S HAND DRUKKEND)

Eh bien, ça va toujours?
MAD. VERPOEST
Oui, ça va comme ça va, il dort bien, il mange bien, il a de l'ouverture dans son
corps, hij goa noar achter op zijnen tijd, moar de sproake zie-je, dàt est. De sproake
et son une main, sa gauche qui reste toujours un peu... un peu... slapkes.
CARBONNELLE
(tot Verpoest)

Quelles bonnes nouvelles!
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MAD. VERPOEST
(bedrijvig)

Asseyez-vous mais, Mr et Me Carb. Je vais tout de suite allumer de la lumière et
faire servir le café
(roept naar links)

Zjanitte?
(allen nemen plaats)

JEANNETTE
(achter 't scherm)

Madam?
MAD. V.
Zjanitte, stoat de compteur ope en es de káffee geried?
JEANNETTE
(als boven)

Joa j 'hij, madam.
MAD. V
('t gas aanstekend)

Hawèl, ge meugt opdienen, Zjanitte.
JEANNETTE
(als boven)

Joa, madam.
MAD. CARB.
(tot haar hondje)

Allo. Koest. Carlo. Etre sage.
(tot Mad. Verp.)

Mag hij mee aan toafel zitte madam?
MAD. VERP.
(inschikkelijk)

Ha ba joaj hij, 't ziet er ie hij mij 'n broaf biestjen uit.
MARINA
('t hondje streelend)
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Et si gen til... Carlo.
PAULKE
Hij blijnkt schuune...! Kijk ne kier noar zijn kopke.
(wil hem ook streelen, maar trekt toch haar hand terug)

MAD. CARB.
Ge'n moet nie verlege zein, mademoiselle, hij 'n zal gien kwoad doen. Et toujours
très propre, jamais rien dans la maison. N'est-ce pas Bibiesken?
CARBONNELLE
(onnoozel lachend)

Il est gâté, n'est-ce pas. 't Es lijk 'n bedorve kind. Altijd de beste beetses.
JEANNETTE
(binnen, dient op. Bedeesd tot Mr en Me Carb)

Dag madam, dag meniere.
MAD. CARB.
(gepinceerd uit de hoogte)

Dag Jeannette.
Meneer C. schetst zijn groet door een zwijgend maar vriendschappelijk hoofdgeknik.

Eenieder bedient zich. Verpoest krijgt een aparte groote kop waarin hij morst.

MAD. VERPOEST
Och Hiere. 'k hè uek 'n hondsje g'had mais ce n'était qu'un chien de rue, de meine.
Moar intelligent dat hij was, il n'avait pas son pareil. Hij verstond al wat da 'k zei en
hij 'n wildege moar mee mei allienen aait, dat es woar, zilde. Moar 't was ne vieze
kadee en bedorve dat hij was! Hij 'n wildege op 't loaste beikans niets nie meer eite.
'k mocht hem alles vuure zette wat da 'k wilde, hij 'n keek er nie noar. Moar road ne
kier wat da 'k dee om hem te doen ete?
MAD. CARB.
Ah, ça je ne sais pas.
MAD. VERP.
'k dee hem op zijn poepke zitte.
MARINA
(gescandaliseerd)

Mais m'man tout de même.
MA.D. VERP.
(handen op de heupen, verontwaardigd tot Marina)

Ha, wat es er doaroan gelege? Woarop zitte gij?
(tot Mad. Carb., die lacht)
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'k zei Allo, schuune, sur son cutje en hij dee da seffes. Toens gaf ik hem zein beetjen
en 'k zei Mange, mon choutje il y a un oeufken dedans; en sebiet viel hij d'r aan dien
deugeniet.
MR. EN MEV. CARB.
(lachen)

Hahaha.
MAD. CARB.
Ah ja, ne woar, we zien toch zuu geirne ons biestjes.
MARINA
(tot Mad. Carb.)

Encore un peu de café, madam.
MAD. CARB.
Je veux bien, mademoiselle.
MAD. VER.
(tot Mad. Carb.)

Comme ça un vierboterhammeke avec un potse kàffee, ça fait encore du bien
n'est-ce pas madame Carb.
MAD. CARB.
Je le crois que ça fait du bien! Moi, quand je n'ai pas mon potje kaffee à 4 heures,
c'est comme s'il me manquait quelque chose.
MR. CARB.
Moi je trouve que manger ça fait toujours du bien.
Verpoest brabbelt iets onverstaanbaars tot Mr Carb.

MR. CARB.
(tot Verpoest)

S'il vous plaît?
Verpoest brabbelt opnieuw met hopeloos gebaren.

MAD. VERP.
(tot Mr. Carb)

Comment ça va avec les amis du Eetmans Club il demande.
MR. CARB.
(gansch opgewekt)

Ah, très bien, très bien, ieste klasse. Z'hèn gisteren nog noar ou gevroagd.
Verpoest geeft blijken van genoegen.
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MAD. VERPOEST
(tot mad. Carb.)

Ça est main'nant la seule chose qui l'interèsse encore. Da es toch curieus e-woar.
MAD. CARB.
Ooo! meine man es zjuust gelijk madam. Zijnen Eetmans Club. Van os hij in de
stroate komt woar dat 't lokoal es ge'n zoedt er hem mee gien vier peirden veurbij
trekken.
MR. CARB.
Nous avons comme ça nos plaisirs et vous avez les votres, n'est-ce pas? Elk 't zijne
zegt 't spreekwoord, toens 'n hè de kwoan(5) niets.
MAD. CARB.
(tot Mad. Verp)

Zoedt-e da noa keune gelueven: passeerde weke zijn ze van den Eetmans-Club in
4 voituren noar Baesrode gereen; 'n heelen dag rijen en rotsen et je vous laisse un
peu deviner pourquoi... om 'n broatvirksken op t'eten.
Hartstochtelijke beweging van Verpoest in zijn leunstoel.

MR. CARB.
(juichend)

En fijn dat 't was! En fijn dat 't was!
VERPOEST
(heftig opgewonden)

Heuheu!... heuheu!...heuheu!

(5) Kwoan: kwaden. Dan hebben de kwaden niets.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

62
MAD. VERP.
(ontsteld, gaat naar hem toe)

Wa schilt er dan, Pa?... Och Hiere hij schriemt, hij 'n kan doar nie tegen, 't Pakt
hem aan zijn herte. Loat ons liever van wa anders spreken.
PAULKE
(liefelijk Verp. aaiend)

Poatsjeko.
MR. CARB.
C'est vrai aussi, quand on ne sait plus faire avec.
MAD. CARB.
Oui oui, nous allons parler d'autre chose. Sage Carlo; tenir tranquille. Het g'uw
huis hiernevens al verhuurd madam Verpoest?
MAD. VERP.
Nog niet, madam, moar beikans. 'K peize wel dat 't van de weeke zal verhuurd
zijn. Ce sont des gens convenables vous savez; nen officier en zijn zister, 't zijn
Woalen. Et un beau français qu'ils parlent! Ze moen nog ne kier kome kijken.
MARINA
(eensklaps gejaagd opstaande tot Mad. Carb.)

Pardon, madam, moi je dois m'encourir. On m'attend pour aller étudier notre
quatre-mains ensemble chez Georgeke n'est-ce pas.
MAD. CARB.
Ne vous dérangez pas, mademoiselle
(tot Paulke die ook opgestaan is)

Vous partez aussi, mademoiselle?
PAULKE
Oui, madame, je suis avec le couturier en haut.
(Aftcheidsgroeten met Mr. en Me. Carb)

MAD. CARB.
Zuu nistig!
PAULKE
Ba joa, madam, doar es nog al veele te doen e-woar!
MAD. VERP.
(de beweging van naald en draad nabootsend)

Alteid moar noaien, de heulen dag deure.
(Beiden rechts af. Vertrouwelijk tot Mad. Carb)
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Marina, n'est-ce pas, elle est un peu génee quand on parle de l'officier. Je crois qu'il
a un oeil sur elle.
MAD. CARB.
(diep geïnteresseerd)

Vraiment, madame. Oh! Je comprends ça. Un officier, n'est-ce pas? Ça est si beau
en uniforme. Ik en kan gienen officier zien of 'k'n weet niet, 'k voel lijk iets...
MR. CARB.
(kluchtig opgewonden)

Allons, allons; allons 't zal nog al goan beteren.
MAD. VERP.
Joa moar, doar 'n es doar tot nou toe nog niets van, zilde. Ça est comme ça un
sentiment, n'est-ce pas. Et Paulke, vous savez, es er 'n beetse zjaloes van. Ze 'n kan
d'r uuk nie goe tegen os er van gesproken wordt.
MR. CARB.
Tous les hommes devraient se mettre en uniforme. Qu'est-ce que vous en dites,
Verpoest?
MAD. CARB.
D'r zijn d'r uuk wel die da nie neudig 'n hèn om schuune te zijn
(tot mad. Verp. vleierig)

Oue Florimond par exemple.
MAD. VERPOEST
(gevleid glimlachend)

Vinde gij da, madame.
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MAD. CARB.
Ah, joajik zilde, azuu ne schuune jonge! En voilà un qui doit avoir du succes auprès
des femmes.
MAD. VERP.
Oh! jusqu'à present il est très tranquille dans les femmes. 'K'n geluuve niet dat hij
ooit noar iene kijkt.
MAD. CARB.
(luid lachend)

Allons done. Ça est une farce que vous dites là
(tot haar man)

Wa zegt-e gij doarvan?
MR CARB.
C'est un problème que je ne suis pas à même de résoudre.
MAD. CARB.
(tot Me Verp.)

Mais madame, vinde gij da zuudoanig goed van 'n jonkheid op te kwieken lijk 'n
Santje, 't Zijn zjuust de dieë, die eest in slechte handen vallen.
MAD. V.
Hoe miende da, madame?
MAD. CARB.
Dat 't beter es da ze de weireld kenne. Ik veur mei 'n ben d'r zelfs nie tegen qu'ils
ont une maîtresse dat houdt ze van irger dijngen af.
MAD. V.
(schrikkend)

Moar madame toch!
MAD. CARB.
Als 't niet te verre-n-goat en da z'r nie mee gecolleerd 'n bleiven.
MAD. V.
Joa, joa, lijk mijne Julien, n'est-ce pas?
(zucht)

MAD. CARB.
(onbescheiden nieuwsgierig)

Es da nog altijd 't zelfde mee Julien?
MAD. V..
(ZUCHTEND)

Moar joa joa't. Toujours cette femme et deux enfants, n'est-ce pas.
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MAD. CARB.
Ces hommes tout de même!
MR. CARB.
Il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas.
MAD. CARB.
Ge'n keun ze gij toch in geen muite steke. Moar 't zoe mij al gelijk spijten als 't
mee Florimond euk azuu moest goan. C'est si dangereux, les femmes, pour un si
beau garçon.
MAD. V.
Madame, 'k 'n geef ou gien ongelijk moar 'k mag ou verzekere da mijne Florimond
tot nou toe noar gien vreiwevolk 'n kijkt. Zijne Club Nautique, zijnen Athletaaique
en zijne velo, da es zijn lank leve. 'K hè da overloast nog geziene: azuu stoan schippen
op ne gruete leerenen bal die teigen ilder bienen en ildere kop vliegt of trekken in
dien buut
(doet de beweging van geweldig roeien na)

azuu mee alle twie ulder oarms te geleik zuuveil of da ze keune tot dat 't zwiet op
ilder vel stoat. Vroeger had hij nog zein daaive; il jouait dans les pigeons moar hij
hèt dat uuk al loate voare. En 't 'n es pertan niet da 'k hem contrarieer in al die dijnge.
Komt hij al ne kier 'n beetse loate thuis, 'k doe mijn uge toe en 'k geboare da 'k nie
'n wete.
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MAD. CARB.
Florimond zoe op tijd moeten treiwen 'k hè 't ou nog gezeid.
MR. CARB.
(sentencieux)

Le mariage est le sauvage de la jeunesse.
MAD. V.
'K 'n ben ik doar uuk nie tegen, al est hij nog zuu jonk.
MAD. CARB.
Hij moe malgré ne kier kennesse moaken mee mein nichtje, 'k hè 't ou nog gezeid
e-woar? Une fille charmante et deux cent mille francs de fortune disponible.
MAD. V.
(wantrouwig, zonder veel enthousiasme)

't Es-ie-hij veele als 't er te minste gien vliegen-op-en zit.
MAD. C.
(gebeten)

Hoe wilde zegge madam?
MAD. VERP.
'K wille zeggen: os 't er moar geen vliegen op 'n zit.
MAD. CARB.
T'n zit-ie hij doar niets op. Argent comptant, en alles ieste klasse.
MAD. V.
'K ben toch verwonderd da ge dat dan vuur iene van ou zeuns nie 'n bewoart, vuur
Urbain of Adhémar.
MAD. CARB.
(geprikkeld)

Ha wal joa, doar zegt-het percies. Moar wat es 't mee Adhémar en mee Urbain:
ze zein alle twieë gecolleerd, percies geleik ihwe Julien.
(op heropgewekten toon)

Enfin, Florimond moe moar ne kier komen kennesse moaken mee mijn nichte. Op
Carnaval geef ik ne grueten bal masqué et travesti woar da z' aan mee doet en
j'inviterai aussi vos fils et vos demoiselles. Je suis persuadée que dès qu'il la verra...
Mad. Carb. zwijgt terwijl de deur rechts open gaat en Flor. levendig binnen komt.

FLORIMOND
(even onthutst)

Bonjour Madame Carbonelle, bonjour monsieur.
MAD. CARB.
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(opgetogen)

Monsieur Florimond, Oh! Quelle mine superbe. Vois venez du Club Nautique,
Mr Florimond?
FLOR
Non, non, madame, je viens de mon bureau n'est-ce pas?
(tot Mad. Verpoest streelend)

Maatsje
(hij kittelt haar even plagerig in den hals)

.
MAD. V.
(gevleidhem afwerend)

Zotte jongen toch.
(tot mad. Carb)

Ziede gij dat wa veur 'n kind dat 't nog es.
MAD. CARB.
(glimlachend)

Ik zie da geiren...
FLOR
(bij Verpoest)

Dag Poatsjeko
(kijkt zijn vader met bezorgde liefde aan. Aait hem over den schouder)

.
VERPOEST
Heu heu heu.
MR. CARB.
(tot mad. V.)

C'est un bon fils, mons. Flor.
MAD. V.
(verteederd)

Zijn voader zie hem zuu geiren. Hij es zuu broaven uuk, ne woar, meine jongen.
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FLOR
'k hè honger, Ma.
MAD. V..
(hem bedienend)

Ete moar ou goeste, jongen.
MAD. CARB.
Ça est jeune, ça doit manger n'est-ce pas?
MR. CARB.
Sans même avoir besoin de faire partie de l'Eetmans-Club.
(Hij lacht uitbundig om zijn eigen grappigheid)

VERPOEST
(opkijkend, geagiteerd in zijn stoel)

Heu heu! heu heu! heu heu!
FLOR
(etend)

Wa schilt er, Poatsjeko?
VERPOEST
(als boven)

Heu heu! Heu heu! Heu heu!
MAD. V.
(staat op, gaat naar V. toe. Tot Mr en Mme Carb.)

Ça est drôle n'est-ce pas. Van os hij van den Eetmans Club huurt spreken begint
hij weere te leven en hij agiteert hem lijk 'n klein kind.
(tot Verp.)

Wa schilt er, Pa?
VERPOEST
(als boven)

Heuheu! Heuheu! Heuheu!
MAD. VERP.
't Es-ie-hij menier Carbonnelle, Pa, die zei da Florimond zuu goe kan eten...
VERP.
Heu heu, heu heu.
MAD. VERP.
Zonder doarom member van den Eetmans Club te zijn.
VERP.
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(begrijpend, gerustgesteld)

Heu heu, heu heu
(hij lachtgriezelig.)

MR. CARB.
(ook weer lachend)

Vous avez compris, Verpoest?
(wijst naar Flor)

Dat 't nie nuudig 'n es van hem member van den Eetmans Club te moaken om hem
te doen peuzelen
(hij schaterlacht)

.
MAD. CARB.
Mons. Flor. Au Carnaval je donne un grand bal masqué et travesti, vous viendrez,
n'est-ce pas?
FLOR.
(even aarzelend)

Mais je pense que oui, madame, si vous m'invitez.
Julien slordig gekleed langzaam rechts binnen.

MAD. CARB.
[Ê]tre le triomphateur de ma soirée [et] j'invite aussi vos soeurs.
(Ontwaart Julien)

Tiens bonjour Mons. Julien! Je ne vous avais pas vu entrer.
JULIEN
(stug)

Bonjour madam, bonjour monsieur.
MAD. CARB.
(even aarzelend)

Et vous aussi, je vous invite, monsieur Julien.
JULIEN
(als boven)

A quoi, madame?
MAD. CARB.
A mon grand bal masqué et travesti au Carnaval.
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JULIEN
(minachtend)

Oh! moi je ne donne pas pour les bals, je ne sais pas danser.
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MAD. CARB.
Dat 'n geef nie, ge keun klappen.
Julien schudt het hoofd.

MAD. CARB.
(gepikeerd)

Enfin, comme vous voudrez, monsieur Julien; K'n kan 't ou toch moar presenteeren.
(Luid geschel)

MAD. VERP.
Wie mag 't'er doar azuu belle,
(tot Julien)

Wilt-e gij iets ete, jonge?
JULIEN
(stug; gaat knorrig in een hoek zitten)

Merci.
MAD. VERP.
Hoe komt da nou. Anders drijnkt-e gij toch altijd kàffee te vieren.
JULIEN
'K'n hè van doage gien goeste.
(Haalt zijn pijp uit en stopt die)

JEANNETTE
(links op. gewichtig tot Mad. Verp.)

Madam, 't zijn-ie-hij die Woalen veur 't huis van hiernoast.
MAD. V.
(ontstel[d])

Wa zegt-e doar! Ça veut mainnant réussir. En Marina die zjuust wig es!
(aarzelend)

Ha ge zil gij moete zeggen...
MAD. CAB.
(vol belangstelling, tot Jeannette)

Es 't dien officier?
JEANNETTE
Joa 't madam.
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MAD. CARB.
In uniform?
JEANNETTE
Joa joa, madam.
MAD. CARB.
(haast smeekend tot Mad. Verp.)

O, loat hem hier komen, 'k zoe hem toch zuu geiren ne kier zien.
MR. CARB.
Oh la la, voilà ma femme emballée.
Me VERP.
(tot Mad. Carb.)

Serieus?
Me. CARB.
O joa, as 't ou blieft!
Me. VERP.
Hawèl, Zjanitte, vroag gij hem of 't hij hier wil komen. Es 't hij alliene?
JEANNETTE
Nien hij, madam, da klein madammeke est er bij.
MAD. VERP.
Zijn moeder?
JEANNETTE
Ha joa zeker.
MAD. VERP.
Hawel vroag het gij ulder.
JEANNETTE
Joa, madam
(vlug af, links)

.
MAD. C.
Da es toch giestig ewoar van azuu ne kier te goare te zijn.
MR. C.
Sous la protection de la force armée.
MAD. VERP.
(gejaagd)

Toe, loat ons al gauwe wa ploatse moaken
(tot Verp.)

't Zijn de Woalen, pa.
VERP.
Heu heu.
Geagiteerde beweging. Stoelen worden bijgeschoven. Getik op deur rechts.
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MAD. VERP.
Owie. Entrez mais.
Madame Médard e[n] haar zoon binnen.
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MAD. VERP.
Bonjour, madame et bonjour monsieur. Ne prenez pas contraire de vous recevoir
ici. C'est parce qu'il y a pas de feu en haut n'est-ce pas?
MAD. MÉD.
Trop aimable, madame.
TIBURCE
Est-ce que vraiment nous ne vous dérangeons pas? Je vois que vous êtes en famille,
et avec des invités.
MAD. VERP.
Pas du tout, monsieur. Tenez, je vais vous présenter les amis et tout. Ça est
monsieur Carbonnelle et ça est madame Carbonnelle
(wederkeerige groeten)

. Ça est Verpoest mon mari, que vous n'avez pas encore l'honneur de connaître n'est-ce
pas et ça est mon fils ainé Julien et ça mon deuxième fils Florimond
(Buigingen, groeten. Julien plomp. Flor. vriendelijk. Verpoest met agitatie. Mad. Carb.
wendt haar oogen van den officier niet af)

. Mais maintenant je devrais aussi leur dire qui vous êtes et ça est drôle n'est-ce pas?
Vous venez pour louer ma maison et je ne connais pas encore votre nom.
TIBURCE
(hoffelijk buigend)

Je m'appelle Médard, madame.
MAD. VERP.
Médard, ah oui, ça est votre nom de devant, mais votre nom de derrière?
Mad. Méd. en Tiburce kijken elkaar even onthutst aan.

TIBURCE
Pardon, madame, Médard est bien notre nom de famille et Tiburce est mon prénom.
MAD. VERP.
Tiburce Médard, alors.
TIBURCE
Parfaitement, madame.
MAD. VERP.
Pour un drôle de nom, ça c'est un drôle de nom.
MR. CARB.
Tous les saints sont dans le calendrier.
MAD. VERP.
Mais mettez-vous seulement. Vous allez prendre une tasse de café et des
boterkoeken.
MAD. MÉD.
Merci beaucoup, madame, je ne prends jamais rien entre les repas.
TIBURCE
Ni moi non plus.
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MAD. VERP.
Vraiment pas? Nous bien, à 4 heures [n]ous devons avoir notre potse kaffee ou
nous ne sommes pas contents.
(druk tot Mad. Médard)

C'est dommage, n'est-ce pas madame que mes fill ne sont pas ici. Vous ferez
connaissance. Mr. votre fils les connait déjà.
TIBURCE
(teleurgesteld)

Ces demoiselles sont absentes?
MAD. VERP.
Owie et non, monsieur. Paulke est avec sa couturière sur le second étalage mais
Marina est sortie, ah oui, n'est-ce pas, chez mademoiselle Stuk, la pianiste, pour
étudier son quatre-mains avec Georgeken.
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TIBURCE
(als boven)

Ah!... Tiens, elle joue un quatre-mains avec un jeune homme?
MAD. VERP.
Ah non non monsieur, pas ça. Nous l'appelons toujours Georgeken mais c'est
Georgine, vous savez, une fill très bien, pas crapuleuze du tout. Georgine Van de
Wattyne, la fill du marchand de houblons.
TIBURCE
(opgebeurd)

Ah ah! parfaitement, parfaitement. Elle va toujours bien, mademoiselle Marina?
MAD. VERP.
Oh très bien, monsieur, très bien.
[TIB] MAD. MÉDARD
D'ailleurs tous vos enfants sont d'une santé florissante
(tot Flor)

Vous êtes aussi dans les affaires, monsieur?
FLOR
Moi pas. J'écris sur un bureau.
MAD. VERP.
(naar Julien wijzend die norsch in een hoek zit)

Lui monsieur, il fait main'nant aussi son propre nom dans les charbons, ah oui,
n'est-ce pas, avec son père malade.
Mad. Méd. en Tiburce kijken elkaar niet begrijpend aan.
TIBURCE
Vous voulez dire que monsieur Julien est associé dans les affaires de son père.
MAD. VERP.
Owie, mons. oui, c'est bien ça que je veux dire.
MAD. CARB.
(tot mad. Médard)

C'est la première fois que vous venez en Flandre, madame?
MAD. MÉDARD
(beleefd glimlachend)

La première fois, madame.
MAD. CARB.
Et vous comprenez déjà un peu le Flamand, madame?
MAD. MÉDARD
Oh, parfaitement, madame, je comprends à peu près tout ce que vous dites.
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(Verbazing van Mad. Carbonnelle)

TIBURCE
Mais, maman, ce n'est pas le Flamand que nous parlons ici. C'est le français.
(lacht stil)

.
MAD. MÉD.
(verbaasd)

Aah...! Vraiment...
(tot Mad. Carb.)

Ah je vous demande bien pardon, madame, je suis confuse...
MR. CARB.
Il y a en effet une légère différence.
MAD. VEP.
(tot Mad. Méd.)

Ah oui, est-ce pas nous ne parlons pas le même que vous mais ça ne fait rien, on
se comprend touzours. Estce que vous avez encore d'autres enfants, madame?
MAD. MÉDARD
Encore une fille. Elle reste provisoirement à Tournai pour faire le déménagement
mais vous la verrez bientôt j'espère.
MAD. VERP.
Je l'espère aussi, madame. Moi j'ai eu cinq enfants et un méfait. Quatres en vie.
Notre Paulke est d'un jumeau, mais l'autre est mort, c'était un garçon.
MAD. MÉDARD
C'est bien triste/dommage.
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MAD. VERP.
J'ai touzours elevés mes enfants pour être propres. Tout sur un petit pot. Celui qui
est mort n'avait que trois ans, mais il était bien appris. Il pissait par derrière déjà,
comme un grand garçon.
MAD. MÉD.
(schrikkend)

Comment?
MAD. VERP.
Je veux dire à la cour.
MAD. MÉD.
Pauv' petit.
MAD. VERP.
Et main'nant, madame, pour parler des affaires. Vous êtes aller voir encore une
fois la maison?
MAD. MÉD.
Oui, madame.
MAD. VERP.
Et elle vous plaît?
MAD. MÉD.
(met eenige aarzeling)

Mais oui, madame... assez. Nous venions vous dire que nous la louons.
MAD. VERP.
Ah, ça est bien, je vous fais mon compliment. Vous aurez une belle maison pour
votre argent,
(tot Verpoest)

Pa 't haais es verhuurd, zilde!
VERP.
(wezenloos opkijkend)

Heu... heu...
MAD. MÉD.
(tot Mad. Verp)

Je voudrais encore vous demander une chose, madame. Je cherche une servante.
Ne pourriez-vous pas me renseigner à ce sujet. Où dois-je m'adresser? Vous-même
ne connaissez-vous pas une personne qui pourrait nous convenir?
MAD. VERP.
(gewichtig)
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Je ne sais pas d'une servante madame. Non, le jour d'aujourd'hui c'est difficile.
Taisez-vous des servantes. On ne sait pas tenir de maison avec: bradeuses et coureuses
et avec ça exiger beaucoup de gages.
MAD. CARB.
(tot Mad. Verp.)

Zoe de mama van Georgeke nie van iemand weten. Z'hen doar altijd ander
meissens.
MAD. VERP.
'K'n peist nie zilde. En uuk: 't es mij de soorte die van doar komt.
(tot Mad. Méd.)

Quelle sorte voudrez vous, madame?
MAD. MÉD.
Une fille de la campagne, simple et honnête, mais qui connaît un peu de français;
cela est indispensable.
MAD. VERP.
A la campagne, dans les couvents elles apprennent main'nant un peu de français.
Par exemple elles ne le parlent pas bien, pas comme moi et vous.
MAD. CARB.
(bereidwillig)

La fille de quartier chez Broeksken était de Schelderode et parlait assez bien le
français.
Me. MÉD.
Pourvu qu'lle se fasse comprendre.
TIBURCE
D'ailleurs, je pourrais au besoin servir quelque peu d'interprète.
MAD. CARB.
Vous parlez le flamand, monsieur Méd.?
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TIBURCE
(glimlachend, met vreemden tongval)

'n Klein beetse, madam.
MAD. CARB.
(verrukt)

Moar 't es heel wel. 't Es magniefiek.
TIBURCE
(als boven)

'k ben hier twee joar al in garnizoen, madame.
MR. CARB.
Vraiment, déjà deux ans. Et dans l'infanterie, si je ne me trompe à votre uniforme.
TIBURCE
(lachend)

Joa joa meneere, in 't ieste liende.(6)
Allen lachen behalve Julien.
MAD. MÉD.
(tot Mad. Verp.)

Enfin, si par hasard vous connaissez quelqu'un...
MAD. VERP.
J'y penserais une fois, madame. Et il vous faut un bon caractère de fill. Moi je dis
pour ma raison: un bon caractère c'est tout, car pour avoir une méchante pièce dans
la maison...
(met plotsen inval)

Mais c'est vrai j'y pense: parlez une fois le laitier, celui-là fait des fill.
MAD. MÉD.
(geërgerd)

Mais madame!
TIBURCE
(tot Mev. Méd.)

Madame veut dire qu'il s'occupe de places des servantes.
MAD. MÉD.
Aaah...
MAD. VERP..
Savez-vous quoi, madame, c'est moi qui lui en parlerai. Doit-elle savoir cuisiner?
(6) Ieste liende: eerste linie.
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MAD. MÉD.
(niet begrijpend)

Pardon, madame.
MAD. VERP.
Savoir la cuisine?
MAD. MÉD.
Inutile, je la dresserai.
MAD. VERP.
Et bien, c'est bon madame. Lijk da w'afgesproke zein.
MAD. MÉD.
Vous dites, madame?
MAD. VERP.
Comme nous sommes entendus, je veux dire.
MAD. MÉD.
(opstaande, Tiburce id.)

Merci beaucoup - Ainsi la maison est louée. Vous voudrez bien m'aviser du jour
où le bail pourra être signé. En attendant je suis logée à l'hôtel Royal.
MAD. VERP.
Vous ne l'aurez pas eu plus pour rien lá. Owie, madame, owie. Dans un jour ou
huit n'est-ce pas. Flor. fera un papier de ça, sur timbre n'est-ce pas?
MAD. MÉD.
(opstaande)

C'est ça. Au revoir, madame, et en vous remerçiant beaucoup.
MAD. VERP.
Al voir, madam.
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TIBURCE
Au revoir, madame.
Me. V.
Al voir, monsieur.
TIBURCE
Et voulez-vous bien présenter mes respectueux hommages à mad. Marina et à Me
Paule.
MAD. VERP.
Owie, monsieur, owie, je vous promets que je ne l'oublierai pas. Ça veut tout de
même réussir n'est-ce pas qu'elle doit justement être chez Georgeken.
TIBURCE
(diep buigend voor Mad. Carb.)

Madame...
MAD. CARB.
(stralend)

Monsieur...
Verdere afscheidsgroeten. Verpoest wezenloos, Carbonnelle onnoozel, Flor. vriendelijk, Julien stug.
Mad. Méd. en Tiburce rechts af.

MAD. CARB.
(juichend)

Quel bel officier! Quels gens comme il faut!
MAD. VERP.
N'est-ce pas? Z'n zein hoegenoamd nie crapuleus. En da scheun Fransch ik huure
dat toch geirne. Moar 'k geluuve wel da 't madamken 'n beetsen duuf es ze'n verstond
mij nie altijd.
MAD. CARB.
Ik uuk, 'k ben d'r zot van.
CARB.
Je crois que c'est surtout le cliquetis du sabre que vous aimez entendre.
MAD. CARB.
Os Marina den diene kon krijgen...sapristi... Weete wat? 'k goa hem uuk op mijnen
bal inviteere.
CARB.
(onnoozel lachend)

Pourquoi pas toute l'armée alors?
MAD. CARB.
(opstaande, met diepe minachting tot Carb.)

Zij-de zjaloesch, meschien?
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(tot Mad. V.)

Allons, madame, tot ziens en zilde ne kier peizen op al da 'k ou gezeid hè. Sage,
Carlo, pas grogner.
MAD. VERP.
Joajik, madame, 'k zal d'r ne kier al mijn verstand op zette.
MAD. CARB.
(vleierig)

Au revoir, monsieur Florimond. Ne m'oubliez pas, n'est-ce pas? Le lundi de
Carnaval.
FLOR
Oui oui, madame, je viendrai avec plaisir.
CARB.
(tot Verpoest)

Allons, Verpoest, au revoir zilde. Houdt ou moar goed.
MAD. VERP.
Wa schilt er Pa
(buigt over hem)

.
Verpoest brabbelt onduidelijke klanken.

M[AD]. VERP.
de komplimenten doen... aan wiene...hè?... aan de vrienden van den Eetmans
Club... joa joa 'k zal zeggen,
(tot Carb.)

Que vous devez faire les compliments aux amis du Eetmans Club il dit.
CARB.
(met nadruk, tot Verpoest)

Heul goed, gemeug gerust zijn 'k'n zal 't nie vergeten.
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Verdere afscheidsgroeten met Julien. Mr en Me Carb. rechts af.

MAD. VERP.
(roepend naar links)

Zjanitte?
Julien komt aan tafel zitten.
JEANNETTE
(links op)

Wa b'lieft er ou, madam.
MAD. VERP.
Ge meugt afdienen Zjanitte.
ZJANITTE
Joa, madam,
(begint af te nemen)

JULIEN
(die schrokkig is begonnen te eten; nurksch)

Loat gij da moar stoan, Zjanitte.
Jeannette roerloos-onthutst.

MAD. VERP.
Ha wa es da nou!
JULIEN
Os ge ne heulen achternoen aan de koollossijnge gestoan hèt bij den bascuul, in
de keiwe, ge meugt toch zeker wel 'n stik bruud onder ouen neuze steke.
MAD. VERP.
En g'n wild g'iest nie ete!
JULIEN
'K'n kan nie ete als al da volk rond mein uure zit te zoagen.
MARINA
(bruusk op rechts)

Zijn z'eindelijk wig!
MAD. VERP
(verbaasd)

Van woar komde gij, 'k miende da ge bij Georgeke woart.
MARINA
Je me suis encourue, je ne supporte pas ces Carbonelles.
FLOR
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Joa moar g'hèt nog wa anders gemist, zilde!
MARINA
Quoi donc?
MAD. VERP
De Woalen zein hier geweest: den schuunen officier en zijn mama. Z'hen 't huis
g'huurd.
MARINA
(verontwaardigd)

Woarom 'n hè-je mij niet geroepe.
MAD. VERP.
(handen op de heupen)

En ge woar wig.
MARINA
(als boven)

Ah, ça est une fois malheureux!
JULIEN
(spottend)

Es da vuur dien êwe kroakamandel(7) van da weiveke dat 't ou spijt?
MARINA
(woedend)

Taisez-vous, vous.
JULIEN
Ha, os 't vuur dien êwe kroakamandel nie 'n es, 't zal dan vuur dien officier zein,
ha da es nog beiter.
MAD. VERP
Zweig gei.
MARINA
(schreiend)

Hij moe mij altijd treiteren, m'man.
(met een verwoeden blik op Julien)

C'est vrai aussi toujours comme ça, vous.
(woedend rechts af)

(7) Kroakamandel: kraakamandel, gepofte of gebakken grauwe erwt. Omschrijving voor persoon
die kleiner is dan zijn normale gestalte zou moeten zijn; vaak synoniem voor ‘oude wijf’.
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JULIEN
(spotlachend)

Hahaha.
FLOR
(boos)

't Es toch schandoalig, Julien, da g'huer toch noeit 'n kunt gerust loate.
JULIEN
(opstaande)

Ha 't zal nog wel mein schuld zijn da z' huure piot nie gezien 'n het.
MAD. VERP.
Ala...ala... ala zweig nih ne kier alle twieë.
(merkend dat Julien zijn pet opzet)

Goa-de gij nog uit?
JULIEN
Ah nien ik, zeker, 'k zal hier bleive zitte.
(Plomp rechts af. Mevr. Verp. zucht)

FLOR
(haar streelend)

Maatje...
(tot Verpoest/opgeruimd)

Poatsjeko, goa w'ons partietje bok(8) spele?
VERP.
(ietwat verlevendigd opkijkend)

Heu heu...
MAD. VERP.
Nie, Flor. nih niet, jonge. Ge moet iest malgré ih hindes(9) passe. Uizenie es er mee
bezig. 'K goa ze roepe. 'K zal e-k'ik mee Pa en Paula 'n partietje spele.
(roept naar links)

Zjanitte.
JEANNETTE
(op links)
(8) Bokken is een kaartspel.
(9) ih hindes: uw hemden.
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Madam.
MAD. VERP.
Zjanitte, zeg nen kier aan Uizenie da ze sebiet moe beneen kome om d'hindes van
menier Flor. te passe.
JEANNETTE
Joa madam.
MAD. VERP.
En, Zjanitte, vroagt aan iefer Paula of z'uuk seffes wil be-neen kome om mee Papá
zijn partietje bok te spele.
JEANNETTE
Joa, madam
(vlug rechts af)

.
MAD. VERP.
(haar naroepend)

En... Zjanitte. Zjanitte
(Jeannette weer op)

Zegt aan Uizenie da z'uuk mein blouse meebrengt om te passe.
JEANNETTE
Joa, madam
(af)

.
MAD. VERP.
Toe Flor. toe jongen, help gij mij 'n beetse 't stoat hier al over einde. Rol gij pepa
hiernevens in de koamer.
FLOR
Goed, maatsje.
Hij rolt Verp. in zijn zetel naar deur rechts. Onder het rijden klopt hij zijn vader met de eene hand
vriendelijk op den schouder. Poatsjeko.

Terwijl versjouwt mad. V. als een meid de tafel, neemt het gerei weg, gaat er mee door de deur links,
komt weer op, rolt de naaimachien op haar gewone plaats. Jeannette en Euzeke
(deze laatste met een armvol naaiwerk)
samen rechts op. Even daarna Flor. ook rechts op.
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MAD. VERP.
Zjanitte, ge keun gij afwasschen zilde. 'K hè alles in 't achterhuis gezet.
JEANNETTE
Goed, madam.
MAD. V.
En kijk, neemt gij da toens mee noar huis veur ou kinders
(geeft haar enkele boterkoeken)

JEANNETTE
Merci madam, ge zij wel bedankt zilde. Ze zullen toch zue blije zijn.
(links af)

[MAD. VERP.]
(raapt nog een pijp van tafel op)

. Kijk, Julien hé hier nog zein peipe loate liggen uuk
(legt die op het schouwboord)

. Uizeke, mein kind, wilt-e gij iest mijn blouse passen; meniere zit op mij te wachte.
Ge keunt doarachter menier Flor's hindes passe.
EUZEKE
Joa ik, madam.
Komt met een witte blouse naar Mad. Verp. die haar corsage uittrekt. Past haar die aan.

MAD. VERP.
't Zit neiwe, zilde.
EUZEKE
Ha joa madam 't es-ie-hij nog al moeielijk om da percies gepast te vinden op ou
moate, in gemoakte blouses.
MAD. VERP.
Zoe d'r wig mee keune?
EUZEKE
'k peis toch wel van joa, madam. 'K zal den hals verbrien,(10) de zuum aan de meiwen
aaitlegge(11) en ne spriet onder den oarm in 't lijf en aan d'oarmgoate steke. Ge'n zil
nie zien dat er aan gepritst es.
MAD. VERP.
Joa mein kind moak het gij volgens mijn grossiereteit.
Flor. op een afstand slaat met belangstelling alle Euzeke's bewegingen gade. Mad.
Verp. trekt de blouse uit.
PAULKE'S
stem
(achter scherm rechts)
(10) Verbrien: verbreden.
(11) Aaitlegge: uitleggen.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

M'man, est-ce que vous venez. Pa devient impatient.
MAD. VERP.
(haar corsage weer aantrekkend)

Joa, sebiet zie.
(tot Flor)

Ala, gei nih.
(vlug rechts af)

'k zal zeker moete mijn kazakke-n en-mijn-onderveste-n-uitdoen, Euzeke?
EUZEKE
Ha joa g', os't ou b'lieft menier Florimond.
Flor in zijn hemdsmouwen komt naar Euzeke toe.
FLOR
En mijne col uuk zeker?
EUZEKE
(ietwat gegeneerd)

't Zoe toch best zijn e-woar.
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Flor. doet zijn halsboord los.

EUZEKE
(gegeneerd lachend met een hemd in de handen)

Wilt-e gij die doar nou ne kier boven op aantrekke menier Flor.
(ook lachend)

'k goa der uitzien lijk ne witte poater
(trekt het hemd aan)

.
EUZEKE
(als boven)

Zoe de ne kier 'n momentsje willen uwen oarm opheffen, menier Flor.
Azuu? Es 't azuu goed?
EUZEKE
(passend en metend)

Heel goed, merci... En aan den hals, hoe zit het doare?
't Spant nog, zilde.
EUGENIE
'k zal 't nog 'n beetse verbrien.
Euzeke werkt met de vingers aan zijn hals. Eensklaps drukt Flor. een kus op een van haar handen.

EUZEKE
(gansch ontsteld, de handen bevend)

Och hiere, menier Flor.
(haar handen alle bei hartstochtelijk kussend met gesmoorde stem)

Euzeke... Euzeke.
EUZEKE
(steeds met sidderende handen aan zijn hals werkend. Diep ontroerd)

Och Hiere, menier Flor. Woarom doe-je gij datte? Wat doeje gij?
(haar eensklaps vurig omarmend)

Euzeke! 'k zie ou geiren. 'k zie ou geiren! 'k ben zot van ou! 'k hè 't ou al lank wille
zegge.
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EUZEKE
(zich verwerend)

O, past toch op. Mr. F. da iemand ne kier moest binnen komen.
JULIEN
(plots rechts binnen)

Wie het er nou verdome mijn peipe...
(ziet Flor en Euzeke omarmd die met een gil van elkaar wegvluchten)

.
JULIEN
(palstil bij de deur)

't Es gemiend geluuf ik.
(Barst in een schaterlach uit)

Hahaha! Wie zoe da gepeisd hèn!
EUZEKE
(smeekend op 't schreien af)

O, menier Julien as 't ou b'lieft 'n zeg het toch niet. 't Es-ie-hij nog den ieste kier
't'n zal noeit mier gebeure.
Flor blijft sprakeloos en stokstijf in een hoek staan.

JULIEN
(STEEDS LACHEND)

Vuur mij nie geloate, zilde. Doe gilder moar vuurt. Hahaha! 'k ben blij as de
meinschen ulder amuzeeren. 'K amuzeere mij uuk geiren. Hedde mein peipe nie
gezien, hahaha.
EUZEKE
(geeft hem de pijp heesch van angst)

Hier, menier Julien
(smeekend)

os 't ou belieft menier Julien... os 't ou b'lieft.
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JULIEN
(schaterend af)

Hahaha! hahaha! Ha da es 'n goeje zilde, ha, nou moe 'k toch uuk nog ne keir
lache. Woar hedde gulder da gelierd?
(lachend af)

(hem angstig nahollend)

Julien, Julien beloofde mij dat ge zil zwijgen.
(Af. Gelach van Julien achter 't scherm)

Euzeke gaat haastig bij de naaimachine zitten en begint hartstochtelijk te naaien.

GORDIJN
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Tweede bedrijf
Gezicht kruinen stadspark

Kamer op tweede verdieping

Bij ophalen van gordijn begiet Euzeke haar bloemen aan de open raampjes. Flor rookend,
lui-uitgestrekt in een fauteuil voor rechterraam. Door open vensters komen doffe stadsgeluiden:
rijtuigen, fietsen, wagens. Ook de verschillende geluiden eener nabije kazerne: tromgeroffel
- trompetgeschal etc. Een mooie zomerdag, tegen avond.

EUZEKE
(haar bloempjes begietend)

Sloapt-e joag'?
FLOR
Aie.
EUZEKE
Zoede nou nie percies zegge da g'hier buiten weunt...
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Dat nie 'n woare van de meinschen op den boulevard en in 't park en van 't gerucht
in de kazerne ge zoedt mienen da g'uren verre van de stad zijt?
FLOR
(zich wellustig uitrekkend)

Ghooa.
EUZEKE
Wa schilt er dan, meine jongen?
FLOR
Dat 't mij spijt da 'k de zeune van Rotschild nie 'n ben.
EUZEKE
Woarom datte.
FLOR
Om hier(12) azuu huul z'n leve lank te blijve liggen.
EUZEKE
Zeide content bei mei, joa g'?
FLOR.
Es da nou niet speitig dat we nie altijd bij malkoar 'n keune zein?
EUZEKE
Beloofd ou(13), we zien mallekoar toch alle doagen. Ik ben gelukkig en 'k weun
hier zuu geirne. Ik vinde dat hier toch zuu schuune, hier op die huugte, mee da schuun
gezicht over 't park en ginter 'k'n wee nie hoe verre over 't land. Os ik hier azuu alliene
ben e-woar en da 'k 'n half uurken tijd he 'k zette mij doar aan iene van die veisters
bij mijn blommekes, zie en kan ik doar azuu eindeluus blijve keike! Kende gij al die
dorpkes woarvan da we ginter in de verte de torekes zien?
FLOR
(kijkend)

Keik, die ronden tore ginter, da es Botteloare, 'n beetsen verder hette Gontrode en
nog verder Uusterziele. Zie-de ginter dien bleiwen birg? Da es den berg van Goavere.
'K hè doar amoal al dikkels mee meine velo geweest.
EUZEKE
O, 'k zoe doar uuk ne kier wille noartoe goan. Wilde mei doar nie ne kier breinge?
FLOR
'k zoe wel wille, da 'k zeker woare dat er ons niemand 'n zal zien; moar 't zie ou
alteid iemand surtoe os ge nie 'n meug gezien worden.
EUZEKE
(dromerig)

't Es-ie-hij speitig e-woar, da we nie gezien 'n meuge worde.
FLOR
(somber)
(12) Oorspronkelijk: ‘Ne meinsch zoe’.
(13) Beloofd ou: prijs jezelf gelukkig.
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Joa't.
(Stilte. Dof gegons van stadsbeweging achter de open ramen; gezang van vogeltjes in de
kruinen van het park. Getrompet tromgeroffel van caserne in de buurt)

FLOR
(pensief)

Da ne meinsch moar rijke genoeg 'n woare.
EUZEKE
(iedem)

Joa... 't es-ie hij altijd da ongelukkig geld in de weireld.
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FLOR
(ietwat bruusk)

't Es op, 't meine
(bitter)

't'n hè nie lank geduurd e-woar?
EUZEKE
(ernstig)

Van morgen af beginne k'ik weer nistig te noaie.
FLOR
Wa geift datte? Nen dreupel woater in de zie(14)
(een stilte)

'K hè aan Urbain Carbonnelle gevroagd of hij hier vandoage ne kier bij mij wilde
komen.
EUZEKE
(verbaasd)

Urbain! Hier?
FLOR
Joa.
EUZEKE
(misnoegd)

Wa vuur 'n gedacht. Azuu 'n soepe.
FLOR
'K zal die soepe nuudig hen.
EUZEKE
(als boven)

Woarveuren?
FLOR
Om geld van hem te lienen... as 't hij mij geve wilt.
EUZEKE
(zucht)

Ach! da geld, da geld... En 't scheint dat 't toch zukken woekeraars zein. Hij zal
ou dieren intrest doen betoalen.
FLOR
K'n kan d'r niets aan doen. 'K hè 't nuudig. 't Es dàt of creveire van oarmoe. Stilte.
(14) Zie: zee.
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EUZEKE
Hèn ze thuis nog niets gezeid?
Flor haalt schouders op.

EUZEKE
(angstig)

Hèn ze wa gezeid? Weten ze 't da ge mei op 'n koamer gesteken hét?
FLOR
'k 'n weet 't nie. K'n vertreiwe 't toch moar half. Mama begint er stanvastig(15) weer
over ou. D'r 'n goa gienen dag veurbij of ze zegt: Ha 'k zoe toch wel wille weite
woarvuure dat Uizenie azuu al mee ne kier bei mei huur wirk opgezeid hét; 't'n zoe
mei nie verwonderen da ze zei 'n onderheiwerigge geworden was.
EUZEKE
Zeg ze datte?
FLOR
Joa z' zilde. En uuk alteid informeeren bij Zjanitte of ze zei toch nie 'n weet woar
dat-e gij noartoe zeit
(poosje stilte)

.
EUZEKE
En Julien...?
FLOR
Den dienen 'n zeg niets.
EUZEKE
Zoed hij nie geklapt hén?
FLOR
Moar nee nee ['t]. Miende-gij dat da hem iets kan schille? Da es hem percies geleik.
EUZEKE
En Pa, informeert-ie-hij niet?

(15) Stanvastig: standvastig, voortdurend.
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FLOR
(gedrukt)

Pa es ziek, stijf ziek. Pa goa alle doagen achteruit en ziere.
(ontroerd)

'T'n zal-ie hij nie lank mier dure mee mijn Patjen, 'k zie ik da wel. Hij wor heul de
gansch lam. Hij 'n kan giene lepel of forchet mier vasthouwen. We moen hem voên
percies lijk 'n klein kind.
EUZEKE
't Es speitig, azuu nen broave meinsch.
FLOR
(ontroerd)

't Es zeker speitig
(stilte)

.
EUZEKE
(nieuwsgierig)

En hoe es't nou mee iefer Marina en huure Woale? Zoe d'r iets van kome?
FLOR
'T'n zoed-ie-hij mij nie verwondere. Ze weune zij nou in 't huis doarnevens en hij
zit veele bij ons, zilde.
EUZEKE
(als boven)

Wa zeg Ma doarvan?
FLOR
Ba, ze vin zei da goed.
EUZEKE
Hij es in 't ieste liende e-woar? Da moet-ie-hij tons zijn caserne zein, die doar in
't park ligt.
FLOR
Joa't... en 'k zoe zelfs liever hèn da zijn caserne wa vuuder lag. 'K ben altijd schouw
dat hij mij hier ne kier zoe keune zien binnen kome.
EUZEKE
O, da zoe wel moete lukken! En uuk, wa zoed-ie hij doar nog mee weten?
FLOR
Da es wel woar, moar g'n keunt almets niet weten. Hij zoe misschien ne kier thuis
keune zegge: 'k hè ih(16) doar zien binne goan en ma zoe al geiwe vroagen: wa het-e
gij doar te doen.
(16) Ih: u.
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Verwijderd geluid van militaire muziek.

EUZEKE
D'r moe 't ien of 't ander goande zein vandoage 'n revue of azuu iets. Al d'officiers
luupen in grand tenue en 'k huur al heul den dag meziek in de caserne.
FLOR
(achteloos)

Nen te Deum geluuf ik, 'k'n wee ik nie woarveuren. Soldoatse spele.
Geklop aan deur links.

EUZEKE
(ontsteld)

Wie mag da zein?
FLOR
(opstaande)

't Zal ie-hij zeker Urbain Carbonnelle zijn.
(roept)

Entreiz.
Caserne-muziek houdt op.

EUZEKE
(fluisterend) Wil ik wig luupe?
FLOR
Ba nie g' woarveuren datte.
URBAIN
(op)

. Bonjour Florimond, bonjour Uzenie.
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FLOR
Bonjour Urbain.
EUZEKE
Dag menier Carbonell. Zet ou 'n beetsen.
URBAIN
Da es 'n kier woarm hè
(glimlachend)

. Ge weun gulder hier schuuene, zilde.
(Gaat naar de ramen toe)

Comme on voit loin ici, ces tours et tout. Il y a même là une montagne, on dirait.
FLOR
C'est la montagne de Gavere.
URBAIN
Allons donc.
FLOR
Oui, et ce clocher là-bas, ça est Uusterzeele, et là Gontrode et là Botteloare et plus
prés Meirelbeke.
URBAIN
(rechts kijkend)

On doit savoir voir la Lys d'ici et le garage du Club.
FLOR
Peut-être bien, je n'ai pas encore regardé ça.
URBAIN
Ah, si, voyez, voilà le Pavilion de la Lys est-ce pas, et la derrière, ce kotje, ça doit
être le garage.
FLOR
Zoede gij da peize.
URBAIN
Ha, 't es huul zeker datte. Kijk, doar hè je de Vleermuis e-woar? Hawel langs 't
woater vuurt, da paviljoentsje doar. Ha, kijk, doar 'n es gienen tweifel, z'hoalen zjuust
nen buut binnen zie-je wel. 'K ben zeker da g'hier ne longue-vue(17) hadt da ge
d'equipiers zoedt herkennen. Je parie que c'est le [groupe] juniors qu'on rentre!...
Zie... kijk... diene gruute lange, die doar beie es. Je parie une bouteille de champagne
que c'est le long Van de Wattyne, le frère de Georgeke.
FLOR
Tiens. K'n hè noeit nie gepeisd datte van hier de Club kon zien.
EUZEKE
Joa moar, 't es azuu, Menier Urbain hè gelijk, 'k hè doar al dikkels buute zien
aaitkome.(18)
URBAIN
(17) Longue-vue: verrekijker.
(18) Aaitkome: uitkomen.
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'k hè van eiges geleik.
Komt langzaam, door de anderen gevolgd weer naar het midden van de kamer toe. Gaat bij de tafel
zitten. Flor neemt plaats aan de overkant. Euzeke stil met naaiwerk bij een venster.

URBAIN
Eh bien?
FLOR
Eh bien, je vais vous parler franchement. C'est pour savoir si vous ne sauriez pas
me procurer un peu d'argent.
URBAIN
(zeer gewichtig, na een pauze)

de l'argent? ... Peut-être. Combien avez-vous besoin?
FLOR
Ha... ce que vous saurez donner.
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Euzeke, die bij het raam zat te naaien staat op en bescheiden af, links.
URBAIN
(vragend)

Meill? deux meill? Trois meill?
FLOR
Oh non, meill c'est bien assez.
URBAIN
Tuttuttut meill. Qu'est-ce que c'est que ça, meill. Prenez au moins deux meill, dat
er 'n teidse goe mee zeit. En vuur hoe lank zoe je da moeten hên?
FLOR
(gegeneerd)

Ha... joa.. da 'n wee 'k ik nie, zilde.
URBAIN
Vuur 'n joar?
FLOR
Ah, ba joa zeker, vuur 'n joar.
URBAIN
(gewichtig)

Main'nant, y a la question d'interet, ah joa natuurlijk, ge weet da ne-woar? Ik
wil-ekik ou wel da geld tranchten te vinde moar k'n peize niet da ge 't zil kreige onder
de twoalf of veiftiene per cent. Es da azuu ou goeste.
FLOR
Ha...ba joa't e-woar? Wa moe 'k ik goan doen. Faites ça comme vous savez au
mieux pour moi.
URB.
Al gezeid, moar ge moet eenige doagen wachten.
FLOR
Niet te lang e-woar, want 't es huugen teid.
URB.
Nen dag of veive
(op anderen toon)

Moar, Flor, zonder da ge 't mei kwoalijk neemt, 'k'n vind ou toch moar nen dwoazerik.
FLOR
(verbaasd)

Hoe zuu datte? Woaromme?
URB.
Omdat-e mee mama's nichtje nie 'n treiwt
(verschriktgebaar van Flor naar deur rechts)
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parceque vous ne mariez pas la cousine de m'man.
FLOR
(vinnig)

Pourquoique vous même ne la mariez pas?
URB.
(zelfgenoeglijk)

Ha joa moar mee mei es da 'n ander affeiren. Avec moi ça est une autre affaire.
Moi je ne suis pas un marieur. Moi j'ai d'autres moyens de venir à l'argent.
FLOR
Vous avez de la chance.
URB.
Mais puisque vous nen avez pas je trouve que vous êtes un imbecile de ne pas le
faire. Hoe moet dat hier eindigen mee u? Binnen drei moande zit-e weer in de krot.
FLOR
(met angstblik rechts)

Z'hè 'n gloazenen uge ne woar.
URB.
Joa z' moar wie ziet er datte! Ze moaken ze tegenwoordig schuunder of echte.
FLOR
(gesard)

K'n goa 't 'n 'k 't toch nog niet doen.
URB.
(opstaande)

Commer vous voulez, mon cher, mais n'attendez pas trop longtemps. L'oiseau
pourrait vous échapper. Allons, pensezy et au revoir. Je tâcherai de vous apporter
les 2000 patates jeudi ou vendredi. Allons, les amities à Uizenie.
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FLOR
(drukt zijn hand)

Allons, merci, zilde, tot donderdag of vrijdag e-woar?
URB.
Leik of w'afgesproken zein
(links af)

.
EUZEKE
(omzichtig rechts op)

Es hij wig?
FLOR
Parti.
EUZEKE
En...
FLOR
Hawèl, hij zal 't ie-hij mij liene.
EUZEKE
Hoeveele?
FLOR
Twie duust.
EUZEKE
Twie duus frank!... Ghooo! Zuuvele!
FLOR
(gedrukt)

Joa joa 't zal nog geiwe genoeg op zijn. Ge zilt oardig kijken.
EUZEKE
Ha 't 'en doet zille. We zillen 't schuune spoaren en 'k zal d'r nistig bij wirken.
FLOR
Joa moar, en k'n heit 't moar vuur 'n joar. 't Noaste joare moe k't weere geve en
mee 12 of 15 percent intrest doarbij... Enfin... 't esie hij nou azuu. Loat ons den teid
afwachten en vuuruit gien verdriet moaken.
(opgelucht)

Kom, we goan d'r nie mier op peize, en weet-e watte: 'k bleive van den oavend bei
ou soupeire. Mag ik?
EUZEKE
(van blijdschap opspringend)

O, wat ben ik blije. 'K'hè zjuust 'n duuske kriften in huis. G'het da geiren e-woar
en 't zijn toch zuk 'n goeje. Ik zal d'r 'n beetse sloa bei moaken.
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FLOR
(neemt haar in zijn armen)

Joa, 't es goed en es er doar nie euk nog 'n half flasselken over gebleven, ge weet
wel van die kier as-e we...
EUZEKE
(juichend)

Champagne? Joa 't. We zillen 't uitdrijnken!... Toe, Flor, toe, loat mij nou los, toe,
toe, tons loater os we gesoupeerd hen, 'k moe nou iest mijn sloa geried moaken.
Zij worstelt zich los. Gedurende de laatste zinnen weerklinkt opnieuw militaire muziek in de verte,
die langzamerhand nadert, duidelijker wordt en weldra onder de ramen weerklinkt in militaire marsch,
met den pas der soldaten.

EUZEKE
(bij 't raam)

O, 't es de revue die weere komt, 't Es schuune! En volk!
FLOR
(naast Euzeke, houdt zich een beetje achter)

't Es ieste liende, Marinas Woale es er natuurlijk uuk bei. (Kijkt heel omzichtig,
reikhalzend)
EUZEKE
'k vinde da toch wel schuune en 'k huure geiren da muziek.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

84
FLOR
(over Euzeke's schouder reikhalzend)

't Zijn d'r-ie-hij nog veel, geluuf ik, dat 't zuu lange duurt.
EUZEKE
Ha joa't zilde. Kijk ne kier, de loaste 'n zein nog uit den boulevard Leiopol(19) niet.
FLOR
(zich plotseling terugtrekkend)

Verduveld!
EUZEKE
(schrikkend)

Wa schilt er dan?
FLOR
(angstig)

Kom binnen, verdome!
EUZEKE
Ha moar wat es er toch?
FLOR
(schor van angst)

Memá. Hedde ze nie gezien. Hier beikans rechtover, onder de buumkes, mee
Marina en Paulke.
EUZEKE
't'n Es toch gien woar zeker? He z'ou gezien?
FLOR
K'n weet niet. Mama niet, geluuf ik, moar 't dochte mij da Paulke zjuust keek.
[XXX tot hier gecopieerd]
Hij gaat omzichtig weer naar 't raam en kijkt loerend. Muziek en geluiden verwijderen zich. Tooneel
wordt langzaam iets duisterder.

EUZEKE
Zie je nog... Stoan ze doar nog?
FLOR
Joajik, ... moar ze goan vuurt.
Waagt zich iets meer.

EUZEKE
Kijken ze noar hier?
FLOR
(19) Boulevard Leiopol: Leopoldlaan.
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Nien z'... nien z'...
(trekt zich schichtig terug)

. Joa z' verdome, Paulke he weer omme gekeken.
EUZEKE
(handen gevouwen)

Och Hiere toch.
FLOR
(zich weer wagend)

Moar ze goan toch vuurt... en nou 'n keikt Paulke nie mier omme... 't Doet 't Doet...
ze kijk verdeeke nog ne kier omme...
EUZEKE
Past toch op. Kan z'ou nie zien?
FLOR
Nien z'... onmeugelijk. K'n zie ze zelve bijkans nie mier... Ze zijn wig.
(met een zucht van verlichting)

Z'n zille mij toch nie gezien hèn. Moar hoe da ne meinsch moe oppassen, hé. Wie
zoe da peizen da z'alhier zille komen.
EUZEKE
Da es mee die revue, ne-woar? en mee 't schuun weire. Iefer Marina zal huure
Woale wille zien hên.
(Luchtiger)

Allons 't gevoar es gelukkig veurbij. Weet-e wat da ge doet: omsteek gij nou nog 'n
peipke, terwèl da 'k ons soupeetje prepareere.
(Langzaam aan is het nog al donker geworden)

Moar wil ik iest de lucht omsteken, 't begint nog al donker te worden.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

85
FLOR
(rookend in fauteuil neer)

Joa g'.
Euzeke steekt licht aan en dan haastig rechts af. Zij komt terug en dekt de tafel.

EUZEKE
Wilt-e gij de sloa g'ried moaken?
FLOR
(lui uitgestrekt, gewild langzaam)

Wilt-e gij de sloa grie moaken?
EUZEKE
O gie leegganger!
(maakt de sla klaar)

FLOR
'k ben moe.
EUZEKE
Ha joa g' zeker, van niet te doene.
FLOR
'k sloape.
EUZEKE
Wor moar wakker en komt aan tafel, 't es geried.
FLOR
(plagerig)

'K'n kan nie mier opstoan.
EUZEKE
Wade, 'k zal ou ne kier kome kriebelen.
FLOR
(opspringend)

Nie nie g'n meug nie, g'n meug nie, 'k zoe deur de veisters springen.
EUZEKE
(hem kittelend)

Hè-je kitels joag'?
FLOR
Aie. Oei ge'n meug niet. 'K zoe d'r zot van worden.
EUZEKE
Ala, kom tons schuun aan toafel. 'K zal ou gerust loaten.
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Beiden gaan zitten en eten.

FLOR
(de champagne flesch ontkurkend en twee glazen vullend)

Euzeke.
EUZEKE
Manneke. Zij drinken.
EUZEKE
Es 't ou nie te keiwd mee alle twie die veisters open?
FLOR
Ba nien 't. Azuu ne schuunen oavend. 't Es 'n weer om buiten in 't heuï(20) te goan
sloapen.
EUZEKE
Wim 't doen?
FLOR
Ge zoedt schriemen noar ou beddeken os 't azuu tegen den twien of den dreien
van den uchtijnk begint te worden.
EUZEKE
Van de keiwe?
FLOR
Joa zeker van de keiwe.
EUZEKE
'k Zoe 'k dichte tegen ou kruipen.
FLOR
'k zoe ik ou dichte tegen mij heiwen om uuk woarm te blijven.
EUZEKE
We zoen wij overal gelukkig zijn te goaren.

(20) Heuï: hooi.
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Eensklaps gaat de deur links open en madame Verpoest verschijnt hijgend op den drempel. Als onder
een zweepslag springen Flor en Euzeke met een gil op. Madame Verpoest kan 't eerste oogenblik niet
spreken. Zij staat een lange poos amechtig, hoorbaar hijgend en roerloos op den drempel.

FLOR
(na een doodsche stilte)

Mama!
Euzeke staat verschrikt en stom tegen den rechterwand.

MAD. VERPOEST
(zwaar hijgend)

Joa...joa
(hijgt geweldig)

schuune dingen... 'k'n kan... nie mier... 't pakt mei aan... mijn herte
(wankelt)

.
FLOR
(vliegt haar met een stoel te gemoet)

Zet ou, mama... Uizenie... 'n glas woater.
MAD. VERPOEST
(zich vermannend)

Nei...neits... bleif van mei af. Niets... op die smeirige koamer... bei die
onderheiwerigge.
FLOR
Mama, os 't belieft...
MAD. VERP.
(woedend)

Zweigt...loat mei spreke... 'k hè te weige geweest van de politie te goan hoalen.
(met dreigend gebaar tot Euzeke)

Huur ploats es in 'n slecht haais. Zijde gij niet beschoamd, gei vuilblik?
FLOR
Os 't ou b'lieft, mama.
MAD. VERP.
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(tot Flor)

Zwijg, zeg ik ih; loat mei spreike.
(woedend tot Euzeke)

G'het hier twie keuren, ieffreiwe: Sebiet wig... of deur de politie op stroate gezet. 'K
goa ze goan hoalen.
FLOR
Mama, mama.
EUZEKE
K'n doe-e 'k ik hier gien kwoad, madam. 'K ben ik hier op mein koamer.
MAD. VERP.
(smalend)

Ih koamer! Ih koamer!
(beide vuisten op haar heupen)

. En wie betoalt er d'huure van die koamer, os 't ou blieft?
FLOR
(bruusk, ook boos wordend)

Ik, mama.
MAD. VERP.
Gei! Gei, en mee wiens geld?
FLOR
Mee 't meine...
MAD. VERP.
Mee 't ihwe! Mee 't ihwe! Luigens. G'n hèt gien geld. Mee 't meine, mee 't onze
betaald't. Of mee schild die g'op onzen noame moakt. 't Es 'n schande! 'n Schande!
Barst plots in tranen los.

FLOR
(ontroerd)

Och toe, maatsje... wat es dat toch ongelukkig!
MAD. VERP.
(snikt)

Joa't 't es zeker ongelukkig... En os ge heul ou leven ou deveuren gedoan het om
ou kinders fatsoenlijk op te kwieken wiens schuld es't? O, Flor, hoe hedde mij toch
azuu keune

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

87
bedriegen. Ik die u zuu geire zag, ik die mein leve vuur ou zou geloaten hén. 'K zitte
doar nou alliene mee Pa die zuu ziek es, hihihi
(snikt geweldig)

. Wa moe 'k ik hem nou zeggen, dien duts... 't Zal ie hij zein duud zein. En de meinen
uuk.
FLOR
Mama, 'k zoe willen da g'hier wig gijnk. Dat 'n es hier ou ploatse niet.
Mad. Verp. op een stoel gezakt snikt onbedaarlijk.

FLOR
(smeekend)

Toe, maatsje, os 't ou blieft, goa wig, dat 'n es hier ou ploatse niet.
MAD. VERP.
Alliene zeeker, en ih hier in da slecht haais achter loate.
Flor wisselt een blik van verstandhouding met Euzeke die goedkeurend toeknikt.

FLOR
'k zal mee ou meegoan, ma. Toe, stoat op g'n meugt hier nie bleive.
MAD. VERP
(met moeite opstaand)

'k weinsche da 'k duu woare. Och Hiere, 't pak mei toch zuu aan mijn herte
(strompelt naar deur links)

.
Flor. wisselt een haastig wanhoopsgebaar met Euzeke (Beiden links af). Euzeke staat een poos roerloos
in volle stilte. Buiten in de kazerne schalt de taptoe. Snikkend, het hoofd in beide handen verborgen,
zakt Euzeke op een stoel neer.

GORDIJN
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Derde bedrijf

Maskers af. / Enlevez les Masques

Bij het ophalen van 't gordijn zitten enkele bezoekers, verkleed en niet verkleed aan de tafeltjes
te zingen en te drinken. Veel rumoer. Gefluit op [militaire zang??]. Christine staat achter de
schenktafel. Christine ziet er gezagvoerend en zelfs een ietsje boos uit. Yvonne zit halfop den
schoot van een bezoeker en rookt een sigaret. Germaine loopt bedrijvig-bedienend tusschen
de tafeltjes rond. Verwarde gesprekken alom. Achter 't scherm verwijderd Carnaval gejoel en
straatgezang.
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EERSTE VERKLEEDE
(aan een tafeltje met vrouwen tot Christine)

Christeine! Hè, Christeine.
CHRISTINE
(norsch)

Qu'est-ce qu'il y a?
(tot Germaine, kribbig)

Niemendalle 't es vijftig centiem, giene eens min.
GERMAINE
Hij 'n wil moar vijf en dertig geven, hij zegt dat 't bij Marie uuk moar vijf en dertig
'n es.
CHRISTINE
Woarom 'n blijft hij tons bij Marie niet. 'K zal d'r de politie bei roepen.
EERSTE VERKLEEDE
(herhalend)

Christeine! Hè, Christeine.
CHRISTINE
(razend)

Eh bien qu'est-ce qu'il y a. Nom de Dieu!
(uitbarstendgelach aan de tafeltjes)

C'est vrai aussi. Mijn uure worde zotgeroasd.
EERSTE VERKLEEDE
(spotachtig)

Est-ce que vous ne savez pas me prêter une pièce de cinq Frans Christeine?
Algemeen gelach, geroep, gefluit.
CHRISTINE
(boos)

Savez- vous ce que je vais faire avec vous autres? Je vais fermer tenez et vous
flanquer tous à la porte, verstoa-de datte?
TWEEDE VERKLEEDE
(spottend)

Ah oui mais Christeine, si vous fermez d'abord la porte vous ne saurez plus nous
flanquer dehors.
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Algemeen gelach, gebrul, gegichel. Midden in 't gejoel komt plots van links een verkleede en
gemaskerde bende van zingende en joelende mannen en vrouwen binnen.

EERSTE EN TWEEDE VERKLEEDE EN NOG ENKELE ANDEREN
(gillend)

Aluij! Maskers af! Maskers af! À la porte! À la porte.
CHRISTINE
(woedend, krijschend naar het plakkaat wijzend)

Enlevez vos masques.
DE BENDE
(zingend en brullend)

Wij zijn nou allemoal bij ien
Wij goan van huul de nacht nie schien
En vuur wie moete wij ons zjeneire
Zuulank of da me jonk man zein
Jonkman zein
En we zillen onze peipen geive
Peipen geive, peipen geive, peipen geive.
Hossend tusschen de tafeltjes weer links af. Een politie-agent, die kalm meegekomen is, blijft bij de
schenktafel staan.

CHRISTINE
(tot politie-agent)

Zoede geluuve, Felix dat 't den alderloaste kier [es] da 'k op Carnaval nie 'n sluite.
Ne meinsch 'n krijg nie anders of crapuul in zijn huis.
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AGENT
Ge zoedt geleik hen, madam.
EERSTE EN TWEEDE VERKLEEDE
(woedend)

Zuu we zein wei crapuul!
CHRISTINE
(woedend)

Joa g' ge zij crapuul! Ge gedroagt ilder te minste lijk crapuul.
ENKELE STEMMEN
En wa zei-de gei? Wa zei-de gei...
(komisch geroep)

Vaailblik. Laaizegoars! Allemansgerief.
Wild gejoel en geschreeuw. Op 't vechten af

[...].(21)
gejoel allen links af. Razend lawaai en gebrul achter 't scherm.

CHRISTINE
(tot Germaine)

Ala toe, Germaine, hoast ou nou, de deure op slot, dat er gien ander volk mier
binnen 'n komt. En 't licht uit.
(Draait vlug een paar pitten uit, het tooneel wordt half donker)

. Germaine vlug af, links. Afnemend lawaai acher scherm.
CHRISTINE
(woedend opruimend)

Ces saligauds! Ces crapules!
YVONNE
(ook woedend)

Et ça ne donne rien. Ils n'ont pas de sous. Y en a même un qui a déchiré ma robe,
le cochon.
Vaag geluid achter scherm links.

CHRISTINE
(21) Hier ontbreekt een pagina in het handschrift.
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(na even met spanning geluisterd te hebben. Schril-krijschend)

Germaine!
GERMAINE
(achter scherm)

Oui, madame.
CHRISTINE
(als boven)

Je vous ai dit de ne plus laisser entrer personne. Que est-ce qui est encore là.
Fermez la porte, flanquez-les dehors.
URBAIN
(links op, gevolgd door Adhémar en Flor - alle drie verkleed)

C'est moi que vous voulez flanquer à la porte, Christeine?
CHRISTINE
(eensklaps jubelend)

Oh Chéri, c'est toi. Qui est qui aurait pensé ça, si tard. Attend, attend,
(draait haastig weer het licht op. Komt met open armen naar Urbain toe en went hem op
den mond)

Mon chou, mon gros.
URB.
Si tard! Si tôt tu veux dire. Il est une heure du matin.
CHRISTINE
Quelle chance, mon chéri. Quelle chance! Nous allions justement fermer.
URBAIN
Qu'est-ce que ça était pour une espèce de bande qui sortaient d'ici avec leurs cris
et tout?

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

92
CHRISTINE
(walgend)

Ah taisez-vous de ces crapules-là. J'ai du les flanquer à la porte, des sans le sou,
des... des... de la crapule enfin, comme on a les soirs de carnaval. Germaine, est-ce
que tu as bien fermé la porte, main'nant.
GERMAINE
Oui oui madame.
URBAIN
(als een pacha)

Bonjour Yvonne.
YVONNE
(vleierig- streelend, zoent hem op den mond)

Bonjour...
Hij omstrengelt haar het middel.

CHRISTINE EN YVONNE
(tot Adhémar)

Bonjour Adhémar. Tu vas bien.
Gezoen op den mond.

CHRISTINE
(tot Urbain, naar Flor wijzend. Toon van verwijt)

Et tu ne nous présentes pas ton ami?
URBAIN
(spottend)

Il a le gaz triste.
CHRISTINE
Comment?
URBAIN
Il est marié.
CHRISTINE
(meewarig)

Ooo!...
FLOR
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(pijnlijk lachend)

Ce n'est pas vrai, madame. Il veut tenir le fou avec moi.
CHRISTINE
Ça ne fait rien, mon chéri, nous te consolerons
(Plakt hem een zoen op den mond waarvan Flor. hevig schrikt)

. Assieds-toi. Oh, mon Dieu, qu'il est charmant, il rougit comme une pu[c]celle
(tot Flor)

Qu'est-ce que tu m'offres, chéri?
URBAIN
Donnez-nous une boutelle.
CHRISTINE
Germaine une Roederer.(22)
Zij gaan aan een tafeltje zitten.

GERMAINE
(spoedt zich naar 't buffet)

Oui, madame.
URBAIN
(op zijn knie kloppend tot Yvonne)

Viens ici, toi.
YVONNE
(gehoorzamend)

Tu ne m'as pas une cigarette?
URB.
(biedt zijn koker)

Voilà. Toi aussi, Christein.
CHRISTINE
(bedient zich)

Volontiers. Merci.
(Germaine komt met flesch en vijf glazen)

Comme ça on est bien, n'est-ce pas, comme ça gentiment entre nous mee 'n goe
flasselke. Je suis bien contente que vous êtes venus après ces crapules qui nous ont
embêtés toute la soiree.
(22) Louis Roederer is nog steeds een van de grootste onafhankelijke champagnehuizen, in het
bezit van dezelfde familie sinds 1776.
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ADHÉMAR Y
a un verre trop court.
GERMAINE
Mag ik uuk mee drijnke?
ADHÉMAR
Ha joa g' zilde. En ge meug bovendien op meine schuut komen uuk. Ruukte- gei
niet?
GERMAINE
(valt op zijn knie, neemt een cigaret)

Ha nien ik zeker.
CHRISTINE
(tot Flor)

Tu ne fumes pas toi, chéri?
FLOR
(neerslachtig)

Merci je n'ai pas envie.
URB.
Allons, op ilder gezondheid, zulle.
ALLEN
Santé. Santé.
(Allen drinken. Flor. ineens tot den bodem leeg)

URB.
't Hè val, geluuf ik.
(schenkt weer)

FLOR
(somber)

Joa't... 'k goa mei 'n stik in mein kroage drijnken... os ik kan.
CHRISTINE
G'het wel geleik: Niet da beter es of u verdriet verdrinken, Santé cheri.
Embrasse-moi.
FLOR
Je ne sais plus embrasser.
CHRISTINE
Oh! Ce n'est pas gentil, ça.
URB.
Pak gei hem nog ne kier in ou oarms, Christine.
CHRISTINE
Woarveuren niet. Mee plezier.
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(Kust hem)

Je t'aime, chéri.
ADHÉMAR
(lachend)

Ah, cette Christine, hein.
GERMAINE
Zij-de zjaloesch
(zoent Adhémar)

.
URBAIN
Ah! vous ne faites qu'embrasser ici: on se croirait dans une soirée comme il faut
de la bonne bourgeoisie.
FLOR
(drinkt)

Geeft ons nog 'n flassche.
Germaine naar 't buffet.

URB.
Zuu hoastig. Wa schilt er dan?
FLOR
'k moe mijn verdriet verdrinken.
CHRISTINE
Moar wa veur 'n verdriet het-ie hij toch? En op Carnaval nog wel. Il est pourtant
sorti pour s'amuser. Il est déguisé.
URB.
L'amour, ma chère.
Germaine vult de glazen.

CHRISTINE
(zingend)

L'amour est un enfant de bohème
Qui n'a jamais jamais connu de loi.
Hawèl ik verstoa datte. Ik hè tijd compassie mee meinschen die liefdeverdriet hen.
On te trompe, mon chéri?
FLOR
(drinkt)

Non... c'est moi qui trompe. Je suis une canaille.
YVONNE
(op Urb. schoot zich tot Flor omkeerend)
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Wat es da nih. Urb. en Adh. spotlachen.
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CHRISTINE
Ecoutez vous n'êtes pas gentils vous autres.
(tot Flor)

Viens prés de moi, mon chéri. Kom gij hier bij mei en vertel mij ne kier wat dat er
schilt. 'K zal ou truusten!
(trekt Flor tot zich)

.
ADHÉMAR
(lachend)

Ah, cette Christine tout de même.
CHRISTINE
(opgewonden)

Hawel 'k'n wille nie hén dat-e gulder mee die jongen lacht. Ça est mon petit homme
et je ne veux pas qu'on y touche. Ge'n moet nie lachen mee ne meinsch die oprecht
verdriet het
(aait Flor)

.
ADH.
(tot Urbain)

Ze goat 't zij nog miene geluuf ik.
Flor barst plots in tranen uit.

CHRISTINE
Zie-de wel! Pauv chéri.
URB.
Flor. worde gij nou onnuuzel? joa g'?
YVONNE
(luchtig)

O mon dieu mon dieu mon dieu!
Gedurende deze gansche scène hoort men af en toe, achter de schermen bralgezang en carnavalgejoel.

CHRISTINE
(ernstig)

Zeg gij mij moar wat dat er schilt Flor. C'est votre nom n'est-ce pas.
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FLOR
(bitter zelfbeschimpend)

Joa 't. Flor Verpoest. Ne schuunen noam e-woar. Vul mein glas nog ne kier.
CHRISTINE
(vult zijn glas en ook het hare)

A ta santé, chéri.
FLOR
'k ben ne sloeber, 'k ben nen deugeniet. 'K zie 'n meiske geirne. Ze moe 'n kind
van mei hèn en 'k hè ze loate zitte.
URB.
(verbaasd)

Goade gij hier nou ou biechte spreken. Worde gei stekezot jongen? Pas moar op
zilde. Christine hè uuk azuu gevoare. Ze goat uuk beginne schriemen.
CHRISTINE
(opgewonden, drinkt herhaaldelijk)

Hawèl, hij mag mij doen schriemen. 'K wille nog ne kier schriemen; en 'k wille
mei nog ne kier kwoa moaken uuk in die sloeber die mei inderteid bedrogen het.
FLOR
Ik zoe d'r wille mee treiwen, moar 'k'n kan niet. K'n mage niet, 'k'n hè gien geld
en thaais 'n wille ze mei nie helpe
(geweldig opgewonden)

. 'K zal d'r mei duud vuuren dreinken. Da ongelukkig meiske luupt nou 'k'n wete
[n]ie woar, 't es amoal ongeluk dat er rondom mei es. Mijn voader es ziek, hij ligt
op stirven, en ik zit hier te brassen en te dreinken in die zotteklieren
(rukt het arlekijnpak van zijn lijf)

. Verdome! 'k weinsche da 'k duud woare! da 'k duud woare.
URB.
(boos)

Allons voyons Flor. Zijide nie beschoamd? Gebruik toch ou verstand.
Flor schudt zijn hoofd. Snikt in stilte. Eensklaps gaat in 't straatrumoer, achter 't scherm een heldere
stem op, die 't lied uit Carmen zingt.
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Votre toast je puis vou le rendre
Oui senors oui senors.

CHRISTINE
(tot Germaine)

Silence et baissez un peu la lumière da ze nie binnen 'n komen.
Tooneel half duister, de mooie stem zingt buiten voort.

YVONNE
't Es ie hij 'n schuune stemme vuur ne Carnaval-keirel.
GERMAINE
Ik huure da toch geiren.
(zingt in ondertoon mee)

.
URBAIN
Chut... zuu luije niet, anders krijge we z'hier binne.
DE STRAATZANGER
(die zijn lied uitgezongen heeft, kloppend achter 't scherm)

Christeine!
ALLEN
(fluisterend)

Chut! Chut!
DE STRAATZANGER
Christeine, doe-ne kier ope.
Stilte.

Harder geklap. Verschillende stemmen ongeduldig.

Ala, doe ne kier ope. Ouvrez une fois.
Stilte.

Nog harder geklap en gebeuk op de deur.

CHRISTINE
(verwoed fluisterend)

Smeirlappen! Ze goan weer alles kapot sloan.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

Een stem buiten.

G'n moet nie geboaren datte sloapen zeit want we zien ulder lucht.
(Geweldig geschud en gestamp)

.
DE POLITIE-AGENT
(gezagvoerend achter 't scherm)

Wa schilt er doar dan!
CHRISTINE
Dieu merci, voilà Felix.
EEN STEM
Ha da ze nie 'n willen ope doen.
Verwarde uitroepingen.

DE AGENT
Ala toe toe goa ne kier vuurt; en houdt ilder 'n beetse stille.
Oproerige kreten.

EEN STEM
Meugen we wij doar zuu wel nie zein als 'n ander.
DE AGENT
Os ge nie wig 'n goat, goa 'k meinen hond losloate zilde en mein kameroaden
optrompetten.
Schrille kreten van vluchtende vrouwen, 't Geraas neemt af en verdwijnt.

CHRISTINE
(loopt naar de deur links)

Ah! Ça est bien de Felix, doarvuuren goa 'k hem trekteeren.
(af Roept achter 't scherm)

Hé, Felix, zij-je doar nog.
DE AGENT
(achter 't scherm)

Hier zie, madam.
CHRISTINE
Kom-e kier binne, Felix.
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AGENT
Joa madam.
Christine op gevolgd door de agent, die zich in de deur omkeert. Licht weer hoog op.

DE AGENT
(kijkend naar het gangetje)

Assis.
(Binnen)

Bonsoir, mesjui, mesdames.
URB. EN ADH.
Bonsoir Felix.
Flor, gedrukt, maakt een vlugge groetende beweging.

URB.
Hedde ouen hond mee Felix?
AGENT
Joajoak, meniere Carb.
URB.
(omkijkend naar 't gangetje)

Hoe hiet hij?
AGENT
Pol, meniere.
URB.
(den hond lokkend)

Pol, pstt, pstt.
AGENT
(naar het gangetje)

Assis.
URB.
Ha loat hem-e kier binne kome.
AGENT
Nie nie, menier, hij mag nie.
CHRISTINE
Wa vuur 'n sorte van volk was dat doar buiten, Felix? Germaine, donnez une fois
un verre.
AGENT
O, da't 'n es gien volk van ulder soorte, madam. Crapuul.
CHRISTINE
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Pakt 'n glas champagne, Felix.
AGENT
(gretig)

Os 't ou blieft, madam. Santé meniers.
URB.
EN ADH. Santé, Felix.
Agent drinkt ineens leeg.

CHRISTINE
Nog eintsje?
AGENT
Os 't ou blieft, madam.
URBAIN
'n Sigare, Felix?
AGENT
Mee plezier, meniere, merci.
CHRISTINE
Es er nog veel volk langs stroate?
AGENT
Langs stroate, veele madam. Vree veel laweid. D'r es doar nog 'n huule bende
wiggeluupen noar de Munkkoaie(23) toe. K'n wee nie wat dat er ginter mag gebeurd
zein.
CHRISTINE
En in de cafés?
AGENT
Amoal geslote madam.
CHRISTINE
Bij Marie uuk?
AGENT
Bij Marie en bij Carmen en bij Florence amoal toe. Giene meinsch mier.

(23) Munkkoaie, hierna Mainkkoaie: Muinkkaai. Gelegen vlakbij de Vlaanderenstraat en het
daarin uitkomende ‘Glazen straatje’, waar de handeling duidelijk gesitueerd is. De straat is
bekend om zijn aanwezigheid van prostituees.
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CHRISTINE
Z'hen wel geleik uuk. 'K zeg het nog ne kier. 't Es den allerloaste kier da 'k noar
den twoalven op Carnaval open bleive.
URB.
(comisch verontwaardigd)

Zuu me zein hier uuk al te veele?
CHRISTINE
Nie, voor ulder zal ik speciaal mijn achterpuurtsjen openhêwen.
Algemeen gelach.

Eensklaps scherp horengeschal buiten.

DE AGENT
(wegspringend)

Sapristi, d'r gebeur wat!
(vlug weg zijn hond meeroepend)

YVONNE
Qu'est-ce que ça serait de nouveau main'nant?
ADH.
Zatterike, natuurlijk, die ruzie moaken of vechten.
CHRISTINE
Sluit al geiwe weere de deure Germaine.
Germaine af en weer op.

GERMAINE
Volk dat er ginder afkomt!
URB.
Van woar?
GERMAINE
Ha, ginter, van de Mainkkoaie.
CHRISTINE
Komen ze noar hier toe?
GERM.
Ha joa z' natuurlijk.
CHRISTINE
Ala, de lucht weer uit en stille, zilde, tot da ze veurbij zijn.
Tooneel halfduister. Naderend geraas van stemmen en geluid van voetstappen. Geen gezang. Geklop
achter 't scherm.

CHRISTINE
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Chut.
AGENT
(achter 't scherm)

Madam.
CHRISTINE
Chut!...
AGENT
Mad. 'K ben te kik, Felix den agent. Zoe-de nie ne kier willen open doen?
CHRISTINE
(haastig)

Goan doe ne kier open, Germaine, t'es Felix die doar weer es.
Germaine af en met agent weer op.

AGENT
(zich naar 't gangetje omkeerend)

Assis.
(hijgend, tot Christine)

Madame zoe-de mei nie keunen 'n stikske klieren of twieë lienen vuur 'n meiske die
doar uit 't woater g'hoald es. Flor. die tot dus toe roerloos-gedrukt zat kijkt schichtig
op.
CHRISTINE
'n Meiske die uit 't woater g'hoald es. Iene die huur wille versmuuren hét?
AGENT
Och hiere bei joa, 'n oarm schoap e-woar. Iene die 'n kind moest hèn en die deur
huur lief verloaten es, geluuf ik.
(Flor. springt angstig op)
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CHRISTINE
(tot Germaine)

Hoalt al geiwe ne rok en ne mantel.
(tot agent)

Es z'r nog leven[d] uitg'hoald?
(Germaine vlug rechts af)

.
AGENT
(geruststellend)

O, joa joa z'. 't Was doar direkt 'n massa volk bei e-woar.
FLOR
(schor tot agent)

Es 't nog 'n jonk meiske?
AGENT
Bah joat meniere, azuu meschien een joar of twintig of twie en twintig.
FLOR
(als boven)

Hoe zie ze'r aait?
AGENT
Nog al 'n schuun meiske. D'r es nog een ander vreiwemeinsch bei, 'n éwere.(24)
Germaine met kleeren rechts op.

FLOR
(angstig)

Hoe hiet ze? Het g'huure noame nie g'huurd?
AGENT
Euzenie, geluuf ik, en die andere hiettege Zjanitte.
FLOR
(als een gek wegspringend)

't Es-ie-hij Euzeke! Och Hiere 't esie-hij mein Euzeke.
(Links af)

CHRISTINE
(24) Ewere: oudere.
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C'est sa maitresse! Ici, Germaine, les habits.
(Ook vlug links af, gevolgd door agent)

Urb. Adh. Yvonne en Germaine even roerloos op 't tooneel.

YVONNE
Ha ça est main'nant quelque chose. Afnemend rumoer achter 't scherm. Eensklaps
galmt buiten de mooie zangstem weer op.
Votre toast, je puis vous le rendre
Oui senors, oui sénors.

URBAIN
Nom de tonnerre, die sloebers goan weere binnekomen.
(Draait eensklaps het licht gansch uit, grijpt Yvonne in zijn arm, vlucht er mee rechts af)

YVONNE
(gichelend)

Qu'est-ce que vous faites, main'nant.
GERMAINE
(tot Adh. die haar insgelijks heeft opgetild en met haar rechts af vlucht)

Vous êtes fou, vous?
Terwijl de mooie stem buiten helder voortzingt, zinkt het gordijn op het duister tooneel.

[GORDIJN]
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[Vierde bedrijf]

Kerkhof

Bij het ophalen van 't gordijn is Meneer Adolf bezig aan een werkman instructies te geven.

MR. ADOLF
(tot Louis)

Kijk, en hier, die vuile papieren, Louis, neemt dat uuk ne kier wig. We moeten
zien dat 't amoal schuun en proper es.
LOUIS
(neemt de papieren weg)

Menier Adolf, zonder da ge 't mei kwoalijk neemt, mag ik ou ne kier wa vroagen?
MR. ADOLF
Te weite, Louis.
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LOUIS
(steunend op zijn hark wijst naar het Verpoest-monument)

Dat es toch wel Jan Verpoest, e-woar, de koolmarchand van aan d'Antwirpsche
puurte, die hier begroave ligt.
ADOLF
Ha ba joa't. Wie zoedt anders zein?
LOUIS
Moar meniere, wat hè diene meinsch gedoan om azuu 'n monument op zijn graf
te krijge.
AD.
(half lachend)

Hij 'n hèt-ie hij nie veel kwoa gedoan, Louis.
LOUIS
'k verstoa da heel goed, meniere, moar es da nou genoeg om iemand 'n standbeeld
op te rechten?
AD.
(als boven)

Ha, 't moet-ie-hij toch wel zein, e-woar, aangezien dat 't er stoat en dat 't van doage
plechtig onthuld wordt. Weette gij wat da 'k ik g'huurd hè: da menier Verpoest, zjuust
ienige doagen ier dat hij zijn ieste geroaktheid kreeg, van plan was om te beginne
studeere over d'uitvindinge van 'n nieuwe soorte van kachel woarin dat de kolen zoen
gebrand hèn zonder 'n stofken asch of scherbielden(25) achter te loaten.
LOUIS
Joa...! Ha, da was 'n schuune inventie, zilde. 't Es spijtig dat diene meinsch zuu
vroeg gestorven es.
AD.
Hij was uuk iere-veurzitter van de Eitmans-Cmlub, ge weet wel.
LOUIS
Ha joa joa doar die eiters...
AD.
Justement. En 't schijnt dat-ie-hij de dieë zijn, die nou da monument vuur hem
oprechten.
LOUIS
Doar 'n moet toch nie veele gebeuren in Gent, zilde, om 'n monument op te rechten.
He 'k ik nie g'huurd da zijn éwste dochter nou goa treiwen mee nen officier van 't
leiger, ne Woale?
AD.
't Schijnt van joa.
LOUIS

(25) Scherbielden (ook scharbielden, schrebielden): sintels (uit het Fr.: escarbille).
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En zijne jongste zeune, den dienen hè 'k ik goe gekend zilde, os hij doar aan den
dok op 't bureau schreef, den dienen ès getreiwd hé, tegen de goeste van zijn huis,
mee die Uizenie ge weet wel, da noaisterke, die huur wille versmuure het op Carnaval.
AD.
Joaj, 'k hè da g'huurd.
TIBURCE
(in uniform rechts voorgrond op, gevolgd door Mad. Verp. Marina en Paulke in rouwkleeren.
Tot mad. Verp)

Voyez, madame, tenez-vous ici, derrière ces arbustes. Vous pourrez tout voir et
tout entendre sans être aperçues
(tot Marina teer-bezorgd)

Tu es bien là, chérie?

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

101
MARINA
Trés bien.
AD.
(fluisterend, rechterhand naast den mond, tot Louis)

De famielde... de Woale es er bij.
MAD. VERP.
Ça est le monument là, derrière cette loque?
TIBURCE
Oui, madame. Le voile tombera après les discours.
MAD. VERP.
(ontroerd)

't Pak mei aan mein herte.
PAULKE
Héwt ou goed, maatsje, de meinsche zoen 't zien.
MAD. VERP.
(droogt met haar zakdoek haar tranen af)

Och Hier onze Pa ne woar?
TIBURCE
Eh bien je vous laisse, je vais vite rejoindre le cortège qui ne tardera pas à arriver
(rechs af)

.
MAD. VERP.
'K'n weet 't nie: 'k geluuve da 'k doar niet teigen 'n goa keune van Florimond weere
te zien.
MARINA
Ge moet ou goed héwe m'ma.
MAD. VERP.
(bits)

'k zal-e 'k ik mij héwe leik of 't ie-hij conveneert. Nauwelijks hoorbare treurmuziek
in de verte.
PAULKE
(ontroerd)

Huurt, ze kome ginter.
MAD. CARB.
(rechts op)

Es er hier nog 'n ploatseke vuur mei?
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MAD. VERP.
Joa joa't we zillen 'n beetsen opschuive.
MAD. CARB.
Ge zij zeker wael ge-emotioneerd, madam?
MAD. VERP.
Ge keunt da peize.
MAD. CARB.
Carbonnelle m' a lu hier son discours. C'est magnifique.
MAD. VERP.
Ze doen ons te veel ieren aan.
Muziek wordt duidelijker hoorbaar. Rechts en links en ook achter stroomen in stilte nieuwsgierigen
toe. Reporter, annoteert.

MARINA
Ils sont là.
(Mad. Verp. snikt in haar zakdoek)

De stoet rechts achtergrond op. Muziek, rouw-omfloersde vlaggen, opschriften,
kransen door kinderen gedragen. Julien, Flor, Tiburce, Carbonnelle, Urbain,
Adhémar op de eerste rang. Langzaam-plechtig komen zij door de midden-allee en
houden op hetplezintje voor 't gesluierd monument stil. Een oogenblik plechtige stilte.
Carbonnelle treedt met een tusschen zijn handen bevend vel papier naar voren. Alle mannen hoed
af.

MAD. CARB.
(fluisterend)

Carbonnell va parler.
CARBONNELLE
Messieurs. Nous voici etc.
Treurmarsch. Jul. en Flor drukken zwijgend de hand van Carbonnelle. Mad. Verp. en Paulke schreien.
Twee kinderen leggen een reuzenkrans
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tegen het graf met een enorm wit-en-zwart lint, waarop duidelijk leesbaar:

A notre regretté Prés. d'Honneur
les membres de l' Eetmans Club
Muziek zwijgt en voorzitter van de Beoefenaren der dichtkunst naar voren.

MAD. CARB.
(fluisterend tot Marina)

Qui est celui-là?
MARINA
(ook fluisterend)

Un de la Société de Rhétorique je crois, un flamingant.
VOORZITTER DICHTKUNST
De zon, etc.
Krans aan den voet van 't monument. Gemurmel van bewondering onder 't publiek. Julien en Flor
geven handdrukken. Muziek speelt Vl. Leeuw. Muziek zwijgt. Dof rumoer. De Kristallijner treedt naar
voren.

EEN MAN UIT HET VOLK
De maagd van Vlaanderen die ne zeune hèt. Hoe es da nou meugelijk?(26)
STEMMEN
Chuut. Zweige.
DE KRISTALLIJNER
(met lange haren. Kucht herhaaldelijk voor hij begint)

MAD. CARB.
(fluisterend tot Marina)

Qui est ça?
MARINA
(zelfde toon)

Encore un flamingant d'une autre sorte je crois. Un de l'esthétique je pense.
KRISTALL
(26) In Levensleer is een volledig gedicht afgedrukt, waar Buysse hier alleen naar verwijst met
‘De zon, etc.’. Het eerste vers van de derde strofe luidt: ‘De Maagd van Vlaanderen treurt
om haar verloren zonen’.
Zie Levensleer door Virginie Loveling en Cyriel Buysse (Louis Bonheyden). Gent, Ad.
Herckenrath, 1912, p. 339. Ook het hierna vermelde gedicht van de ‘Kristallijner’, met als
beginregel ‘In diepe deemstemis verdroomen duizelheden’ wordt in de roman volledig
weergegeven (p. 340). Beide gedichten hebben een sterk parodiërend karakter.
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(emphatisch)

In diepe, enz.
Krans met lint vol verwarde kronkellijnen.

Geen muziek. Volkomen stilte. Jul. en Flor handdrukken.

DE MAN UIT HET VOLK
(tot tweede)

: Hedde gij doar iets van verstoan?
TWEEDE MAN
Ha ba nien ik, gij?
STEMMEN
Chuut!
EERSTE MAN
Ik uuk nie.
Gedempt gelach.
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ENKELE STEMMEN
Chut! Chut. Zweige.
EEN VERRE STEM
Hij es-ie-hij zot den dienen mee zijn lang hoar.
STEMMEN
Chut! Chut.
Een oogenblik plechtige stilte. Mr Carb. doet een teeken aan Mr Ad. die het doek van voor het
monument laat vallen.

Algemeen rumoer. Op stille toon. Hooo!

Muziek speelt Brabançonne. Nieuwsgierigen trekken langzaam af. Mad. Verp. snikt.

MARINA
Mais m'man tout de même, dans ce monde et tout.
MAD. CARB.
(tot Marina)

Ça est l'émotion n'est-ce pas?... Hoe vonde den discours van Carbonnell?
MARINA
Schuune... magnifiek.
MAD. CARB.
(naar Carb. wijzend)

Tenez, il y a un monsieur qui lui cause. Qui est-ce que ça pourrait être?
REPORTER
(met visite-kaartje in de hand, tot Carbonnelle)

Pardon, monsieur.
CARB.
(glimlachend)

Pas un défi, j'espère?
REPORTER
Au contraire, monsieur, je suis attaché à la rédaction du Remous de la Lys et...
CARB.
(hem in de rede vallend)

C'est mon journal, j'y suis abonné. Je m'endors tous les jours avec après mon diner.
REPORTER
(glimlachend)
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Très flatté, monsieur. Voici: je venais vous demander la faveur de pouvoir reproduire
votre beau discours dans notre feuille.
CARB.
(gelukstralend)

Mon discours, ah, vous voulez le faire imprimer. Oui oui, voilà.
(Geeft hem het blad)

Quand c'qu'il paraîtra?
MAD. CARB.
(tot Mad. Verp. die bedaart)

C'est un journalist qui lui demande son discours, ah, ça est bien.
MAD. VERP.
Alors nous saurons lire ça dans la gazette.
REPORTER
Merci infîniment, monsieur. Il paraîtra sans faute dans l'édition de demain matin.
CARB.
Ah! je suis curieux de voir ça. Je n'ai encore jamais vu quelque chose d'imprimé
de moi.
Reporter groetend af. Carbonnelle geagiteerd naar Jul., Flor en Tiburce toe die rechts en links handen
drukken. Hollandsch reporter gaat naar Kristallijner toe.

MAD. CARB.
Tenez on dirait voilà encore un qui demande son discours à celui avec longs
cheveux. Ça est un étranger on dirait.
MARINA
On a dit qu'il y avait aussi un qui écrit dans la Hollande ici.
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HOLLANDSCH REPORTER
(pedant uiterlijk, tot Kristallijner, op geaffecteerde toon)

Pèrdon Meneer mèg ik mij zelf voorstellen: mijn nèm is Pryyts (Praets) van
Blèricum. Ik ben de Belgische correspondent van de Brédèsche Zwendelèr en ik wou
grèg uw prèchtige virzen voor mijn blèd opnèmen.
1e MAN Wie es datte?
2e MAN Weet niet.
1e MAN 't Es ne zot.
2e 't Es nen Olander.
KRISTALLIJNER
(met geïnspireerd gezicht)

Heldhaftig is onze strijd tegen de brute stompe filisters.
HOLL. REPORTER
Dat mérk ik en wij willen u in Holland steunen.
KRIST.
(als boven)

Ploertendom is [massas?] Vlaanderen. Log - lomp die andere vaerzen.
HOLL.
Jè, beslist... dèrom...
KRIST.
(op gansch andere toon)

Betaalt u ook honorarium?
HOLL.
Jè, natuurlijk... Tien gulden voor uw virsss...
KRIST.
(geeft hem 't blad, somber)

'k heb er nog bundels liggen. Prachtstukken. Oerjuweelen in woestijn van wildernis.
HOLL.
(jubelend)

Stuur ze mij, 'k zal er nog mèr van plètsen.
(trippelend af)

MAD. VERP.
't Denke mij dat da twie zotten te goare zein.
VOORZ. DICHTKUNST
(Holl. rep. tegenhoudend)
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Pardon meniere, neemt-e gij de verzen op?
HOLL. REP.
(uit de hoogte)

Hoe bedoelt u? Ik begrijp u niet.
VOORZ.
Parlé Francé. Est-ce que vous prenez les vers monsieur?
HOLL. REP.
Neem me niet kwèlijk ik heb geen tijd ik moet naar 't telegrefkantoor
(trippelend rechts af)

.
VOORZ.
(na hem een poos roerloos nagestaard te hebben)

Goddome... nondedju.
TIBURCE
(komt bij de damesgroep terug. Tot mad. V. terwijl hij in verteedering Marina's hand neemt)

Quelle belle manifestation, madame. C'était vraiment émotionnant. Quel monde
et quelle unanimité...
MAD. VERP.
Owie, mons. c'était une belle manifestation et c'est aussi un beau monument,
n'est-ce pas? Mon pauv mari, ça est comme si je le voyais encore en vie quand je
regarde ça. Je serais tout à fait content, si je n'avais pas ces autres embêtements
n'est-ce pas.
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TIBURCE
Vous voulez dire avec Flor. sans doute.
MAD. VERP.
Owie monsieur, je ne sais pas contre cette honte qu'il nous a fait, marier une telle...
une rien du tout... sans un sou. Ah! Ça est le clou de mon cercueil. Je ne saurai plus
jamais le voir.
MARINA
(ge[ë]rgerd)

Mais m'man, taisez-vous au moins de ça ici.
MAD. VERP.
(boos)

Ha 'k moet amoal allien opkroppe.
PAULKE
(schreit)

Ce qui est fait est fait. Flor. est encore là avec Julien. A votre place moi je le
laisserais revenir une fois m'man.
MAD. VERPOEST
(in opstand)

Jamais, neunt...
(zachter)

nou toch nog nie zilde. Watte, mee azuu 'n schaveil.(27)
MARINA
Mais m'man tout de même.
Julien en flor druipen stil met enkele bezoekers rechts af.
MAD. CARB.
(handen in de hoogte)

In ploatse van mee mein nichtsje te treiwen. Azuu 'n schuune jongen!
MAD. VERP.
(met heropgewekte energie)

Hij het hem rad verlore gesmeete. 'K hoa hem liever in een duukiste zien wigdroage.
Moar hij moet 't moar wete. Die nie huuren 'n wil moe voele, en die zijn gat verbrandt
moe op de bloaze zitte.
MARINA
Mais m'man c'est scandaleux.
M. VERP.
(27) Schaveil, schavuil: vrouwelijke schavuit.
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Joa joa schandeleux. Dat moar dat 'n woare.
MAD. CARB.
Ze 'n zillen loater nie weinig aan ulder uugskes vreive. Pleurer qu'ils feront!
MAD. VERP.
(energisch)

Et bien qu'ils! Ze 'n zille moar hèn da ze verdienen,
(tot Paulke)

Allons Paule, venez main'nant, c'est fini. 'K hè al altroassie(28) genoeg g'had vandoage
et c'est tout de l'argent inutile de faire attendre la voiture.
(rechts voorgrond af met Paule, Tiburce, Marina)

CARB.
(juichend tot mad. Carb.)

Tu l'as entendu, Caroline, demain, mon discours, dans le Remous de la Lys. Wa
zullen de Gentenoars nou zeggen.
Beiden rechts af.

Aftrekkend muziek achter scherm speelt Vl. Leeuw.

GORDIJN

(28) Altroassie, altratie: emotie, opwinding.
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‘La lanterne sourde’ en de Nederlandstalige literatuur in Brussel
Van Buysse, Van de Woestijne, Teirlinck en Vermeylen tot Van
Ostaijen
door Frans de Haes en Anne Marie Musschoot
Van 3 februari tot 13 maart 2009 werd in de bibliotheek van de Université Libre in
Brussel, campus Solbosch aan de Rooseveltlaan, een tentoonstelling georganiseerd
over ‘La Lanterne Sourde’, een tijdschrift dat werd gesticht aan de ULB door Paul
Vanderborght in 1921. De impact van dit tijdschrift(je), dat slechts vier nummers
omvatte (één in 1921 en drie in 1922) was zeer groot omdat het de spreekbuis was
van een omvangrijke literaire en artistieke beweging in direct contact met de
vernieuwende ontwikkelingen van zijn tijd. De betekenis van de beweging strekte
zich uit van 1920 tot 1931, volgens sommige bronnen zelfs tot 1940. Het tijdschrift
zou eind 1922 fuseren met Le disque vert, het avant-gardetijdschrift van Franz Hellens,
waarna beide voor zeer korte tijd samen verder verschenen onder de titel Écrits du
Nord. Daarna heette het tijdschrift weer Le disque vert.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren in heel Europa avant-gardebewegingen
ontstaan als reactie op de algehele chaos. In Brussel ontstond rond de jonge dichter
Paul Vanderborght (1899-1971) een groep studenten die zich ten doel hadden gesteld
de ‘nieuwe’ kunstenaars - dichters, musici en schilders - bekend te maken bij hun
medestudenten. Zijn belangrijkste medestanders waren de gebroeders Pierre en Victor
Bourgeois, respectievelijk dichter en architect, met naast hen ook Jean-Jacques
Gaillard, schilder en architect en Paul Collaer, musicus. Zij organiseerden een aantal
opzienbarende manifestaties - ontmoetingen, conferenties, concerten, tentoonstellingen
en voorstellingen van kunstenaars en schrijvers - waarmee ze een authentieke culturele
en literaire beweging op gang brachten die weldra een internationaal forum vormde
in Brussel. De manifestaties, die algauw veel aandacht kregen in de pers, brachten
zeer diverse avant-garde kunstenaars voor het voetlicht: Jules Romains, Blaise
Cendrars, Paul Valéry, maar ook modernistische componisten als
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Paul Collaer, Darius Milhaud, Erik Satie, naast de Franse toneelspeler en -leider
Lugné-Poe.(1)
In de studies over die avant-gardebeweging van de jaren twintig en dertig én over
het tijdschrift zelf is niet onopgemerkt gebleven dat de Brusselse groep ook veel
aandacht had voor Vlaamse kunstenaars. In de avant-gardekunst van de ‘roaring
twenties’ is er nog steeds, net zoals dat in de jaren 1880 en '90 al het geval was, geen
strikte scheiding tussen Franstalige en Nederlandstalige kunstenaars. Of, om het in
hedendaagse termen uit te drukken: zij opereerden nog niet in aparte netwerken en
veel Vlaamse schrijvers schreven ook gemakkelijk in het Frans. Anders dan vandaag
was de belangstelling over en weer zeer groot. Zelfs was het zo dat de Franstalige
kunstenaars doelbewust contact opzochten met hun Vlaamse collega's. In zijn inleiding
bij de door hem uitgegeven bundel Les Avant-gardes littéraires en Belgique. Au
confluent des arts et des langues (1880-1950) heeft Jean Weisgerber bijvoorbeeld
gewezen op het bestaan van een ‘mythe de la Flandre’ rond 1920, toen Brussel het
centrum was van de Europese avant-gardekunst. Een nauwe samenwerking met ‘het
Noorden’ - de literatuur en cultuur in Vlaanderen - betekende voor de Franstalige
kunstenaars in Antwerpen en Brussel een terugkeer naar de bronnen en een middel
om zich te distantiëren van Parijs. Dit tot zolang de taalwetgeving een einde maakte
aan de intense samenwerking. Weisgerber vat het zo samen: ‘Les revues échangent
leurs collaborateurs; La Lanterne Sourde sert de tribune à Teirlinck, rend hommage
à Van de Woestijne[;] Seuphor, Eemans, Van Ostaijen et Neuhuys poursuivent des
voies parallèles qui mènent à Dada...’.(2)
De ‘vervlaamsing’ (‘flamandisation’) van het openbare leven zal juridisch zijn
beslag krijgen vanaf de jaren dertig. Daarvóór kon er nog sprake zijn van een
‘Belgische literatuur’, zoals uitgebreid wordt toegelicht in een bijdrage van Jean-Marie
Klinkenberg, ‘La génération de 1880 en Flandre’ in diezelfde bundel (p. 101-110).
In wat volgt wordt niet verder ingegaan op wat ook wel de ‘mirage flamand’ of
de ‘esprit nordique’ wordt genoemd die zo inspirerend is

(1) Informatie via de website van de ULB:
http://ulb.ac.be/fr/bibliotheques/reserve-precieuse/expositions-et-visites/lanterne sourde. De
informatie over Paul Vanderborght in een toegevoegd apart aanklikbaar document ‘Paul
Vanderborght et le mouvement de la “Lanterne sourde”.’
(2) Les Avant-gardes littéraires en Belgique. Au confluent des arts et des langues (1880-1950).
Publié par le Centre d'Étude des Avant-gardes littéraires de l'Université de Bruxelles sous
la direction de Jean Weisgerber. Bruxelles, Labor (Archives du Futur), 1991, p. 18.
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geweest voor de Franstalige kunstenaars in België. Wel wordt aandacht gevraagd
voor enkele documenten die getuigen van dit intense intellectuele verkeer in Brussel
in de jaren '20.
In de Archives et Musée de la Littérature (AML), gevestigd in de Koninklijke
Bibliotheek/Bibliothèque Royale in Brussel, is een uitgebreid fonds aanwezig rond
Paul Vanderborght en wordt ook een fonds La Lanterne Sourde bewaard, waaruit
kon worden geput voor de hierboven vermelde tentoonstelling. Daaruit blijkt niet
alleen dat Paul van Ostaijen heel kort als co-directeur betrokken was bij de
kunstmanifestaties van La Lanterne Sourde - het gegeven was bekend in de Van
Ostaijenstudie(3) - maar ook dat meerdere Vlaamse kunstenaars een forum kregen in
het genootschap: begin 1925 hield August Vermeylen een causerie over de Vlaamse
literatuur en in datzelfde jaar werd een ontvangst georganiseerd ter ere van Herman
Teirlinck. Op woensdag 16 oktober 1929, kort na het overlijden van Karel van de
Woestijne, werd een herdenkingsprogramma georganiseerd waaraan niet alleen
Herman Teirlinck en August Vermeylen maar ook ‘de Vlaming’ Cyriel Buysse,
samen met ‘de Waal Hubert Krains’ meewerkte. Die herdenkingsavond werd
voorafgegaan door een intiem diner met ‘Cyrille Buysse’, in de salons van het pension
‘Chez nous’ in de Rue de Stassart nr. 20, ‘à côté de l'Union Coloniale’ waar de
herdenkingsavond plaatsvond. In het archief (AML) worden vier documenten bewaard
onder het nummer ML7733/2/75. Het gaat om 1. een uitnodigingskaart voor de hulde
Van de Woestijne; 2. een uitgebreid overzicht van het programma van die avond,
waarin ‘Deux écrivains réputés, Un flamand Cyriel Buysse et un wallon Hubert
Krains’ de huldezitting voorzaten en de manifestatie geplaatst werd ‘sous le signe
de la Poésie et de l'Amitié’ (zie hiervóór p. 106); 3. een intern document (doorslag
van een typoscript) met een overzicht van het programma en 4. een uitnodiging, in
typoscript, voor het intieme diner met Cyriel Buysse, dat voorafging aan de Van de
Woestijnehuldiging. Buysse werd gehuldigd voor zijn zeventigste verjaardag.(4)

(3) Zie Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, Den Haag, Bert Bakker, 1971,
deel 2, p. 651-653.
(4) Deze ‘kleine hulde-maaltijd’ in besloten kring wordt eveneens vermeld door J. van Parys,
Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, Antwerpen/Amsterdam,
Houtekiet/Atlas, 2007, p. 671-672.
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Uit de documenten 2 en 3 blijkt dat Cyriel Buysse niet alleen samen met Hubert
Krains de zitting voorzat en als zodanig ‘quelques notes d'hommage’ (in het
Nederlands) uitsprak (Krains deed hetzelfde in het Frans), maar ook het woord gaf
aan Vermeylen, die dan in het Frans een huiderede uitsprak over Van de Woestijne.
Tussendoor werden gedichten van Van de Woestijne voorgelezen door mejuffrouw
J. de Kesel en werd ook, in het Nederlands, een rede gehouden door Herman Teirlinck,
die net als Vermeylen lid was van la Lanterne Sourde. In het vierde document, de
uitnodiging voor het voorafgaande diner met Buysse, is geen sprake van een
‘discours’, maar die werd wel degelijk gehouden, en wel door Herman Teirlinck.
Zijn tafelrede is eveneens bewaard, in handschrift, onder het nummer ML 7733/2/74.
Ze wordt hierna integraal afgedrukt in Bijlage 1.

Herman Teirlinck en Cyriel Buysse
De tafelrede van Teirlinck zegt evenveel over Teirlinck zelf als over Cyriel Buysse:
het is een proeve van elegante formulering die getuigt van bewondering maar ook
de kritische noot niet schuwt. Teirlinck, tien jaar jonger dan Buysse, behoorde niet
tot de oorspronkelijke redactie van het tijdschrift Van Nu en Straks maar heeft zich,
als medewerker aan de tweede reeks (waaraan Buysse niet meer heeft meegewerkt)
geïdentificeerd met de beweging.
Teirlinck creëert meteen afstand, badinerend rond de aanspreekvorm: niet met
Meester, niet met Mijnheer, moet Buysse worden toegesproken, maar ‘gewoon’ met
Cyriel Buysse, dat is tegelijk intiem én bewonderend, want Buysse is een begrip en
maakt deel uit van ‘ons’ dagelijks leven. De ‘ons’ staat hier voor het Vlaamse volk,
maar ook wel voor de generatie kunstenaars en schrijvers van Van Nu en Straks.
Want al meteen waagt Teirlinck zich ‘eventjes’ op politiek terrein door te herinneren
aan de meningsverschillen die gedurende vele jaren een diepe kloof hebben geslagen
tussen Buysse en zijn mederedacteuren van Van Nu en Straks. Teirlinck kan het niet
laten, ook al zijn de meningsverschillen al lang bijgelegd en al heeft Buysse zijn
vroegere standpunten in verband met het flamingantisme en de flaminganten
herhaaldelijk en in het openbaar herzien: het spijt ‘ons’ Cyriel Buysse niet altijd
gezien te hebben aan ‘onze’ zijde voor de ‘radikale vervlaamsing van Vlaanderen’,
waarmee subtiel wordt ingegaan op het standpunt dat de vervlaamsing van de Gentse
hoge-
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school de belangstelling voor de Franse cultuur zou doen afnemen. Andere Van Nu
en Straksers - Vermeylen en De Bom, maar ook Karel van de Woestijne - zijn in hun
houding tegenover de oudere Buysse ruimhartiger geweest of hadden althans niet de
behoefte hem steeds weer aan die botsende standpunten te herinneren. De
dubbelzinnigheid krult ook rond de bewondering die Teirlinck uitspreekt over het
literaire werk van Buysse: ook hier moet hij er even aan herinneren dat de stijl ‘ons’
‘geenszins onberispelijk’ leek, maar ook die bedenking wordt handig omgedraaid.
De esthetici en zij die meer georiënteerd waren op de Nederlandse literatuur, hebben
ongelijk gekregen; de oorlog heeft hen ‘de straat opgejaagd’ en zij moeten nu toegeven
dat Buysse, meer dan zij, het leven zelf heeft weten te vatten: ‘wij duiken onder in
uw boeken als in het leven zelf’. Een beetje navrant bij dat alles is wel dat Buysse
zelf vroeger twee werken van Teirlinck heeft besproken (De wonderbare wereld en
Het stille gesternte), waarbij het verdict ‘onnatuurlijke dialogen’ was gevallen. Een
uitspraak waar Teirlinck toen alles behalve gelukkig mee was.(5) Maar de teneur van
Teirlincks tafelrede is positief, zoals het past bij het genre en ongetwijfeld ook wel
gemeend. De tijden zijn veranderd, is de boodschap. Nu is het tijdperk Cyriel Buysse
aangebroken.

Paul van Ostaijen en ‘La Lanterne Sourde’
In 1925 werd Paul van Ostaijen gevraagd om samen met de dichter René Verboom
toe te treden als co-directeur tot de organisatie van ‘La Lanterne Sourde’. Hij
aanvaardde, maar een jaar later gaf hij reeds ontslag. De korte passage viel in de tijd
samen met de even korte samenwerking, eveneens in Brussel, met kunsthandelaar
Geert van den Bruaene in diens kunsthandel ‘La Vierge Poupine’, gelegen in
Naamsestraat nr. 70. Deze samenwerking liep van 1 oktober 1925 tot 1 april 1926.
Veel gegevens zijn over Van Ostaijens medewerking aan in ‘La Lanterne Sourde’
niet bekend. Maar de bewaarde brieven zijn duidelijk. Van Ostaijen kreeg de
uitnodiging van Pierre Bourgeois(6) op 15 september en zegde toe per kerende (brief
van 17 september). Op de uitnodigingsbrief van Bourgeois komen we hierna zo
meteen nog

(5) Vgl. J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, p. 333-334.
(6) Vgl. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, deel 2, p. 651.
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terug. Uit de toezegging van Van Ostaijen op 17 september blijkt dat hij zijn ‘cher
collègue’ eerder heeft geschreven ‘waarvoor hij stond’ en als die hem accepteerde
(‘malgré tout’), dan was het voor hem een uitgemaakte zaak, dan was de kwestie
definitief geregeld. Van Ostaijen verwijst in diezelfde brief verder nog naar de ‘Club
Artes’ in Antwerpen, die in samenwerking met de groep ‘Lumière’ gelijkaardige
conferenties organiseert als de ‘Lanterne Sourde’. Op 7 april 1926, Van Ostaijen is
dan al terug in Antwerpen, vraagt hij aan directeur Pierre Bourgeois om hem een
nummer te sturen van het tijdschrift 7 Arts, vermoedelijk wel het nummer waarin
verslag werd gedaan over de ‘poëticale’ lezing die hij hield in ‘La Lanterne Sourde’(7),
evenals het nummer waarin een kritiek stond van zijn net verschenen prozagroteske
‘Het bordeel van Ika Loch’(8). Op 18 april 1926 wordt de korte samenwerking al
beëindigd: Van Ostaijen dient op een droge en korte manier zijn ontslag in als
co-directeur omdat er zittingen werden georganiseerd waarvoor hij niet geconsulteerd
werd. Met Bourgeois blijft hij niettemin even goede vrienden: ‘je te serre bien la
main et je tiens à te dire que, toutes nos divergences artistiques à part, je suis tres
heureux de pouvoir t'appeler mon camarade’. ‘La Lanterne Sourde’ bleek niet
rancuneus: twee jaar later, na het voortijdige overlijden van Van Ostaijen, zal de
groep een eerbetoon organiseren voor de Antwerpse dichter van Bezette stad.
Veel nieuwe gegevens leveren de drie opgedoken brieven van Paul van Ostaijen
dus niet op. Toch kan hier nog iets worden toegevoegd omdat juist vorig jaar, in
2008, een studie is verschenen over het tijdschrift La Lanterne Sourde die al enkele
(kritische) reacties en aanvullingen heeft uitgelokt. De studie van Mélanie Alfano(9)
gaat terug op een licentieverhandeling uit 2001, voorgelegd aan de sectie Romaanse
van de Université de Liège (promotor J-M Klinkenberg) en werd vrij streng
beoordeeld, onder meer in een blog van Robin de Salie.(10) Interessant voor wat ons
hier bezighoudt is dat de Fondation

(7) De voor zijn poëticale ontwikkeling cruciale lezing over het ‘lyrisme à thème’, waarin de
theorie van het gedicht dat zich muzikaal uit zichzelf ontwikkelt werd geïllustreerd aan de
hand van ‘Melopee’; vgl. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, deel 2, p. 652-653.
(8) De bespreking door Marc Eemans verscheen in het nummer van 4 april 1926; Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, deel 2, p. 678.
(9) Mélanie Alfano, La Lanterne sourde 1921-1931. Une aventure culturelle, Bruxelles, Éditions
Racine, 2008. Préface de Marc Danval.
(10) ‘Eclairer La Lanterne sourde. Blog de Fondation ça ira!’;
http://caira.over-blog.com/article-26390569.html.
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ça ira! op zaterdag 28 maart 2009 in haar website een bijdrage van de zeer goed
geïnformeerde Henri-Floris Jespers heeft opgenomen (die tevens in gedrukte vorm
in haar Bulletin nr 37 is verschenen)(11) over ‘Paul van Ostaijen et La Lanterne sourde’.
De brieven van Van Ostaijen aan Pierre Bourgeois zijn aan Jespers niet bekend, maar
hij citeert uit (een kopie) van een getypte brief van Pierre Bourgeois aan Van Ostaijen,
gedateerd 15 september, dat is dus de dag waarop Bourgeois aan Van Ostaijen schreef
dat hij geen ‘inconvenient’ zag in wat de Antwerpse dichter verdedigde, waarna Van
Ostaijen meteen toezegde (17 september).
De brief van Bourgeois aan Van Ostaijen d.d. 15 september is volgens Jespers het
antwoord op een (niet bewaarde) brief van Van Ostaijen van 13 september en vormt
dus een mooie aanvulling bij de drie wél bewaarde brieven die hier worden afgedrukt.
Bourgeois' reactie op deze brief - ‘dont le ton m'enchante quoique je fasse certaines
réserves de détail’ - laat zien dat de Antwerpse dichter acceptabel was in de groep,
ondanks enkele reserves van zijn kant. Wat Bourgeois verder aan Van Ostaijen schrijft
- zoals samengevat door Jespers - is interessant voor de interne geschiedenis van de
groep. Hij verzekert Van Ostaijen dat hij de ‘bewondering’ van Vanderborght niet
deelt en dat hij het organisme verschrikkelijk reactionair vindt. Maar, zo stelt hij, het
voornaamste is dat ‘les enfants terribles de la gauche, enthousiaste et esprit subversif’,
de handen samenslaan. Bourgeois is niet te spreken over de lezing die Vermeylen
hield over de Vlaamse letterkunde, maar gelooft wel in de werking van La Lanterne
Sourde, een groep individuele kunstenaars ‘qui suit l'actualité dans l'intention de
l'animer selon une cadence audacieuse’. En verder: ‘En ce qui concerne le fait de
“casser l'encensoir sur le nez des officiels” - de aangehaalde woorden vormen duidelijk
een citaat uit de brief van Van Ostaijen - je le fais moins que quiconque’. Bourgeois
wil duidelijk de geopperde bezwaren van Van Ostaijen weerleggen en merkt op dat
er geen contradicties zijn tussen hun beider uitgangspunten.
Er is nog een postscriptum: ‘Paul Vanderborght a lu avec plaisir votre lettre. Il ne
voit pas pourquoi votre acceptation ne serait pas définitive’. Wellicht gebeurde de
vraag om toe te treden tot ‘La Lanterne

(11) ‘Paul Van Ostaijen et La Lanterne sourde - le blog de ça ira!’;
http://caira.over-blog.com/article-29579108.html.
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Sourde’ dus in (of na) samenspraak met Vanderborght. Dat niet Vanderborght maar
wel Pierre Bourgeois Van Ostaijen heeft uitgenodigd is niet zo verwonderlijk: de
gebroeders Victor en Pierre Bourgeois waren de toonaangevende figuren in 7 Arts,
tijdschrift van de constructivisten, waarin even later een bespreking van De trust der
vaderlandsliefde zou verschijnen (1 november 1925).(12) Jespers memoreert in zijn
blog dat Pierre Bourgeois eerder al, op uitnodiging van het tijdschrift Ça ira! in
Antwerpen was opgetreden als spreker over moderne architectuur (3 maart 1923).

(12) Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, deel 2, p. 678.
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Bijlage 1. ML 7733/2/74
Tafelrede voor Cyriel Buysse
door Herman Teirlinck
Korte rede uitgesproken op een intiem feestmaal, dat te Brussel werd aangeboden
ter gelegenheid van zijn 70 jaar, door de vereeniging ‘La Lanterne Sourde’
[16.10.1929]:
Cyriel Buysse,
Ik kan er niet toe besluiten wie het ook zij Meester te noemen, en daar de atmosfeer
hier te opgewekt is om u deftig met Mijnheer aan te spreken, zal ik zoo vrij zijn u
eenvoudigweg Cyriel Buysse te heeten. Niet Cyriel zonder meer, want dit zou te
vertrouwelijk klinken, noch alleen Buysse, ofschoon u deze naam plaats zou doen
nemen in de Vlaamsche familie van verdienstelijke wielrenners; doch Cyriel Buysse.
Dit schijnt mij tevens intiem en bewonderend te klinken. Het is deze dubbele
benaming die u levend reeds deelachtig maakt in de eeuwigheid. Want het volk
spreekt van Cyriel Buysse gelijk het van Conscience of Pallieter spreekt. Wij zeggen
Cyriel Buysse gelijk wij zeggen Stijn Streuvels, of James Ensor, of Zola, of Marx,
of Sint Antonius; ik bedoel dat dit alles gemeene naamwoorden zijn waarbij het
beleefde mijnheer niet past. Evenals de smoking dien wij dragen den eerbied niet
verhoogt dien wij voor u voelen, en dien wij na afloop van dit kleine feestmaal niet
in de kleerkast zullen hangen. Gefeest of niet, Cyriel Buysse, maakt gij deel uit van
ons dagelijksch leven.
Dank zij uw kunst. Het is immers den kunstenaar, dien wij hier vieren. Wat mij
niet beletten zal mij eventjes op politiek terrein te wagen. Gij zijt van de politiek
nooit bevreesd geweest, want reeds in uw eerste werken hebt gij den vrede van het
dorp heftig dooreengeschud. Dit betreft echter nog uw kunst. En om het boutweg te
zeggen, het is over het flamingantisme dat ik eerst nog afwijken wil. En wel om u
te zeggen dat het ons spijt u niet steeds aan onze zijde te zien voor de radikale
vervlaamsching van Vlaanderen. Uw vrees de Fransche hoogeschool te zien
verschijnen(13) is lofwaardig. Maar uw

(13) Wellicht is dit een lapsus: Teirlinck bedoelt duidelijk ‘verdwijnen’.
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vrees, dat er de invloed van de Fransche kultuur door verminderen zal schijnt mij
ongewettigd. Indien de meest inschikkelijke Vlamingen er toe gekomen zijn stug en
onverzettelijk op te treden, dan is het enkel omdat zij gedreven zijn door een klassieke
liefde voor evenwicht. Dat klopt niet, zult ge zeggen, doch de tegenspraak is maar
schijn. Ik durf u verzekeren dat de Vlaamsche leuzen niet zoozeer onze ooren vullen,
dat de klanken van Racine er niet meer doordringen. Vele radikale Vlamingen wachten
slechts op het herstel van een Vlaamsch Vlaanderen, om te toonen hoe zij meer
verlust zijn op Fransche kultuur, dan dezen die steeds hun eischen bekampen. Gij
behoort niet tot deze laatsten, en ik wilde slechts zinspelen op eenige
meeningsverschillen. En zelfs al was het uw diabolische bedoeling tégen ons te zijn,
dan zoudt gij het niet kunnen. Want uw werk is heel wat machtiger dan zekere
verklaringen die gij aan zekere pers kunt afleggen. Ik bedoel niet enkel dat het in het
Vlaamsch is geschreven. Eerder heb ik het over zijn moreele waarde.
Ik zei dat gij den vrede in het deftige dorp heftig dooreengeschud hebt, den
bedenkelijken vrede, die voor de eenen slavernij beteekent met haar aanhang van
wrok en dwaasheid, en voor de anderen genotzucht, winstbejag en zucht tot
domineeren. Gij hebt het laagje vernis van deze orde gekrabt. Gij hebt een einde
gesteld aan de idyllische litteratuur, die de kleurige en geurige rust van onze
Vlaamsche streken bezong. Gij hebt de spinnewebben van de wonden afgerukt en
er iode-tinctuur op gestreken. Door geheel uw werk grolt de opstand. Het was
voldoende de oogen te openen om vast te stellen dat de grond van Vlaanderen
doordrenkt was van onrecht en sociale verdrukking. Gij hebt het gezien, gij hebt uw
oor geleend aan den grond. En onvermoeibaar hebt gij getuigd voor dezen grond en
deze menschen. Boer en stedeling hebben zich in uw boeken herkend. Want gij hebt
hun geen masker op gezet van grootheid, goedheid of onberispelijkheid. In den
spiegel, die gij hun voorhoudt leeren zij zich-zelf kennen en kunnen zich nog in lange
niet zat kijken.
Doch deze lof zou onvolledig zijn, indien gij onder uw toehoorders ook dezen niet
vondt, die zelf reeds de ekonomische en moreele slavernij van de menschen bestrijden.
Het schijnt mij, dat uw roem slechts aanvangt. Want de intellectueelen moeten het
oordeel van de massa der lezers bekrachtigen. Zij gaven u tot hiertoe niet wat u
toekomt. Weliswaar had uw naam steeds een goeden klank. Doch mijn generatie b.v.
hield zich wat op afstand. Wij gingen te uitsluitend op
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in den wiegenden zang van de onberispelijke Vlaamsche en Hollandsche dichters,
en uw stijl scheen ons geenszins onberispelijk. Wij moesten ouder worden om u beter
te begrijpen, om vatbaar te worden voor wat er in uw werk den klank en den zang
van het woord overtreft: dit inzicht in de menschelijke ziel, deze ruime visie, die een
gansche wereld omvat. Want uit uw ontelbare romans en novellen duikt inderdaad
de onverbloemde ziel van een volk op, de menschen staan er, niet uit wolken en
woorden geweven, maar van vleesch en bloed. Nu de omstandigheden, de oorlog,
de politiek, de zorg om de wereld van morgen, ons hebben doen daveren op onze
grondvesten en velen van ons, die aan het estheticisme vasthielden als de waakhond
aan den keten, de straat hebben opgejaagd, hebben wij u voorgoed ontdekt. Uw werk
ontrolt zich voor onze oogen als een bewegend fresco; wij duikelen onder in uw
boeken als in het leven zelf.
Meen niet dat de eensgezinde lof uw overigens lichtgedragen zeventig jaren geldt.
Zulk een samenklinken van alle stemmen kan niet de vrucht zijn van een feestelijk
opzet. Het feit is, dat de winden die gij hebt ontketend ons eindelijk in het aangezicht
slaan. Het tijdperk Cyriel Buysse is aangebroken. Overal hoor ik, dat men u aan u
zelf vergelijkt, ‘'t Ezelken’, verzekert men hier, ‘dát is zijn meesterwerk’. ‘'t Recht
van den Sterkste’, meent men daar, en de daad wordt bij het woord gevoegd en men
vecht om het boek in alle bibliotheken van Vlaanderen; “Plus-que-Parfait”, prezen
mij nog anderen aan, en in die zeventig bladzijden heb ik ten volle uw talent van
vertellen, uw machtige ironie bewonderd. En daar is ‘Kerels’ waar, het hart op de
hand, onvergetelijke typen defileeren: de rijke boer, door de armen benijd, en die
slechts een levende mummie is; de jonge boerin die in het kraambed sterft bij haar
negende kind.
Er komt geen einde aan. Ik zou u het curriculum vitae moeten mededeelen van
een duizendtal personnages. Ik zou moeten spreken van uw laatsten roman ‘De
Schandpaal’ om aan te toonen hoe uw werk aan zwier en zuiverheid en eenvoud
wint, aan diepte en menschelijkheid.
En zie, deze man maakt zich op reis naar Amerika, om in een nieuwen roman, de
oude en de nieuwe wereld aan elkander te toetsen.
Zeventig jaar? Maak het anderen wijs! Hij is een bron van jeugd voor ons. Cyriel
Buysse, nog vele joaren en nog vele boeken.
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Bijlage 2. ML 7733/1/12
Brieven van Paul van Ostaijen
2a. Paul van Ostaijen aan Pierre Bourgeois, Antwerpen 17.09.1925.
Anvers, le 17 9.25.
Cher Collègue,
J'ai bien reçu votre lettre du 15: merci.
Alors, puisque vous ne voyez aucun inconvénient dans ce que je defends, la
situation est claire: je vous ai écrit, j'accepte, si malgré tout, vous voulez de moi.
Voila donc une question réglée définitivement. Pour la rencontre, quand vous voudrez. Ecrivez moi un mot au sujet des réunions.
D'ailleurs à partir du 1r octobre je serai à Bruxelles, a la Vierge Poupine chez Geert
v. Bruaene, 70, rue de Namur.
Pour l'activité à Anvers, il y auraît peut-être lieu d'écrire au ‘Club Artes’ s'il ne
s'intéresse pas [à] une série de x-conférences etc. Il y a deux ans le “Club Artes” a
eu un engagement pareil avec “Lumière” - En dehors du “Club Artes” je ne vois pas
de possibilité, sinon l'organisation directe par la L-S. Bien à vous,
[get.] P. Vanostaijen
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2b. Paul van Ostaijen aan Pierre Bourgeois, Antwerpen 07.04.1926.
Anvers, le 7-4-26
44, Rue Albert
Mon cher Bourgeois,
Comme je ne suis plus à Bruxelles, veux-tu m'écrire à Anvers, s'il y a quelquelchose
à ‘la Lanterne Sourde’ qui exige ma presence?
Tu me ferais plaisir aussi en m’envoyant ‘7 Arts’. Peux-tu me procurer encore un
numéro avec la critique (de Marc Eemans je suppose) sur le ‘Bordeel d'Ika Loch’?
Bien à toi et aux amis
de la L-S.
[get.] PaulvOstaijen

2c. Paul van Ostaijen aan Pierre Bourgeois, Antwerpen 18.04.1926
Anvers, le 18-4-26
Mon cher Bourgeois,
‘La Lanterne Sourde’ organisant maintenant des séances sans que, en tant que
directeur, je sois encore consulté, je te présente ma démission comme membre du ...
directoire. Tu voudras bien ne plus faire figurer mon nom sur les invitations au débat
‘L'artiste et la politique’ qui se tiendra le 26. A moins que les cartes soient déjà
imprimées, alors tant pis.
Toi, mon cher Bourgeois, malgré que tu ne sois plus mon codirecteur maintenant,
je te serre bien la main et je tiens à te dire que, toutes nos divergences artistiques à
part, je suis tres heureux de pouvoir t'appeler mon camarade.
Bien à toi
[get.] Ton PaulvOstaijen
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Tekstverantwoording bijlagen
Bijlage 1. De tafelrede voor Buysse door Herman Teirlinck is afgedrukt volgens de
laatste tekstlaag. De door Teirlinck zelf aangebrachte correcties zijn dus opgenomen
zonder markering. Verder zijn er geen ingrepen in de tekst.
Bijlage 2. De brieven van Van Ostaijen aan R Bourgeois zijn diplomatisch
weergegeven. De (enkele) foutieve accenten werden dus niet gecorrigeerd. Ook
verder geen ingrepen.
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Omtrent de poëticale opvattingen van Cyriel Buysse
door Romain John van de Maele
In het essay ‘Stomme getuigen. Realisme in de literatuur van de negentiende eeuw’
vatte Maarten van Buuren de drie belangrijkste eisen van de realistische kunst uit de
tweede helft van de eeuw samen: ‘kunst moest de werkelijkheid getrouw afbeelden;
‘werkelijkheid’ moest worden opgevat als eigentijdse sociale werkelijkheid en de
analyse daarvan moest objectief en onpersoonlijk zijn.’(1) Het kernelement van de
realistische romanpoëtica was de relatie met de werkelijkheid, maar, zo betoogde
Van Buuren, de uitspraken gingen over romans, ‘dat wil zeggen fictieve verhalen
die de indruk moeten wekken dat de kale werkelijkheid wordt getoond.’(2) In dit opstel
ga ik na hoe Cyriel Buysse met de eisen van het realisme omging, of anders gezegd:
welke poëticale opvattingen huldigde de auteur van De biezenstekker en de eerste
Vlaamse naturalistische roman?

Realisme en werkelijkheid
In interviews, brieven, recensies, artikelen én in zijn scheppend proza heeft Buysse
een aantal directe en indirecte uitspraken gedaan over zijn poëticale opvattingen.
Zijn bekommernis om authenticiteit en een ‘zeer directe uitbeelding van ware
toestanden en gebeurtenissen’ is een belangrijk kenmerk van Buysses scheppend
proza.(3) In zijn commentaar op het eigen werk heeft hij vooral op de relatie van dat
werk met de werkelijkheid gewezen.

(1) M. van Buuren, ‘Stomme getuigen. Realisme in de literatuur van de negentiende eeuw’, in:
Idem, Verschuivingen, verdichtingen, Amsterdam, Querido, 1993, p. 89-97, alwaar 89.
(2) Van Buuren, ‘Realisme in de literatuur van de negentiende eeuw’, p. 90.
(3) A.M. Musschoot, ‘De novellen van Cyriel Buysse’, in: Idem, Op voet van gelijkheid. Opstellen
van Anne Marie Musschoot, Gent, Studia Germanica Gandensia, 1994 (samengesteld door
Y. T'Sjoen & H. Vandevoorde), p. 39-85, alwaar 41.
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De dingen die ik beschrijf zijn gebeurd of niet gebeurd, maar zouden, naar
mijn meening, kunnen gebeuren. Pa-Ys b.v. is bijna precies gebeurd zooals
ik het beschreef. Grueten Broos is gedeeltelijk gebeurd. Plus-Que-Parfait
in het geheel niet. Maar in al die verhalen zit, naar ik meen, de mogelijkheid
van het gebeuren.(4)
Aan het door Buysse vermelde Grueten Broos - dat gedeeltelijk gebeurd was -,
kunnen o.m. Het hofje, Meester Gevers, De schandpaal, Het recht van de sterkste
en zijn ironische gemeenteraadsverslagen worden toegevoegd. Historisch onderzoek
heeft aangetoond dat reële kern- of randgegevens aangevuld werden met elementen
die Buysse elders had gesprokkeld. Meester Gevers, een verhaal over de beginperiode
van de schoolstrijd, is geïnspireerd op de tragische ervaringen van de onderwijzer
Désiré Wauters die, nadat hij geweigerd had ‘over te lopen’ naar de ‘vrije’ school,
in Meigem persona non grata was geworden. De figuur van Meester Gevers is echter
een verzamelfiguur waarin Buysse vrij de ervaringen van andere figuren heeft
verwerkt.(5) Het hofje kan volgens Jozef van de Casteele niet als kroniek van de late
negentiende eeuw worden beschouwd, want het verhaal wordt gekenmerkt door een
verstrengeling van ondergeschoven personages, fictie en werkelijkheid, maar, in
navolging van Antoon Schelstraete, erkent hij wel dat het verhaal als ‘document
humain’ mag worden opgevat.(6) Jan Luysaert heeft Het recht van de sterkste
vergeleken met de bevolkingsregisters van Nevele, en hij stelde vast dat de
beschrijvingen van de ‘morele gedragingen van de Hui-bewoners “natuur”getrouw’
waren. Buysses ‘voorstelling van de feiten op de Hul was een nauwkeurige weergave
van de werkelijkheid uit die tijd.’(7) In De schandpaal beschreef Buysse een
merkwaardig trio waarvan de identiteit gemakkelijk te achterhalen was. De personen
die model stonden voor de bewoners van het ‘Kasteelken’ waren reeds overleden op
het ogenblik dat de geschiedenis plaatsvond - er was

(4) A.M. Musschoot, ‘Inleiding’ in: C. Buysse, Verzameld werk 5, Brussel, Manteau,
1979, ingeleid en samengesteld door A. van Elslander en A.M Musschoot, p. IX-XLII,
alwaar XXVII.
(5) Musschoot, ‘Inleiding’, p. XIV-XV.
(6) J. van de Casteele, ‘Het rusthof te Vosselare en zoals C. Buysse het zag in het Hofje’,
http://home.scarlet.be/-lvnevele/1975_4.htm [Oorspronkelijk in: Driemaandelijks
berichtenblad van de heemkundige kring Het Land van Nevele, 1975.]
(7) J. Luysaert, ‘Nevelse realiteit en Buysses fictie in “Het recht van de sterkste”’, in:
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV, Gent, 1998, p. 33-42, alwaar 40.
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dus sprake van een anachronisme - en Buysse keerde de rollen om: meneer Aamidé
was in feite de eigenaar van het herenhuis.(8) De werkelijkheid diende als model, maar
werd - in functie van het verhaal - aangepast aan de poëticale opvattingen en het
standpunt van de auteur.
De werkelijkheid - en de uitbreiding ervan door de auteur - wordt steeds opnieuw
naar voren geschoven als basis voor de verhalen en de romans. Het is vanzelfsprekend
een stap té ver om de door Buysse vermelde ‘mogelijkheid van het gebeuren’ per
definitie te verbinden met hoe het geweest of geworden is, maar de opvatting verraadt
een rationalistisch wereldbeeld. Aan de andere kant had Buysse als jongeling een
romantische kijk, al heeft hij zijn romantische bevlogenheid achteraf gekoppeld aan
de uitgesproken werkelijkheidszin van zijn literaire wegbereiders:
De eerste boeken van Teirlinck en Stijns behoren tot de liefste en meest
frisse herinneringen uit mijn jongelingsjaren. Ik had toen zelf nog niets
geschreven en dacht misschien ook niet aan schrijven, maar telkens werd
ik diep geboeid en innig ontroerd door de realistische en tevens zo poëtische
voorstelling van een milieu en een leven, die om zo te zeggen ook de mijne
waren. Meer dan eens ben ik per rijwiel door Zuid-Vlaanderen gaan rijden,
niet alleen om de verrukkelijke streek nog eens te bewonderen, maar ook
en vooral om er als 't ware de levende beelden van mensen en oorden te
aanschouwen, welke ik uit die zo hechte en aangrijpende werken had leren
kennen.(9)
Niet alleen Teirlinck en Stijns effenden Buysses literair pad, ook de in het Frans
schrijvende Antwerpse naturalistische ‘streekauteur’ Georges Eekhoud toonde hem
de weg. Zijn werk maakte deel uit van wat Buysse zelf omschreef als ‘un des cultes
de ma jeunesse.’ (VW7, p. 842) Eekhoud gaf gehoor aan het advies dat hij van Charles
de Coster had gekregen. Eekhoud had van Charles de Coster te horen gekregen dat
hij vooral het volk moest observeren. Zoals de verhalen

(8) J. van de Casteele, ‘Het niet onbesproken drietal uit De schandpaal’, in: Mededelingen van
het Cyriel Buysse Genootschap II, Gent, 1986, p. 167-175, alwaar 169.
(9) C. Buysse, Verzameld werk 7, Brussel, Manteau, 1982, ingeleid en samengesteld door
A. van Elslander en A.M. Musschoot, p. 249. 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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van Teirlinck en Stijns wortelde ook Eekhouds werk heel diep in de Vlaamse
werkelijkheid.
De relatie van Buysses werk met de werkelijkheid was zo opvallend dat L.
Remouchamps bij een terugblik in 1960 het oeuvre van Buysse als ‘spiegel van een
tijd van armoede en nood’ bestempelde.(10) In een uitvoerige kroniek wees ook de
essayist Albert Westerlinck op Buysses kennis van het plattelands- en dorpsleven,
en hij ging er van uit dat de auteur heel veel tijd heeft geïnvesteerd in het observeren
van de plattelandssamenleving.(11) De relatie tussen het kijken en de ge(re)construeerde
geschiedenis is echter niet eenduidig. Het kijken wordt voorafgegaan door een keuze,
en men ziet slechts datgene waar men naar kijkt.(12) Het kijken van Buysse als auteur
hing samen met zijn maatschappelijk standpunt en zijn poëticale opvattingen. Om
in een roman of verhaal een - niet dé - geschiedenis waar te maken, moest hij
inderdaad heel specifiek bepaalde gebeurtenissen observeren en gestalte geven.
Precies daarom is het noodzakelijk zijn poëticale opvattingen op een vrij gedetailleerde
manier in kaart te brengen.
Voor zover de bewaarde brieven en aantekeningen Buysses vroege poëticale
opvattingen in beeld brengen, is een brief aan Emmanuel de Bom het eerste duidelijk
aanknopingspunt. Op 28 juni 1890 schreef hij aan zijn Antwerpse correspondent dat
hij in De biezenstekker wellicht ‘een weinig te ver [was] gegaan; en nochtans dergelijke geschiedenissen en nog veel akeliger heb ik weten gebeuren.’(13) Buysse
erkende dat het werk als schokkend kon worden ervaren, maar hij verwees
tegelijkertijd naar de achterliggende werkelijkheid. In dezelfde brief kondigde hij
een ‘Oost-Vlaanderschen naturalistischen roman’ (Het recht van de sterkste) aan.(14)
Het naturalisme van Buysse trachtte de werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid
te vatten en het beeld zo scherp mogelijk vast te leggen. Buysses naturalisme was
als bijzondere vorm van het realisme nooit een afspiegeling van het

(10) L. Remouchamps, Hulde aan Cyriel Buysse, Gent, Julius-Vuylsteke-Fonds, 1960, p. 9.
(11) A. Westerlinck, ‘Cyriel Buysse herlezen’, in: Dietsche Warande & Belfort, nr. 5, jrg. 120,
1975, p. 362-368, alwaar 366.
(12) J. Berger, e.a., Anders zien, Nijmegen, SUN, 1974, p. 8.
(13) Geciteerd in: J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd,
Antwerpen/Amsterdam, Houtekiet/Atlas, 2007, p. 123.
(14) Geciteerd in: A. van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk I, Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1960, p. 42.
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Zolaanse wereldbeeld met zijn sterke nadruk op de erfelijkheid. In een brief die hij
op 23 december 1902 vanuit Den Haag aan Victor de Meyere richtte, preciseerde
Buysse zijn achtergrond en poëtica: ‘Maar steeds ben ik in nauwe aanraking gebleven
met de geboortegrond, met Vlaanderen... [...] Ik zou haast van mijzelf durven zeggen
dat ik een idealistische realist ben.’(15) De waarneembare werkelijkheid als basis van
het scheppend proza - ‘de geboortegrond’ - trad nogmaals op de voorgrond, maar
het realisme werd als het ware verzacht tot idealistisch realisme, en dat was ook
duidelijk de basisstrekking van Sursum corda!, een roman waarin de auteur zijn
poëticale opvattingen door het hoofdpersonage liet verdedigen.
Gilbert, de romantische hoofdfiguur van Sursum corda!, verzette zich tegen de
karikaturale definitie van naturalisme die een van zijn vrienden tijdens een vergadering
opdiste. De spreker was onderwijzer én medestander van het hoofdpersonage, maar
hij beschouwde het naturalisme als effectmakerij, en die opvatting klinkt als een
echo van Sleeckx' kritische opstellen. Sleeckx had het over ‘overdreven realistische
uitspattingen’ en ‘walgelijke dingen.’(16) Conscience verwoordde een gelijkaardige
reactie tegen het realisme in een bericht waarmee hij De loteling opende. De definitie
van Gilberts medestander was een gemeenplaats die in Sursum corda! zelf moest
worden weerlegd.
Om de poëticale opvattingen van Buysse op het spoor te komen, volstaat het niet
om de uitspraken over het eigen werk te bestuderen. Een analyse van zijn
leeservaringen, zoals hij die verwoord heeft in zijn Nederlandstalige recensies van
Nederlandstalige romans en verhalenbundels, brengt meer duidelijkheid. Buysse zelf
was van oordeel dat een objectief oordeel over een literair werk onmogelijk was.
Een maatschappij- of menswetenschappelijk oordeel heeft ‘ten minste de onpartijdige
grondslag van betrekkelijk vaste regels en wetten,’ schreef hij, maar ‘welke algemene
regels of wetten zal men toepassen op iets zó individueels, iets dat zo weinig vaste
regels en wetten duldt als de kunst?’ (VW7, p. 155)

(15) J. van Parys en H. Vandevoorde, ‘Een idealistische realist. Brieven aan Victor de Meyere’,
in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXI, Gent, 2005, p. 151-163, alwaar
156.
(16) D. Sleeckx, Literatuur en kunst 2, Gent, Hoste, 1885, p. 317.
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Recensies als spiegel van poëticale opvattingen
In deze bijdrage worden de recensies van Buysse geanalyseerd aan de hand van het
model van Boonstra, die zelf refereerde aan een vroeger en beperkter model dat door
M.H. Abrams in The mirror and the lamp werd ontwikkeld. Recensenten steunen,
bewust én onbewust, op relaties van het besproken werk met andere elementen.
Volgens Abrams refereerden recensenten in hun besprekingen aan vier elementen:
universe, work, author en audience. Hij plaatste het gerecenseerde werk centraal en
rangschikte de andere elementen rond het werk. Een aanvaardbare recensietheorie
houdt tot op zekere hoogte rekening met de vier elementen, maar bijna elke theorie
vertoont een uitgesproken oriëntatie in de richting van één (hoofd)element: ‘That is,
a critic tends to derive from one of these terms his principal categories for defining,
classifying, and analyzing a work of art, as well as the major criteria by which he
judges its value.’(17) De elementen zijn geen constanten, maar variabelen. In de
geschiedenis van de Engelse literaire kritiek volgden de veranderende opvattingen
elkaar als dominante strekking op: (1) universe (mimetische oriëntatie), (2) audience
(pragmatische oriëntatie), (3) artist (expressieve oriëntatie) en (4) work (objectieve
oriëntatie).
Op basis van het standpunt van de recensent, stelde Abrams vier
kunstkritiektheorieën voor: ‘Three will explain the work of art principally by relating
it to another thing: the universe, the audience, or the artist. The fourth will explain
the work by considering it in isolation, as an autonomous whole, whose significance
and value are determined without any reference beyond itself.’(18)
De theorie van Abrams heeft veel invloed gehad op latere literatuuronderzoekers.
In het Nederlands taalgebied werd de theorie o.m. bekend door het gebruik dat A.L.
Sötemann (1920-2002) ervan gemaakt heeft in zijn opstellen over poëtica. In de
inleiding tot de bundel Over poëtica en poëzie hebben W.J. van den Akker en G.J.
Dorleijn erop gewezen dat Abrams' theorie een ‘vruchtbaar uitgangspunt’ was voor
Sötemanns poëtica-onderzoek.(19) In de opstellen ver-

(17) M.H. Abrams, The mirror and the lamp, New York, Norton, 19582, p. 6.
(18) Abrams, The mirror and the lamp, p. 7.
(19) W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, ‘Inleiding’, in: A.L. Sötemann, Over poëtica en poëzie,
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985, p. 9-16, alwaar 13. (Ingeleid en samengesteld door
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn.)
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wijst Sötemann niet alleen uitgebreid naar The mirror and the lamp, maar ook naar
een in 1966 gepubliceerd essay van Abrams: ‘Coleridge, Baudelaire and modernist
poetics’. De opvattingen van Abrams komen het meest uitgebreid aan bod in het
essay ‘Poetics and periods in literary history. A first draft’, waarin Sötemann terecht
heeft benadrukt dat de poëtische opvattingen van een auteur in de loop van zijn/haar
schrijversloopbaan kunnen veranderen. Voorts wijst Sötemann erop dat niet iedere
schrijver expliciet poëticale standpunten inneemt.(20) In ‘Om niet te vergeten’ blikt
Kees Fens terug op het werk van Sötemann, en ook hij herinnert aan het baanbrekend
werk van zijn voormalige collega. De Utrechtse hoogleraar was volgens Fens niet
alleen een groot exegeet, maar ook ‘de eerste die zich bezighield met de studie van
de poëtica.’(21)
Na deze korte uitweiding over de neerslag van Abrams’ inzichten in het
poëtica-onderzoek van A.L Sötemann, richt ik het zoeklicht op een andere benadering
van diezelfde theorie. Het schema van Abrams is in 1979 verder uitgewerkt door
H.T. Boonstra, die er een handig instrument van gemaakt heeft voor de beoordeling
van de sterkst beklemtoonde relatie in kritische uitspraken over literatuur. Het
onderstaande schema is gebaseerd op de inzichten van Boonstra zoals die werden
gepresenteerd in een essay van Lizet Duyvendak. Om de bespreking van de relaties
te vergemakkelijken, heb ik de door Duyvendak geschetste figuur licht gewijzigd.(22)

(20) Sötemann, ‘Poetics and periods in literary history. A first draft’, in: Idem: Over poëtica en
poëzie, p. 101-104, alwaar 98-102.
(21) K. Fens, ‘Om niet te vergeten’, in: A.L. Sötemann, Dichters die nog maar namen lijken,
Amsterdam/Rekkem, Meulenhoff/Stichting Ons Erfdeel, 2003, p. 10-15, alwaar 11.
(22) L. Duyvendak, ‘Literatuur en publiek’ in: R Zeeman, ed., Literatuur en context. Een inleiding
in de literatuurwetenschap, Nijmegen/Heerlen, SUN/OU, 1991, p. 308-336, alwaar 313.
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De oordeelsmogelijkheden van de recensent, zoals voorgesteld door Boonstra, worden
hierna samengevat. In navolging van Abrams stelt Boonstra dat uitspraken over een
roman of verhaal een relationeel karakter hebben. Zij heeft het model van Abrams
uitgebreid en stelt de volgende categorieën voor: (1) het literaire werk wordt
beoordeeld in relatie tot de waarneembare en/of ideale werkelijkheid, (2) het literaire
werk wordt beoordeeld in relatie tot de poëticale, maatschappelijke, politieke ideeën
van de auteur, (3) het literaire werk wordt beoordeeld als autonoom geheel: hoe is
de structuur, de stijl, enz.; (4) het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot de
lezer, (5) het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot andere literaire werken
i.v.m. bijvoorbeeld vernieuwende kracht of trouw aan de traditie.(23)
Dit schema is, zoals dat van Abrams, onvolledig. In de kritische praktijk worden
alleszins nog de volgende met elkaar verweven relaties gehanteerd: de relatie van
een werk tot de boekenmarkt en de relatie van een werk tot de uitgeverswereld. Dit
model werd de voorbije jaren niet alleen gebruikt voor de analyse van
boekbesprekingen, het lag ook vaak aan de basis van onderzoek van filmrecensies.
Eerlijkheidshalve voeg ik er een kritische noot van Jos Joosten aan toe. In zijn
inaugurale rede aan de Radboud Universiteit (2007) onderschreef Joosten de kritiek
van Klaus Beeckman die in 2004 de houdbaarheidsdatum van de argumentatie-analyse
op basis van Abrams' poëticamodel in vraag heeft gesteld. De kritiek betrof meer
bepaald de in Nederland beoefende onderzoekspraktijk zoals die bij Mooij, Boonstra
en Praamstra gestalte heeft gekregen.(24) Toch blijf ik ervan overtuigd, dat de
systematische analyse van recensies, op basis van de vijf hoofdcategorieën
(waarbinnen Boonstra nog een aantal subcategorieën onderscheidde) een uitstekend,
aanvullend hulpmiddel is om de poëticale opvattingen van een auteur te benaderen.
Het doel van mijn bijdrage is niet de sterke en zwakke punten van Buysse als recensent
te belichten, maar in de recensies op een gestructureerde manier manifeste en
versluierde poëticale opvattingen op te sporen. De bevindingen worden kwantitatief
en kwalitatief verwerkt én samen met gegevens uit andere bronnen geïnterpreteerd.

(23) Duyvendak, ‘Literatuur en publiek’, p. 313.
(24) J.H.Th. Joosten, Niet wat de criticus moet, maar wat hij doet, Nijmegen, Radboud Universiteit,
2007, p. 14. K. Beeckman, ‘Literatuurkritiek in de wetenschap’, in: T. van Deel, M. Mathijsen,
G. de Vriend, eds., Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens, Amsterdam, Querido, 2004, p.
198-206.
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Laat me, vóór ik de vijf hoofdcategorieën in Buysses kritiek belicht, even aandacht
besteden aan de zesde categorie. Op de relatie van een werk met de boekenmarkt
heeft Buysse o.m. gewezen in ‘Een garve uit de litteraire oogst van 1905’. Buysse
stelde geen magere oogst voor, maar Vlaamse schrijvers hadden helaas geen groot
Vlaams publiek. Door de inzet van Nederlandse uitgevers bereikten ze vooral
Noord-Nederlandse lezers. (VW7, p. 67-68) De stelling van Buysse werd in 1931
‘bevestigd’ door Herman Teirlinck. Teirlinck was van oordeel dat C.A.J. van Dishoeck
in zekere zin ‘tot de geschiedenis van Vlaanderen's litteratuur’ behoorde, want hij
had ‘op een moeilijk moment van de litteraire evolutie in Vlaanderen, de verspreiding
van onze letteren in ruime mate mogelijk gemaakt.’(25) Buysses werk, dat tussen 1893
en 1922 vooral door Nederlandse uitgevers op de markt werd gebracht, verscheen
vanaf 1905 vrijwel uitsluitend bij Van Dishoeck. Veel andere Vlaamse auteurs
(Streuvels, Vermeersch, Teirlinck...) vonden eveneens onderdak in het noorden.
Buysse was als recensent en gevestigd auteur niet ongevoelig voor een aantal
elementen die later meer aandacht hebben gekregen in de literatuursociologie en de
literaire veldtheorie, zoals die o.m. werden vermeld in een allesomvattend model
van de Amerikaanse historicus Robert Darnton.(26) Vlaamse schrijvers ontdekten
wellicht door toedoen van hun Nederlandse uitgevers hoe ze bij hun publiek een
verwachtingspatroon konden oproepen. Zo schreef Stijn Streuvels een tekst over het
ontstaan van Minnehandel die in 1904 in het advertentieboekje van uitgeverij Veen
werd opgenomen. Buysse maakte handig gebruik van Streuvels' voorstelling bij de
bespreking van de roman. (VW7, p. 166-168)
In een artikel over Vlaamse vrouwen (1903) kwam de relatie van een boek met
de markt eveneens aan bod. In dat opstel sprak hij zijn waardering uit voor La famille
Kaekebrouck van Léopold Courouble. Buysse verwees naar: (a) de realiteit - iedereen
kende de types die Courouble beschreef -, (b) de leeservaring - de werken brachten
de lezers aan het lachen -, en (c) de relatie van het werk met de markt.

(25) Geciteerd in: S.A.J. van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van
Dishoeck II, 1914-1931’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V, Gent,
1989, p. 35-65, alwaar 65.
(26) Het model van Darnton werd overgenomen in: M. Stapert-Eggen, ‘De rol van de uitgeverij’,
in: P. Zeeman, ed., Literatuur en context. Een inleiding in de literatuurwetenschap,
Nijmegen/Heerlen, SUN/OU, 1991, p. 280-307, alwaar 293.
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Couroubles werken beleefden drie tot vier edities, wat uitzonderlijk was voor de
Belgische markt. (VW7, p. 21) Het belangrijkste element in de ‘bespreking’ lijkt wel
de relatie met de realiteit te zijn, want na de uitweiding over het werk van Courouble
beschrijft Buysse een scène die hij als getuige in een Brussels restaurant had
meegemaakt, en die in hoge mate een afspiegeling was van wat Courouble eerder
had beschreven. De bespreking werd later als het ware uitgediept in de roman 't
Bolleken (1906), waarin het natuurkind Eleken enigszins als evenbeeld figureerde
van de vrouwen die Buysse in 1903 in het tijdschrift Groot Nederland had besproken.
Courouble schreef voor een Franstalig publiek en kon daardoor een groter aantal
lezers bereiken. Vlaamse auteurs moesten er volgens Buysse rekening mee houden
dat er slechts weinig lezers (met weinig tijd) waren: ‘het verlichte gedeelte van de
mindere klasse en de kleine burgerij.’ (VW7, p. 11) De elite las vrijwel niets. Mannen
lazen de krant, vrouwen hadden interesse voor de lokale berichten en de twee
standaardboeken van die tijd: Cyrano de Bergerac en Quo vadis? (VW7, p. 11)
Buysse besefte dat de lezers zich lieten leiden door artikelen over literatuur: ‘Eerst
dán wanneer een boek alom door de pers en door de grote massa tot meesterwerk is
uitgeroepen wordt het gelezen.’ (VW7, p. 12) Alleen Consciences werk werd door
een ruim publiek gelezen, ‘vooral [door] de lagere, Vlaamse volksklasse.’ (VW7,
p.13) Buysse kende de boekenmarkt en de marktmechanismen, maar in zijn
besprekingen ging zijn aandacht toch vooral naar andere relaties.
Buysse schreef onder het pseudoniem Prosper van Hove een ‘Vlaamse kroniek’
voor het tijdschrift Groot Nederland en onder eigen naam kritische bijdragen voor
o.a. De Amsterdammer en Vragen van den Dag. De recensies van literaire werken
worden hierna globaal besproken volgens het schema van Boonstra, maar het opstel
‘Een volksverteller’, dat in 1905 in Groot Nederland verscheen, verdient een aparte,
wat meer uitgewerkte bespreking, vooral omdat Buysse in die bijdrage zeer scherp
de ontwikkeling van het realisme in Vlaanderen heeft geanalyseerd en zijn eigen
poëticaal credo zonder schroom in de verf heeft gezet. Elke recensie, ook diegene
waarin de eigen poëticale opvattingen minder expliciet worden verwoord, weerspiegelt
overigens die poëticale opvattingen. De herdenkingsartikelen gewijd aan Conscience
en Loveling, de korte herinneringen en de kritische opstellen over Zola, worden apart
besproken aan het eind
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van dit artikel. Het zijn geen echte recensies, maar ze bevatten uiteraard sporen van
Buysses poëticale opvattingen.

Een volksverteller, of de evolutie van het realisme in Vlaanderen
Buysse zag, zoals de meeste van zijn tijdgenoten, Conscience als de schrijver die
zijn volk had leren lezen. Zijn werk werd nog gretig gelezen door de
plattelandsbevolking, maar bij de jongere generatie was er niemand die zijn traditie
voortzette. In 1912, aan de vooravond van de vele herdenkingsfeesten ter ere van
Conscience, schreef Buysse:
En terwijl geen lezers meer te vinden zijn om een nieuwe volksschrijver
aan te moedigen en te steunen, vrees ik wel dat er ook geen artiest meer
zal gevonden worden om dergelijke lezers te bekoren en te boeien. (VW7,
p. 208)
De nieuwe generatie keek naar het volk ‘van op een afstand, om het te zien bewegen
en het te bestuderen.’ (VW7, p. 62) Buysses bijdrage was bedoeld als bespreking
van Uit mijn land (1904) van Victor de Meyere, en de inleiding was meteen een
verwijzing naar ander werk, nog vóór de verhalen van De Meyere aan bod waren
gekomen. In één adem werd ook aandacht besteed aan de poëticale opvattingen en
het standpunt van jongere schrijvers. De uitdrukking ‘van op een afstand’ verving
het begrip objectief; de jongste generatie was immers op een realistische weergave
van de werkelijkheid gericht. Conscience wilde zijn lezers de ‘ruwe werkelijkheid’
doen vergeten. ‘Hij was een romantieke moralist’ en ‘trooster.’ (VW7, p. 63) Buysse
omschreef vrij raak de poëticale opvattingen van Conscience en de leeservaring
typeerde hij als troost. De volgende generatie bereikte de plattelandsbevolking niet
(meer), want zij diste een pijnlijke beschrijving op die teleurstellend was voor de
kleine lieden. De zusters Loveling, het duo Teirlinck-Stijns, Buysse zelf, Streuvels
en Herman Teirlinck raakten de volksziel niet. Het waren intellectuelen die niet
schreven ‘vóór, maar óver het volk, en zich tot een heel andere, veel meer ontwikkelde
categorie van lezers’ wendden. (VW7, p. 63) Schrijven over het volk refereerde aan
de relatie van een roman of verhaal met de werkelijkheid en aan de poëticale
opvattingen van de auteurs. Tegelijkertijd gaf Buysse een definitie van de werkelijk
beoogde lezer.
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Na de uitvoerige inleiding richtte Buysse zich op het werk van Victor de Meyere.
Hij stelde vast dat De Meyere, zoals Conscience, wilde schrijven voor zijn volk, dat
inmiddels ‘kleine praatkrantjes en geïllustreerde afleveringen van vertaalde Franse
bloeddraken’ las ‘die tegen zeer lage prijzen’ aan de man werden gebracht. (VW7,
p. 64) Hier werden de opvattingen van de auteur en de relatie van een werk met de
markt belicht, én De Meyeres werk werd indirect vergeleken met de goedkope
werkjes. Daarna richtte Buysse zich heel kort op de inhoud en besteedde hij aandacht
aan het werk als autonoom verschijnsel en aan de directe maar oppervlakkige relatie
met de werkelijkheid. Het volk was nog niet rijp voor een literair realisme dat de
ruwe werkelijkheid direct en zonder verzachtende tinten weergaf. Voor de ‘fijner
begaafden’ kon de ‘trouw weergegeven realiteit van het dagelijks leven [...] verheffend
en veredelend zijn.’ (VW7, p. 65) De elitair getinte uitspraak sloot nauw aan bij de
poëticale opvattingen van de nieuwe realistische generatie, en refereerde aan de
werkelijkheid als basis van het scheppend proza. Terloops werd ook het esthetisch
en moreel effect van het realisme belicht. De elitair gekleurde opvatting werd
onmiddellijk aangevuld met het inzicht dat het afgebeulde volk veroordeeld was om
in onwetendheid voort te ploeteren. De weinigen die beseften dat de romantische
verhalenwereld bedrog was, waren niet te benijden: hun inzicht werd niet
gecompenseerd door de troost die Conscience de onwetenden schonk. Zoals
Conscience hechtte ook De Meyere belang aan de troostfunctie van zijn proza.
Na de verwijzing naar het werk van Conscience waagde Buysse zich aan een
andere vergelijking. Peter Kropótkin, de schrijver van Memoirs of a revolutionist,
had zijn wetenschappelijk werk opgegeven om zich direct met het trieste lot van zijn
medemensen bezig te houden. Het was wellicht een vergissing, maar het was volgens
Buysse een ‘nobele vergissing.’(VW7, p. 66) Die conclusie verbond hij ook, enigszins
aarzelend, aan de inzet van De Meyere. De ‘recensie’ getuigde van respect en was
ook positief gekleurd, maar Buysse legde andere accenten dan De Meyere: de relatie
met de werkelijkheid en de eigen poëticale opvattingen primeerden, niet de geestelijk
armoedige positie van de lezer die, hoe dan ook, liever vroeg dan laat wakker geschud
moest worden. Licht werpen op de naakte waarheid was belangrijker dan de
troostfunctie. Buysse schreef het niet met zoveel woorden, maar ook een nobele
literaire vergissing was en bleef in zijn ogen een vergissing.
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Artistiek gevoel en kennis van het onderwerp
In zijn bespreking van Marcus en Theus van Piet van Assche beklemtoonde Buysse
dat diens ‘zogezegde verhalen uit het Vlaamse leven’ op ‘onjuiste waarnemingen
van het leven’ steunden. (VW7, p. 91-92) In zijn negatief oordeel wees hij echter
vooral op het gebrek aan zelfbeheersing en artistiek gevoel: ‘De zware volzinnen
dreunen van hoogdravende adjectieven.’ (VW7, p. 91) De uitspraak was geen gratuite
bewering. Zoals in alle recensies citeerde Buysse uitvoerig om zijn kritiek te staven.
Kennis van het onderwerp - de relatie met de werkelijkheid - was een belangrijk
element voor de realist Buysse, maar de recensent richtte zich - en niet alleen in deze
bespreking - vooral op het werk als autonoom geheel. Stijl, structuur en taal kregen
de meeste aandacht. Buysse eiste impliciet artistieke oprechtheid of esthetische
eerlijkheid, een begrip dat later door L.A. Reid werd gehanteerd in A study in
aesthetics (1931). Artistieke oprechtheid beschouwde Reid als ‘de noodzakelijke
voorwaarde opdat een kunstwerk zou bestaan.’ Een auteur die aan die eis voorbijging,
ondermijnde zijn werk als kunstwerk.(27)
In de geanalyseerde recensies trof ik 155 uitspraken aan met een relationeel
karakter. Kwantitatief was relatie 3 (het werk zelf) het belangrijkste element: 65
uitspraken (41,9%). Daarna volgden relatie 1 (de werkelijkheid): 43 (27,8%), relatie
4 (de lezer): 17 (11,0%), relatie 5 (andere literaire werken): 16 (10,3%) en relatie 2
(de auteur): 14 (9,0%). Kwantitatief wijst het resultaat op een combinatie van een
objectieve met een mimetische oriëntatie, maar recensies zijn meer dan een optelsom.
De aanhef, het slotwoord, de vergelijkingen, de verwoording, de plaats en het tijdstip
van een bespreking in een tijdschrift of krant, de lengte van de bijdrage... zijn
medebepalend voor het karakter van een recensie.(28) Voor het opsporen van de
poëticale opvattingen van een recensent is echter vooral het analysemodel van
Boonstra een handig instrument.
Wanneer rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop de recensies zijn
verschenen, dan krijgt het hierboven geschetste globaal beeld een dynamisch karakter.
In de periode 1902-1904 was de gro-

(27) Geciteerd naar M. Janssens, De schaduwloper, Leuven, Davidsfonds, 1967, p. 95-96.
(28) W. de Moor, De kunst van het recenseren van kunst, Bussum, Dick Coutinho, 1993, p. 54-75.
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tere aandacht voor stijl- en structuurelementen, in vergelijking met de relatie van een
roman of verhaal met de werkelijkheid, minder uitgesproken dan in 1906.
Evolutie en frequentie van de uitspraken in de recensies van Cyriel Buysse
Recensie

Relatie in het model van Boonstra
1
2 Auteur 3 Werk zelf
Werkelijkheid

4 Lezer

5 Andere
werken
3

1. De
8 (34,8%)
wonderbare
wereld
(1902)

1

9 (39,9%)

2

2. Over
lichtende
drempels
(1902)

1

1 (33,3%)

1

3

7 (35%)

2

1

6 (40,0%)

2

3

8 (36,4%)

2

1

27 (32,5%) 8

31 (37,3%)

9

8

6. Een garve 15 (22,0%) 6
uit de
litteraire
oogst van
1905 (1906)

33 (48,5%)

6

8

7. Reinaert
de Vos
(1911)

1 (25%)

2

3. Dagen
(1902)

7 (35,0%)

4. Het stille 4 (26,7%)
gesternte
(1903)
5.
8 (36,4%)
Minnehandel
(1904)
Totaal
1902-1904

1 (25%)

3

In de eerste periode (1902-1904) verwees Buysse in 32,5% der uitspraken naar de
relatie met de werkelijkheid. In 37,3% der uitspraken werden de stijl, de taal en de
structuur besproken. In 1906 werd ruim twee maal meer aandacht geschonken aan
het werk als autonoom geheel (48,5%) dan aan de relatie met de werkelijkheid
(22,0%). In het volgende staafdiagram komen de verhoudingen in de zeven
onderzochte bijdragen en de evolutie visueel goed tot uiting.
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Het procentueel aandeel van uitspraken over de relatie met de werkelijkheid en het
werk als autonoom geheel.

Hierna neem ik enkele geïsoleerde uitspraken nader onder de loep. Nu en dan worden
die uitspraken gekoppeld aan Buysses benaderingen van eigen verhalen of romans
zoals die in brieven of op andere plaatsen worden aangetroffen. Een aantal standpunten
wordt ook verhelderd of in een bredere context gesitueerd aan de hand van latere
literatuurwetenschappelijke inzichten.
Dat de (h)echte relatie van een literair werk met de werkelijkheid voor Buysse
niet volstond om een roman of verhaal positief te beoordelen, blijkt o.m. uit zijn
bespreking van Mannenwetten van Vermeersch. Buysse vroeg zich af: ‘Berust het
gegeven wellicht op een ware gebeurtenis, - dat struikelblok voor jonge talenten?’
(VW7, p. 77) De ‘kopieerlust des levens’ hoorde bij een oudere generatie. Het leven
en de werkelijkheid vormden de basis, maar in een literair werk moest een zekere
afstand in acht worden genomen. Realistisch (en/of naturalistisch) proza was voor
Buysse meer dan de objectieve (directe) weergave van een tranche de vie. Buysse,
die veel respect had voor de werkwijze en de standpunten van Zola, wees erop dat
bij de Franse romancier ‘ook het zachtste en het teerste’ meestal ‘een transformatie
[onderging], die er toch kracht en macht’ van maakte. (VW7, p. 105) Mimetisch
proza was voor Zola en Buysse duidelijk een artistieke transformatie van de
werkelijkheid. Romain Debbaut omschreef Buysses werkelijkheidsbeelden als volgt:
‘De werkelijkheid dus, de volledige werkelijkheid ook, maar niet zonder meer: ze
moet
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gemoduleerd en gemodelleerd worden.’(29) Iets neutraler is de uitspraak van de
ergocentrisch georiënteerde criticus J.J. Oversteegen: ‘Een weergave in woorden is
altijd het produkt van stilering.’(30)
Als recensent hield Buysse zich enigszins op afstand van de ‘zeer directe
uitbeelding van ware toestanden en gebeurtenissen’ die zo kenmerkend was voor
zijn eigen proza.(31) De ‘directe uitbeelding’ was een effect dat door de teksten werd
opgeroepen. Zoals Van Buuren heeft ook Monika Fludernik er - eveneens in 1993 op gewezen dat de ‘weergave’ van de werkelijkheid in feite een ‘verbeelding’ is:
‘Reproduction is a process of evocation. [...] Mimeticism in representations is an
effect, a fiction of authenticity.’(32) Het effect van een directe, werkelijkheidsgetrouwe
weergave, berust volgens Fludernik op ‘typification’, of anders geformuleerd: het
gebruik van clichés en stilistische middelen, die de lezer herkent ‘en aanvaardt als
garantie voor de echtheid, terwijl ze in feite vervalsingen zijn.’(33) De directe weergave
van een individuele ‘ware gebeurtenis’ kon (en kan), zoals Buysse benadrukte, een
struikelblok zijn. In een herkenbare roman krijgt de werkelijkheid gestalte als grootste
gemene deler - ontwikkelingen en de verwoording ervan groeien uit tot een organisch
geheel van veel samenstellende elementen waarvan de meeste lezers er wel een aantal
herkennen, en precies de herkenning is bepalend voor de ervaring van echtheid.
Anders gezegd: in een literaire context zijn echtheid en waarheid - begrippen die
door Buysse wel vaker werden gebruikt - ambivalent. Een (te) directe, ‘ware’
beschrijving van de werkelijkheid werd (en wordt) wel vaker als onecht ervaren. Zo
beschouwden de arbeiders die in L'assommoir (1877) ‘hoofdzakelijk werden
afgeschilderd als een bende vunzige dronkaards [...] de roman als een vervalsing van
de werkelijkheid en een onjuiste, eenzijdige weergave van hun bestaan.’(34)

(29) R. Debbaut, ‘Cyriel Buysse en het naturalisme’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap V, Gent, 1989, p. 77-129, alwaar 85.
(30) J.J. Oversteegen, ‘Analyse en oordeel', in: Merlyn, jrg. 3, nr. 3, 1965, p.161-180, alwaar 168.
(31) Musschoot, ‘De novellen van Cyriel Buysse’, p. 41.
(32) Geciteerd in: L. Herman en B. Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse,Brussel/
Nijmegen, VUBpress/Vantilt, 20053, p. 99.
(33) Herman en Vervaeck, Vertelduivels, p. 99.
(34) J. Versteeg, ‘Nawoord’, in: E. Zola, De mijn, Amsterdam, Uitgeverij G.A. van Oorschot,
1993, p. 550-555, alwaar 550.
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Enkele jaren na de uitspraak over Mannenwetten schreef Buysse in een brief aan Ary
Delen hoezeer hij het manuscript Villa des Roses van Elsschot waardeerde, en hij
verwees daarbij naar het motto - ‘L'humble vérité’ - op de titelbladzijde van
Maupassants Une vie. Buysse achtte het motto ook van toepassing op Elsschots werk,
en hij lichtte zijn standpunt als volgt toe: ‘Hier is met ongemeen talent, zonder de
minste aanstellerij, zonder de minste woordkunstelarij beschreven het scherp-comische
en schrijnend-tragieke van het alledaagsche leven in een Parijsche pension, 't Is door
en door ‘vécu’. De toon is van 't begin tot 't einde zóó zuiver volgehouden, dat het
werk daar eindelijk staat als een levende brok complexe menselijkheid.’(35) Echtheid
en waarheid hebben in deze context een dubbele betekenis: ze verwijzen naar de
waarneembare werkelijkheid en naar het werk als autonoom geheel. Buysse had het
zowel over het vermijden van ‘woordkunstelarij’ en over de ‘volgehouden toon’
(stijl- en compositie-elementen) als over de Parijse achtergrond (de werkelijkheid),
maar de nadruk lag duidelijk op het werk als autonoom geheel. In een kritische
terugblik op eigen werk - De biezenstekker en Het recht van de sterkste - in brieven
aan Emmanuel de Bom (28 juni 1890) en Alfons de Cock (9 december 1893)(36), dus
meer dan tien jaar vóór de recensie van Mannenwetten, belichtte Buysse eveneens
de relatie van zijn werk met de werkelijkheid, en hij wees zelf impliciet of expliciet
op ‘gebreken’ van de novelle en de roman als autonoom geheel. Zijn twijfel betrof
vooral dat element en veel minder de inmiddels goed gedocumenteerde relatie met
de werkelijkheid. In zijn kritiek heeft Buysse steeds intra-literaire (het werk als
autonoom geheel) en extraliteraire oordelen (de relatie met de werkelijkheid) verwerkt
- ‘een volstrekte scheiding [tussen beide] is [immers] niet mogelijk.’(37)
Hard labeur van Reimond Stijns was volgens Buysse volledig ‘naar waarheid
getekend.’ Om de relatie van de roman met de werkelijkheid duidelijk te maken
verwees hij naar een recente vadermoord in Heerne. (VW7, p. 73) De reeds vermelde
bespreking van Mannenwetten - in dezelfde bijdrage - bevatte slechts één verwijzing

(35) Brief van 3 september 1913 aan Ary Delen uitgegeven door M. Somers, ‘Cyriel Buysses
brieven aan Ary Delen’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap III, Gent,
1987, p. 63-90, alwaar 89-90.
(36) Van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, p. 123 en Van Elslander,
Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk I, p. 65.
(37) Oversteegen, ‘Analyse en oordeel’, p. 170.
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naar de werkelijkheid. Buysse richtte zich vooral op het werk als autonoom geheel.
De roman was te lang door herhalingen, hoewel de geschiedenis eenvoudig was en
veel korter behandeld kon worden. (VW7, p. 76) Het slot van de roman was volgens
de recensent ongemotiveerd - het einde klonk ‘vals, schreeuwend vals.’ (VW7, p.
77)
Het meisje in het verhaal Jeugd van Stijn Streuvels leek ‘wel wat meer van een
romantisch chromootje dan van de echte natuur afgekeken’, maar Buysses bezwaren
betroffen toch vooral de gebreken in de compositie en de proportie van het nieuwe
werk. (VW7, p. 86) De wonderbare wereld van Herman Teirlinck, een werk dat
globaal positief werd beoordeeld, verviel nu en dan in ‘duister symbolisme en
melodramatische fantasmagorie’ (VW7, p. 128), maar het was vooral de taal van
Teirlinck die, net als het ‘Vlaams’ van Streuvels, op kritiek werd onthaald. Buysse
stelde dat zelfs hier en daar een verklarende noot aangewezen was. (VW7, p. 129)
Hij vroeg zich af waarom Teirlinck ‘zijn personen geen zuiver dialect l[iet] spreken.’
(VW7, p. 129) Deze kritische vraag betrof zowel de relatie met de werkelijkheid als
het werk als autonoom geheel. De taal van Streuvels werd op dezelfde manier
benaderd: ‘Echtheid, echtheid bezit ze niet.’ (VW7, p. 137) Echtheid is, zoals reeds
eerder gezegd, een ambivalent begrip, en de negatieve waardering van Streuvels' taal
was gebaseerd op Buysses kennis van het dialect (de waarneembare werkelijkheid)
en op zijn verlangen naar artistieke oprechtheid.
Het stille gesternte van Teirlinck ontaardde - steeds volgens de recensent - door
de detaillering soms in langdradigheid (VW7, p. 164) en ‘als compositie, als eenheid,
als psychologie, en ook als waarheid van taal’ liet het werk veel te wensen over.
(VW7, p. 165) Waarheid werd opnieuw in een meervoudige betekenis gebruikt, maar
in de bespreking lag de nadruk toch vooral op het werk als autonoom geheel. In
Minnehandel, een boek geschreven in de ‘welbekende Streuvels-taal’ (VW7, p. 179),
stonden ‘de meeste hoofdpersonen [Buysse] niet duidelijk omlijnd voor de ogen.’
(VW7, p. 178) De recensent was van oordeel dat de werkelijkheid niet adequaat was
uitgebeeld. Positief was wel ‘dat de manke compositie, en de onlogische, gebrekkige
psychologie van dit boek grotendeels vergoed [werden] door tal van zeer mooie
natuurbeschrijvingen.’ (VW7, p. 175) Sommige beschrijvingen vond hij zelfs
‘volmaakt’. (VW7, p. 177) De waardering ‘volmaakt’ had uiteraard betrekking op
de verwoording.
De uitspraken gingen soms over één relatie uit het schema van
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Boonstra, maar ze waren ook vaak een samensmelting van de twee (statistisch)
dominante relaties. Voor Buysse waren de belangrijkste elementen de (waarneembare
of mogelijke) werkelijkheid als basis voor een roman of een verhaal aan de ene kant,
en de ‘vertaling’ van de observatie aan de andere kant. Als recensent en als romancier
beklemtoonde hij wel meer de ‘vertaling’, want precies het scheppingsproces was
de kernopdracht van een auteur. Mijn gebruik van het begrip scheppingsproces veeleer dan herschepping - vloeit voort uit de eerder vermelde theoretische
overwegingen van Fludernik. Taal en (roman)werkelijkheid moesten voor Buysse
één echt en voor de lezer (her)kenbaar geheel vormen. Deze dubbele eis was ook
bepalend voor Zola's roman Germinal (1885, De mijn). In 1884 trok Zola naar
aanleiding van een algemene staking in Anzin naar Noord-Frankrijk om er de
werkelijkheid van de mijnwerkersgebieden grondig te bestuderen: ‘... als naturalist
[baseerde] hij zich op de werkelijkheid aan de hand van documenten en feiten, als
kunstenaar l[iet] hij zijn temperament en zijn fantasie de vrije teugel en r[iep] hij
met zijn geweldige verbeeldingskracht een romanwereld op die de lezer nog steeds
onroert en meesleept.’(38) In romans en verhalen worden werkelijkheden en waarheden
vaak van hun specifieke genetische code ontdaan - ze representeren dan een groter
geheel van de maatschappelijke werkelijkheid of de sociale DNA-structuur. Een
roman of een novelle fungeert dan als pars pro toto van de waargenomen werkelijkheid
of werkelijkheden.

Gesprek met de voorlopers
In De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Buysse heeft P.H.S. van
Vreckem vrij veel aandacht besteed aan Buysses opstellen over het leven en het werk
van Zola. Het eerste artikel, ‘Zola's daad in verband met zijn werken’, bevatte volgens
Van Vreckem weinig informatie ‘over de letterkundige strekking, die [Buysse] zich
eens tot voorbeeld had gesteld.’(39) Het opstel dat Buysse in 1904 publiceerde, werd
‘als een tamelijk uitvoerige, overzichtelijke, hoewel toch eerder oppervlakkige studie’
omschreven.(40) De onderzoeker benadrukte

(38) Versteeg, ‘Nawoord’, p. 555.
(39) P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Buysse, Brussel,
TUB, 1968, p. 59.
(40) Van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Buysse, p. 60.
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terecht dat Buysse niet langer ‘de dociele volgeling der vroegere jaren’ was.(41) Een
lezing van Buysses essay, waarbij gebruik wordt gemaakt van het schema van
Boonstra, geeft wat meer diepte aan de ‘oppervlakkige studie’.
Hoewel Buysses opstel niet als ‘recensie’ bedoeld was, heb ik zijn uitspraken over
Zola's proza en over zijn oeuvre in het algemeen als relaties in kaart gebracht. Ik kon
66 uitspraken op het model van Boonstra enten, en de meerderheid van Buysses
commentaren (28) betrof het werk als autonoom geheel (42,4%). Daarna volgde de
relatie van het werk met de werkelijkheid: 21 uitspraken of 31,8%. De relaties van
het werk met de auteur en andere auteurs werden kwantitatief even sterk beklemtoond:
beide kwamen 7 maal aan bod, of 10,6% per relatie. Het minst aandacht kreeg de
relatie met de lezer: 3 uitspraken of 4,6%. Het kwantitatief beeld is een belangrijk
aspect, maar de kwalitatieve benadering van de uitspraken is even belangrijk.
Bij de ‘voorstelling’ van Une page d'amour schonk Buysse aandacht aan ‘het
aangrijpend verhaal van madame Grandjean over de dood van haar man’, en hij was
ervan overtuigd dat lezers daarin ‘de beschrijving van de dood van Zola's vader’
zouden herkennen en wel ‘zoals [Zola] die herhaaldelijk door zijn moeder hoorde
vertellen.’(42) In deze uitspraak had Buysse het over de relatie met de werkelijkheid,
maar het ging duidelijk om een indirecte of een getransformeerde relatie. Buysse
vond ook sporen uit Zolas eigen leven in Le ventre de Paris. ‘Wie zich in Le ventre
de Paris de arme Florent herinnert, zal daa.r het beeld van Zolas eigen hongerlijden
in terugvinden. [...] ...'t is wellicht de nooit verzadigde eetlust van die harde jaren,
die hem, in Le ventre de Paris, zo smakelijk en zo hunkerend al die lekkere dingen
deed beschrijven, waarvan hij, in zijn lange, hongerige tochten door de Halles, nooit
anders dan met de ogen en de reuk mocht proeven.’ (VW6, p. 1173-1174) Er werd
opnieuw op een getransformeerde relatie met de werkelijkheid gewezen, en precies
dat transformatieproces beschouwde Buysse als het kenmerk bij uitstek van ware
kunst. Hij verwierp de uitspraak ‘nous sommes les greffiers d'une époque’

(41) Ibidem, p. 61.
(42) C. Buysse, ‘Emile Zola’, in: Idem: Verzameld werk 6, Brussel, Manteau, 1980, ingeleid en
samengesteld door A. van Elslander en A.M. Musschoot, p. 1167-1203, alwaar 1169. Verdere
verwijzingen worden als volgt in de tekst aangeduid: VW6 met vermelding van de pagina.
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en onderschreef een latere stelling van Zola. Een kunstwerk was ‘un coin de nature
vu à travers un tempérament.’ (VW6, p. 1197) Het is precies vanuit die optiek dat
Buysse niet twijfelde aan het waarheidsgehalte van Zolas werk. Hij verzette zich wel
tegen de eenzijdigheid van ‘de methodische prozaschrijver’ (VW6, p. 1170), ‘de
geniale epische proza-dichter, die de enorme mensenmassa [deed] bewegen.’ (VW6,
p. 1177) Buysse omschreef Zola's werk als ‘een onvergetelijke plastische grootsheid
van vormen en klanken, van kleuren en geuren.’ (VW6, p. 1177) De verwijzing naar
de verschillende zintuiglijke relaties met de werkelijkheid onderstreepte volgens
Buysse het waarheidskarakter van de beschrijvingen. Buysse verwees voorts naar
de tegengestelden in het oeuvre van Zola, en dat was wellicht geen toeval. Buysses
eigen werk was immers sterk antithetisch. Hij bejubelde La terre: ‘En wat is het toch
echt en waar! Geen mens die de boeren werkelijk kent, zal durven beweren, dat het
vals is.’ (VW6, p. 1192) Toch werd het werk als te eenzijdig bestempeld, en in zijn
korte bespreking van Germinal reageerde hij tegen het overdreven ‘koolstof spuwen’
van Bonnemort. ‘Dit is wel in hoge maat on-wetenschappelijk en
anti-proefondervindelijk,’ voegde de essayist eraan toe en daarbij begaf hij zich op
glad ijs. (VW6, p. 1193) Meermaals reageerde Buysse tegen het ‘te nauw gebonden
[...] vast literair procédé’ en ‘minutieuze, overtollige descripties.’ (VW6, p. 1200)
De minpunten vormden als het ware de schaduwzijde van Zola's streven en ‘drang
naar Waarheid die hem tot het eind [de publicatie van J'accusé] en voor het laatst
bezielde.’ (VW6, p. 1202)
De relatie met de werkelijkheid was (en is) altijd een ‘ontmoeting’, nooit een
‘neutrale’ waarneming. Waarheid - zowel historische, wetenschappelijke als literaire
waarheid - is altijd een interpretatie, en de werkelijkheid wordt niet alleen in literaire
werken getransformeerd. Dat is ook zo in wetenschappelijke benaderingen. In het
kader van dit opstel kan ik niet uitvoerig ingaan op de wetenschapsantropologische
stellingen van Bruno Latour - ik kan er enkel naar verwijzen(43) -, maar zowel in de
natuurwetenschappen als in de letterkunde speelde en speelt het bijzondere (indivi-

(43) Zie: B. Latour, Les microbes: guerre et paix suivi de Irréductions, Paris, Métaillié, 1984 en
Wetenschap in actie: wetenschappers en technici in de maatschappij, Amsterdam, Bakker,
1988.
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duele) een grote rol als drager van het algemene (universele) en omgekeerd. Het
gebruik van pars pro toto (en die figuur is zelf een transformatie van de werkelijkheid)
of andere tropen opent werkelijkheden en waarheden (en dat zijn steeds verbanden)
voor een breder publiek. De literaire transformatie van de werkelijkheid is verwant
aan het door Latour gebruikte begrip translatie, en literatuur onderscheidt zich - zoals
een wetenschappelijk tekst - niet van andere menselijke prestaties door haar logica
maar door haar associologica: het vermogen om de bestaande orde te transformeren
door nieuwe, verrassende verbanden te leggen.(44)
Niet elke transformatie is overtuigend of geslaagd. Buysse stond achter de vertaling
van de werkelijkheid in Une page d'amour en Le ventre de Paris, maar hij verwierp
de transformatie - of veeleer het gebrek daaraan - in Mannenwetten. Een overtuigende
nieuwe ‘werkelijkheid’ berustte volgens Buysse op kennis van het onderwerp en
artistiek gevoel. Hij hield - kwantitatief weliswaar in mindere mate - echter ook
rekening met de intentie van de auteur. Die intentie - een element van de poëtica is meestal slechts indirect te achterhalen. Bij Zola was het streven gericht op het
onthullen van Waarheid (met hoofdletter), en dat was ook Buysses intentie. Precies
op dat punt onderscheidde het realisme van Buysse en Zola zich van het idyllisch
realisme van Conscience. ‘Ons volk leest niet,’ schreef Buysse. ‘Ons volk is onwetend
en wordt daardoor verlaagd.’ (VW7, p. 17) Conscience wist dit evenzeer - hij spande
zich in om het volk te leren lezen -, maar als volksverteller hield hij zich bezig met
‘het romantische, het onreële, dat wat-niet-kán-gebeuren’, want precies dat
romantische trok ‘die naïeve wezens aan.’ (VW7, p. 13)
In een opstel over het werk van zijn tante, Virginie Loveling, wees Buysse eveneens
op het wegebbend romantisch realisme: ‘Bij [Virginie Loveling] komen we nooit,
of bijna nooit, in de te zoete, romantische stemming van vrouwe Courtmans of
Conscience.’ (VW7, p. 201) Het verschil tussen de romans en verhalen van Buysse
en het oeuvre van Conscience is enigszins vergelijkbaar met de ‘tegenstelling’ tussen
greutmoeder Renske - in het gelijk-

(44) Voor de associologie van wetenschappelijke teksten, zie: R. Hendriks, ‘De
wetenschapsantropologie van Bruno Latour’, in: C. Widdershoven-Heerding, ed.,
Wetenschapsleer, Heerlen, OU, 1995, p. 155-183, alwaar 159.
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namig verhaal - en haar kleindochter Emeranske. De oude vrouw was tevreden met
een oliepitje dat de huiskamer nauwelijks verlichtte, het jonge meisje verlangde naar
een heldere petroleumlamp, ‘'ne kijnkee.’(45) Zoals Gilbert in Sursum corda! verlangde
Buysse naar licht en verlichting, ook als het licht nu en dan pijnlijk de ogen
verblindde. Buysses intentie was sterk cognitief gekleurd, Conscience richtte zich
vooral op de affectieve behoeften van zijn lezers.

Realisme en historiciteit
In een boeiende studie over Buysses Daarna en Emants' Fanny vroeg Elke van
Nieuwenhuyze aandacht voor de vraag of historiciteit in naturalistische literatuur het
resultaat was (is) van literariteit.(46) In haar analyse deed ze een beroep op de
geschiedtheoretische opvattingen van R.F. Ankersmit die geslaagde geschiedschrijving
verbindt met ‘scope-maximalization’. Hij associeert werkelijke historische kennis
met ‘narratio's die door hun reikwijdte origineel zijn en een interpretatie bieden die
verder reikt dan de door iedereen gekende feiten.’(47) Door zijn impliciet en expliciet
pleidooi voor transformatie van de werkelijkheid als fundament van de roman en
door zijn eigen praktijk gaf Buysse gestalte aan nieuwe interpretaties die verder
reikten dan de gekende feiten. Hij maakte daarbij uiteraard gebruik van literaire
technieken, of anders gezegd: de historiciteit van zijn werk is het resultaat van
literariteit. Een ‘schrijver probeert de lezer bij het verhaal te betrekken door te doen
alsof hijzelf er helemaal niet bij betrokken is. Dat is niet de enige paradox. De tweede
en belangrijkste is dat [een] schrijver doet alsof hij de volledige werkelijkheid
beschrijft, terwijl hij in feite details selecteert en benadrukt om het effect in een
bepaalde richting te sturen.’(48) Zoals reeds eerder gezegd, realisti-

(45) C. Buysse, ‘Greutmoeder Renske’, in: Idem: Van arme menschen, Brussel, De Lage Landen,
z.j., p. 132-143, alwaar 138.
(46) E. van Nieuwenhuyze, ‘Individuele pathologie in Cyriel Buysses Daarna (1903) en Marcellus
Emants' Fanny (1879). Historiciteit ondanks of dankzij literariteit?’, in: Mededelingen van
het Cyriel Buysse Genootschap XXIV, Gent, 2008, p. 53-68.
(47) Van Nieuwenhuyze, ‘Individuele pathologie in Cyriel Buysses Daarna (1903) en Marcellus
Emants' Fanny (1879). Historiciteit ondanks of dankzij literariteit?’, p. 56.
(48) Van Buuren, ‘Stomme getuigen. Realisme in de literatuur van de negentiende eeuw’, p.
92-93.
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sche auteurs transformeren de werkelijkheid en maken, zoals terecht opgemerkt door
Fludernik, gebruik van ‘a fiction of authenticity.’ Als recensent heeft Buysse vooral
de nadruk gelegd op kunstwerken als autonoom geheel: op de compositie, de structuur,
de taal... op het literair aspect van de verbeelde realiteit.
Buysses poëticale opvattingen - zoals die werden verwoord in brieven en recensies
- en de toepassing ervan in romans en verhalen vertonen enige verwantschap met de
stellingen van zijn oudere tijdgenoot Henry James. James schreef romans, verhalen,
toneelstukken en kritieken. In ‘The art of fiction’ (1884) schreef hij het bestaansrecht
van de roman toe aan een relatie met de werkelijkheid: ‘The only reason for existence
of a novel is that it does attempt to represent life.’(49) Toen enkele jaren vóór de Eerste
Wereldoorlog (1907-1909) in New York zijn verzamelde romans werden uitgegeven,
schreef James een voorwoord voor al die werken. In de inleiding die hij voor The
portrait of a lady schreef, maar ook in andere teksten, benadrukte hij ononderbroken
‘the creative process of fictional composition rather than [...] the subjects that fiction
represents.’(50) Volgens Delia da Sousa Correa moet de relatie met de werkelijkheid
wellicht als volgt worden geduid: ‘...the novel, like a painting, needs to produce a
convincing impression of life, rather than mirror an actual external reality.’(51) De
vertalers van Portret van een dame hebben er terecht op gewezen dat James in het
voorwoord zijn eigen roman vergeleek met een huis en de structuur van het werk
met architectuur.(52) De vergelijking sloeg niet op de waarneembare werkelijkheid
maar op het werk als autonoom geheel: huis en architectuur werden in metaforische
zin gebruikt.

(49) Geciteerd in: D. da Sousa Correa, ‘“The art of fiction”: Henry James as critic’, in: D. Walder,
ed., The nineteenth-century novel. Identities, London/Milton Keynes, Routledge/The Open
University, 2001, p. 137-156, alwaar 137.
(50) Da Sousa Correa, ‘“The art of fiction”: Henry James as critic’, p. 137-138.
(51) Ibidem, p. 138.
(52) I. de Heer en J. Jonker, ‘Nawoord van de vertalers’, in: H. James, Portret van een dame,
Amsterdam, Ooievaar, 2001, p. 494-502, alwaar 498.
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Literatuur ontstaat in ‘the house of fiction’, dat rijk aan ramen is van
verschillende vormen en afmetingen die stuk voor stuk, afhankelijk van
de aard van de schrijver, een uniek uitzicht bieden op het toneel van het
menselijk leven. Dit toneel levert het onderwerp, het raam is de literaire
vorm, maar beide zouden geen betekenis hebben zonder waarnemer bij
het raam, namelijk het bewustzijn van de schrijver.(53)
James zat niet om een vergelijking verlegen en besteedde ook aandacht aan de relatie
van literatuur met geschiedschrijving. Da Sousa Correa vatte de stelling van James
als volgt samen: ‘What James emphasizes as a result of this analogy is that fiction
“must speak with assurance, with the tone of the historian.”’(54) De ‘eis’ van James
(‘must’) kan op meer dan één manier worden uitgelegd. Een van de verklaringen is
dat historici gebruik maken van een retorische strategie die de nagestreefde
werkelijkheidsindruk versterkt. Historiciteit werd ook door James - alleszins impliciet
- met literariteit geassocieerd. Cyriel Buysse volgde op zijn eigen manier een
vergelijkbaar spoor.

(53) De Heer en Jonker, ‘Nawoord van de vertalers’, p. 498.
(54) Da Sousa Correa, ‘“The art of fiction”: Henry James as critic’, p. 138-139.
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Nog twee keer Tony
Uit Paul Fredericqs Reisaanteekeningen
uitgegeven door Ludo Stynen
Enkele jaren geleden, tijdens de voorbereiding van mijn biografie van Anton
Bergmann(1) editeerde ik voor de mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
de reisaantekeningen die Cyriels neef Paul Fredericq maakte tijdens het Nederlands
Taal- en Letterkundig Congres van Middelburg in 1872.(2) Bij nog twee andere
gelegenheden schreef Fredericq over aan Tony gerelateerde ‘reizen’. Het congres
van 1873 en de inhuldiging van Tony's monument tijdens de aan de auteur gewijde
feesten te Lier in 1898.
Nog veel meer dan de andere Nederlandse Congressen was dat van Antwerpen een
feestelijk gebeuren. Het viel namelijk samen, niet alleen met de jaarlijkse kermis,
maar ook met de creatie van de Oorlog van Peter Benoit en vooral met de Blijde
Inkomst van de koning en de koningin, vergezeld van de graaf van Vlaanderen.
Leopold II, al sedert 17 december 1865 op de troon, was in 1866 wel in de Scheldestad
gepasseerd, maar door de toen nauwelijks onderdrukte cholera-epidemie was dat een
feest in mineur geweest, veeleer een verplicht nummer dan een weergaloos evenement.
Zeven jaar later was het hoog tijd om de puntjes op de i te zetten. De overheid spaarde
geld noch moeite en betaalde uiteindelijk een half miljoen franken voor de ontvangst.
De feestelijkheden begonnen met een bedeling van soep, krentenbrood en ossenvlees
aan ‘duizenden’ noodlijdenden. De koninklijke stoet passeerde onder twee enorme
triomfpoorten, een op de Gemeenteplaats en een driebogige op de De Keyserlei, niet
minder dan 35 meter hoog, beide naar plannen van

(1) De taal was gans het volk. Biografie Anton Bergmann. Antwerpen: Manteau/Standaard 2006.
(2) ‘Middelburg 1872. Het congresdagboek van Paul Fredericq’ in: Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap XVIII (2002), 141-172.
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stadsarchitect Pierre Dens (1819-1901). Er was een ontvangst op het koninklijk paleis
aan de Meir en vervolgens bood de stad een banket aan in het Museum van Schone
Kunsten.(3) Op maandag 18 augustus werd de vorsten in de beurs een banket
aangeboden door de Kamer van Koophandel, waarna de hoge gasten in de Franse
Schouwburg(4) een opvoering van Grisars Le roi l'a dit bijwoonden vooraleer de
avond de sluiten in de Cercle Artistique. Op dinsdag 19 augustus ging de Stoet der
Natiën uit en werden het ‘kraanwaterhuis’ en het standbeeld van kunstschilder Henri
baron Leys door Jos Ducaju ingehuldigd.(5) Antwerpen in de dagen van het congres:
weergaloos inderdaad.
In Fredericqs aantekeningen over het Antwerpse congres, dat hij uiteindelijk een
beetje ondermaats zou vinden, blijft hij nog veel minder bij de les dan in zijn
aantekeningen over Middelburg. Slechts af en toe enkele woorden over de
congreshandelingen. Des te meer heeft hij aandacht voor het randgebeuren met
concerten en ontvangsten, en veel meer nog heeft de jonge chroniqueur oog voor
Marguerite, de nog erg jonge dochter van zijn mentor en vriend Emile De Laveleye.
Zodra hij een glimp van haar opvangt, verdwijnt al de rest en hij doet zijn best zich
zo veel als mogelijk in haar buurt op te houden, signalen te registreren van haar
interesse voor hem. Paul Fredericq, daar kan geen twijfel over bestaan, was een heel
gevoelig man en vaak zijn er emotionele passages te lezen in zijn brieven en
dagboeken, maar in zijn toch wel erg uitgebreide nalatenschap zijn slechts weinige
bladzijden te vinden waar hij zich op dergelijke

(3) De Antwerpse schilderijenverzameling, die o.m. tot stand kwam dankzij aankoopsubsidies
van Willem I en belangrijke legaten van oud-burgemeester van Ertborn (1840) en barones
Van den Hecke-Baut de Ramson (1859) had een onderkomen in de al speciaal voor de
verzameling uitgebreide gebouwen van de Academie. In augustus 1873, de maand van het
Nederlands congres, woedde een hevige brand op de nabijgelegen Stadswaag en als gevolg
daarvan begon het stadsbestuur te denken aan een nieuw gebouw dat in 1883 in gebruik zou
worden genomen. Het genoemde banket ging dus door in het gebouw van de Academie.
(4) De Franse schouwburg was de in 1834 voltooide Bourlaschouwburg, thans thuisbasis van
het Toneelhuis, waar pas vanaf 1934 Nederlandse opvoeringen plaatsvonden. De nu verdwenen
Vlaamse Schouwburg van P. Dens waar in 1873 volop aan werd gebouwd, werd pas in 1874
ingehuldigd, schuin tegenover de Antwerpse opera, waar nu de theaterbuilding, staat. Cf. G.
Van Cauwenbergh: Gids voor Oud Antwerpen, Antwerpen: Ontwikkeling 19754: 188 en
359-360.
(5) Cf. Prims, Fl.: Geschiedenis van Antwerpen dl. 8. Brussel: Kultuur en Beschaving 1985, 81,
en Génard, Anvers à travers les ages dl. 1. Bruxelles: Bruylant 1886, 543-548 (gravures van
de triomfbogen op 536 en 537).
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sentimentele wijze blootgeeft. Hij had de zeven jaar jongere Marguerite ongetwijfeld
goed leren kennen in de jaren dat hij in Luik studeerde en de familie dagelijks
frequenteerde (1867-1871).
Anton Bergmann, in de zomer van 1873 nog altijd een rijzende ster aan het Vlaamse
literaire firmament, zijn Ernest Staas, advocaat zou pas enkele maanden later
verschijnen, was door het stadsbestuur benoemd tot lid van de ‘Regelingscommissie’
van het Antwerpse congres. Lang heeft hij niet van zijn status kunnen genieten.
Enkele weken na het congres werd hij ernstig ziek en hij overleed op 21 januari 1874.
Zijn literaire faam, hoofdzakelijk gebaseerd op Ernest Staas, is dus nagenoeg volledig
postuum.
Toch was Lier te klein de dag van zijn begrafenis en al snel wilden politieke en
literaire vrienden hem een monument oprichten. Dat zou echter niet van een leien
dakje lopen. De verkiezingen van 1872 hadden in Lier de kaarten geschud en de
liberalen, en burgemeester George ‘vader’ Bergmann, waren naar huis gestemd. Het
nieuwe, katholieke stadsbestuur wilde in Tony liever niet de schrijver, maar vooral
de politicus zien. En een monument voor de oppositie, dat zagen ze niet zitten. Dat
kwam er pas na de dood van George Bergmann, nadat ook kanunnik David zijn beeld
had gekregen, na veel lobbyen.
25 jaar na het Antwerpse congres vinden we Fredericq, nog altijd vrijgezel maar
ondertussen incontournabel boegbeeld en woordvoerder van de liberale Vlaamse
beweging terug op het feest in Lier. Vierentwintig jaar heeft men moeten strijden
om van het katholieke gemeentebestuur van de stad de toelating te krijgen een
standbeeld voor Anton Bergmann op te richten.(6) Was hij als schrijver wel zo goed
als zijn vrienden beweerden? Wilden die niet vooral de politicus en de partij-ideoloog
eren die de katholieken er voor en na de verkiezingen van 1872 ongenadig van langs
gaf in zijn weekblad De Lierenaar? Na heel wat moeite en diplomatie van het Lierse
comité kwam het monument er uiteindelijk toch. Fredericq was zonder enige twijfel
de vertrouwenspersoon van de familie Bergmann en regisseerde achter de schermen
de hele hulde. Zijn verslag beklemtoont het liberale karakter van de dag en maakt
tegelijk duidelijk dat

(6) Cf. Stynen 2006: 337-364.
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de kloof tussen het katholieke gemeentebestuur en de familie en vrienden van de
vorige burgemeester, George Bergmann, nog steeds enorm diep is. En dan is er de
dochter van Anton Bergmann, Lisette, waarop Paul Fredericq ook nog een tijdlang
verliefd is geweest. Zij was de weduwe van de jonggestorven Mechelse procureur
Octave Pouppez de Kettenis en ondanks alle sympathie voor diens afkomst is dat
toch een bedreiging voor de nalatenschap van Tony. Te adellijk. Te Franstalig. De
wereld van Lisette is niet langer de zijne en Paul Fredericq voelt zich verantwoordelijk
voor de opvoeding van Tony's kleinkinderen, hij voelt er zich schuldig aan dat zij
niet de weg uitgaan die Tony volgens hem in gedachten zou hebben gehad. Vandaar
zijn toch wel opmerkelijke toespraak op het feest.
In de hier volgende editie van de twee biografisch en documentair erg interessante
fragmenten volg ik nauwgezet de spelling, inclusief de fouten, van het manuscript.
In zijn haast maakte Fredericq nogal wat fouten: hoofdletters, namen,... In geval van
verbeteringen in het manuscript geef ik telkens meteen de laatste versie; ik verwijs
slechts naar een eerdere wanneer dat inhoudelijk relevant is. Tussen vierkante haken
worden voor een makkelijke lectuur noodzakelijke leestekens toegevoegd. De pagina's
van het manuscript, alsook de aard van de (in vergelijking met het verslag van het
Middelburgse congres erg weinige) tekeningen worden op dezelfde manier
aangegeven. Door Paul Fredericq onderstreepte woorden werden gecursiveerd. Zoveel
als mogelijk is getracht om de vermelde personen biografisch te duiden en/of te
verduidelijken wat hun situatie was ten tijde van het congres. Hiervoor werd
hoofdzakelijk een beroep gedaan op encyclopedieën en biografische woordenboeken.
De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB) en de online
bio-bibliografische lijst van het Liberaal Archief waren daarbij bijzonder bruikbare
hulpmiddelen. Af en toe slechts kon naar een ander, recenter of uitgebreider werk
verwezen worden. Hier en daar zijn de gegevens helaas erg beperkt en af en toe blijft
een identiteit (voorlopig?) onopgelost.
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Congres van Antwerpen(7)
Vrijdag 15 augusti 1873
Ik loop een congreskaart bij Hoste(8) halen en spring op den trein van 't land van Waas.
En rapte naar Antwerpen, de vlaamsche Scheldestad! Op den trein zit ik met Max
Heynderix(9), die er een afgerammelde civiek uitziet. Hij vertelt ons heel humouristisch
dat een zijner vrienden hem van den Oorlog(10) het volgende zegde: ‘Max! o! den [2:]
oorlog! Splendide! Splendide! Er is zoo een passage... jongen, ge moet u vasthouden
aan de bank, anders zijde weg!’ Hij gaat ook naar de algemeene repetitie van den
Oorlog.
Ik loop er recht naar toe zoohaast ik in Antwerpen aankom. Daar vind ik Geets(11)
en den Tony met Mme Bergmann en Mme Geets die er weder goed uitziet. Wij gaan
aan het zagen. O dagen te Mechelen(12) doorbracht!
En ziet! op eens ontwaar ik Mad. Delaveleye(13) met Marguerite en Vermilion. In
eene pause [3:] loop ik er naartoe. Madame is allervriendelijkst. Marguerite en Ver
zijn wat ver; ik knik hen toe en in 't uitgaan druk ik hun de hand.
Prettig diner met Geets,Tony, Rooses(14) en dames in den Rocher de Cancale(15).
Dan ga ik met den Tony naar Lier en ik slaap er.

(7) In: Reisaanteekeningen IV, UBG: 3707IV.
(8) Julius Hoste (1848-1933) boekhandelaar, eigenaar en uitgever van Het Laatste Nieuws, De
Vlaamsche Gazet, De Zweep, liberaal journalist en auteur van volkse toneelstukken.
(9) De als ‘luimig’ bekendstaande Max Heynderickx (1824) was een getalenteerd en nationaal
gewaardeerd klavierleraar aan het Gentse conservatorium.
(10) Peter Benoits oratorium De Oorlog werd gecreëerd in 1873, het was een van zijn belangrijkste
werken.
(11) De liberaal Willem Geets (1838-1919) komt niet voor in de ledenlijst van het congres. De
schilder van historische en huiselijke taferelen, tapijtontwerper en kunstcriticus, leerling van
De Keyser in Antwerpen en Cogniet in Parijs, sedert 1869 directeur van de Mechelse
academie, waar hij in 1882 onderricht aan meisjes zou introduceren, was goed bevriend met
de Lovelings, Fredericq en Bergmann.
(12) Na enkele eerder toevallige contacten leerde Paul Fredericq Tony pas echt kennen in het
begin van het schooljaar 1871-1872 toen de jonge historicus les gaf aan het Mechelse
atheneum. Het werd een ‘vriendschap voor het leven’, met veel samen doorgebrachte uren.
Heel vaak was ook Willem Geets van de partij, zowel in Mechelen, waar ze alle drie
professioneel actief waren, als in Lier en op Nazareth. Cf. Stynen 2006, o.c., 280-281.
(13) Marie-Esther Prisse, rijke erfgename van baron A.F.J. Prisse die o.m. minister van oorlog
en raadgever van de koning was. Mede onder haar invloed ging Paul Fredericq in 1873 over
naar een modern, niet-orthodox protestantisme.
(14) Max Rooses (1839-1914). Promoveerde te Luik in de wijsbegeerte en letteren; was een
tijdlang leraar en werd in 1876 de eerste conservator van het Plantin-Moretusmuseum te
Antwerpen. In tien jaren daarvoor had hij zich te Gent een plaats gevonden tussen de meest
vooraanstaande liberale Vlaamsgezinden, Heremans, Vuylsteke en Rogghé en had hij, vanuit
zijn sociale inspiratie, o.m. Het Volksbelang opgericht. Vooraanstaand pleitbezorger van de
vervlaamsing van het onderwijs, de eerste om kunstgeschiedenis wetenschappelijk te
beoefenen, en toonaangevend literair criticus die ieder werk beoordeelde naar zijn Vlaamse
inslag. Cf. W. Van Rooy en M. Somers, NEVB.
(15) Au Rocherde Cancale (H. Colon), Twaalfmaandenstraat 19. Met dank aan Johan Van Hecke
voor deze en andere gegevens i.v.m. Antwerpse ‘gelegenheden’.
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Zaterdag 16 augusti
's Morgens ontbijten wij buiten vóór het goedje Nazareth(16). Den Tony gaat naar de
Stad en ik bezie de fotografiën van Italje en Duitschland(17). De bevallige zachte Mad.
Bergmann in morgengewaad, wit als een engel van zachtheid, wijst en ontleedt mij
alles. Lisetje(18) staat er bij en doet van tijd tot tijd een opmerkingje. Dan neem ik
Cremer's Overbetuwsche novellen(19) [4:] en lees er Grietje op 't Honingarf.(20) Hoe
lief! Tony zegde mij als hij terugkwam: ‘Ik geef alle ernstige meesterstukken voor
zooiets.
‘S Avonds terug in Antw. Om 5 uur in de statie welkomgroet van Van der Taelen(21)
die in zijn schepengewaad een fiksche kerel is. Soetbrood Piccardt(22) antwoordt. Veel
noordnederlanders. Het congres belooft goed te zijn.

(16) Buitengoed van de schoonouders van Anton Bergmann even buiten Lier, voorheen o.m. de
abdij waar Beatrijs van Nazareth leefde en werkte. Tony verbleef er heel vaak en ontving er
tal van politieke en literaire gasten.
(17) Eind maart 1873 vertrokken Tony en zijn vriend J.F.J. Heremans op reis naar Italië. Na
enkele weken vertrok Heremans terug naar huis, Tony reisde tot een stuk in de maand mei
nog naar Wenen en door Duitsland.
(18) Tony's enige kind, Elisabeth Antonia Virginia Georgina, 1859-1957.
(19) Jacob Jan Cremer (1827-1880) schreef nog enigszins idealiserend over het eigentijdse leven
van eenvoudige mensen. Medevoelen en sociale aandacht typeren het werk. Met de Betuwsche
novellen (1852-1855) en de Overbetuwsche novellen (1856-1866) maakte J.J. Cremer de
dorpsnovelle tot een eigen genre in Nederland. Net als auteurs elders in Europa identificeert
Cremer zich zodanig met zijn personages dat hij ook hun taaleigen overneemt. Het kan niet
verbazen dat de zeer taalgevoelige Tony deze werken waardeerde, zijn eigen instelling is op
zijn minst verwant te noemen.
(20) ‘Grietje op 't Hönings-arf’ in: Overbetuwsche Novellen. Leiden: Sijthoff [1871], 1-37: zowel
in het verhaal als in de dialogen heel dialectisch geschreven in een behoorlijk vlot spreekritme
en zonder literaire franje. In het verhaal wordt volks bijgeloof gethematiseerd.
(21) Ferdinand Constant (Nant) Van der Taelen (1836-1889), handelaar en liberaal schepen en
provincieraadslid van resp. stad en provincie Antwerpen.
(22) Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt (1824-1888) studeerde theologie in Utrecht. Na twee
andere bedieningen vanaf 1850 predikant te Goes, waar hij ook gemeentearchivaris was.
Schreef naast theologische werken o.m. ook een aantal novellen, een geschiedenis van de
Franse protestanten, werken in verband met de plaatselijke geschiedenis, en in 1875 een
portret van Filip van Marnix. Cf.E. Zuidema, NNBW, IV, 1918.
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Dan naar 't stadhuis. Waar burgemeester de Wael(23) ons verwelkomt in de smeerige
zaal van simple police. Ik vraag [5:] het u! Speech van den referendaris Delcroix(24),
van Odilon Périer(25), natuurlijk, enz.
Van daar in de Taverne Alsacienne(26). Eindelijk in de Harmonie(27). Wij nemen
plaats. Ik zie mijne oogen uit, mijne arme zwakke oogen om Marguerite te zien
binnentreden. Daar is zij! Ik vergis mij niet. Haar gitzwarte lokken rollen haar van
het hoofd als golven. Vooraleer zij verscheen was ik als een snaak; ik heb (horresco
referens) twee hollanders afgestooten die met mij wilden kennis maken om de
ingangdeur niet één oogenblik uit het [6:] oog te verliezen. Nu is zij daar! nu is zij
daar! ik volg haar minste bewegingen. Haar linker arm houdt zij geplooid. Haar
sneeuwwit lijfje staat haar zoo goed! Mad. herken ik ook. Zij nemen plaats. Achter
hen... verduiveld 't is de dikke Schaepman(28), die juist achter Marguerite zit. O
gelukkig man! o was ik in uwe plaats!
Een bloem, een edelsteen zijt gij, dat zegt uw naam.
Een beeldschoon kind zijt gij, dat zegt uw spiegel. [7:]

(23) Léopold C.N. jonkheer De Wael (1823-1892), handelaar en liberaal burgemeester en
provincieraadslid van resp. stad en provincie Antwerpen, parlementslid.
(24) Désiré Delcroix (1823-1887), afdelingschef op het ministerie van binnenlandse zaken; auteur
van verhalen en zedenromans, maar vooral van toneelstukken. De Familietwist uit 1861
behandelt het conflict tussen Noord en Zuid in het begin van de 19de eeuw en de verzoening
tussen beide Nederlanden, zijn Philippine van Vlaanderen (1875) verheerlijkte de
vrijheidsstrijd van de Vlamingen in de Guldensporenslag. Het stuk was populair in Vlaanderen
en Nederland. D. werd meermaals gelauwerd en was stichtend lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde (1886). Cf. G. Opsomer, NEVB. Delcroix was op het
congres als afgevaardigde van de Belgische regering en hield in die functie enkele toespraken.
Volgens Ecrevisse (Cf. Van Spilbeeck, 140) was één van zijn officiële taken ook het doorgeven
van grieven en gegronde klachten die aan de orde zouden komen.
(25) Mr. Odilon Périer (1843-1918), advocaat te Dendermonde en historiograaf, kaartte op de
congressen keer op keer de taalsituatie in het Belgische gerecht aan. Hij was medeoprichter
van de Willemsfondsafdeling in Dendermonde (1876).
(26) Groenplaats 3 (F.G. Kohier).
(27) Zomerlokaal aan de Mechelsesteenweg 216 van de in 1814 opgerichte Société (later: Royale)
d'Harmonie die in 1844 het landgoed Valkenburg aankocht, een architectuurwedstrijd
uitschreef die gewonnen werd door Dens wiens neo-classicistisch project in de jaren 1845
en 1846 uitgevoerd werd. De concertzaal met grote balzaal kijkt uit op de tuin waarin later
het beeld van Benoit een plaats kreeg. In de Harmonie werd de Oorlog gecreëerd en hield
de derde afdeling van het congres haar zittingen.
(28) De Nederlandse priester en doctor in de theologie Hermanus J.A.M. Schaepman (1844-1903)
was van 1872 tot 1883 redacteur van het katholieke dagblad De Tijd. Tegelijk en later ook
professor aan het Grootseminarie en lid van de Tweede Kamer. Had geregeld contacten met
en in Vlaanderen, ook met liberale kringen, al werd hij uit die hoek scherp gekritiseerd
vanwege zijn ultramontanisme. Cf.L. Helsen en S. Van Clemen, NEVB.
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Gij hebt een krulneus, zeggen d'andre meisjes.
Gij zijt een braaf mooi meisje, zegt mijn beste vriend.(29)
Gij zijt de liefste, de allerliefste mijn, dat zegt mijn hart.

Den Oorlog hoor ik nu beter, nu dat de eerste verwarde indruk der repetitie voorbij
is. Het is colossaal. ‘Un événement’ zoo als Mr De L.(30) zegde. Het begin (de lente)
wordt algemeen zeer schoon gevonden; ik gevoel dat minder. De zang van den
spotgeest (door Blauwaert(31) meesterlijk gezongen en om zoo te zeggen [8:] gespeeld)
is treffend van vreemde eigenaardigheid. En dan strijdzang den arbeiderszang en het
duo van den stervenden krijger met zijne moeder. Eindelijk het grootsch eindkoor
Looft den heer! Nu, het is een prachtig gewrocht, dat iederen toehoorder diep moet
schokken.
Op de pause sta ik op. Ik zat er met Dupont(32), Van Hoey(33) en twee drooge
hollanders (een zekere Heyblom(34)); ik haastte mij weg om Marguerite eens te gaan
groeten. En [9:] ziet ik kom Mijnheer De L in levenden persoon tegen. ‘Je vous
cherchais’ zegde hij mij. Wij kouten en zagen en gaan dan wat bij de dames.
Marguerite is buitengewoon vriendelijk jegens mij. Op de repetitie was zij zoo
koeltjes. Nu is zij lief en lacht mij zoo liefelijk toe. Dan ga ik Mr aan Tony en Geets
voorstellen. ‘Avant deux ans nous aurions la guerre civile’ zegt Tony heel ernstig
komiek. ‘Dieu nous enter...’ zegt mr De L. op denzelfden toon; mais nous n'en
sommes même plus capables!’ Ik spreek [10:] vlaamsch en Mr De L. begint ook, tot
groote verbazing van iedereen en vooral van Vandenbrandeken(35) het mooreken, dat

(29) mijn beste vriend is doorstreept en vervangen door een onleesbaar woord.
(30) Emile Louis Victor De Laveleye (1822-1892), advocaat, economist, hoogleraar en publicist
met internationale faam. Tijdens zijn studies in Luik, 1867-1871 vond Paul Fredericq een
tweede thuis bij De Laveleye, die een niet te overschatten invloed op zijn leven en denken
zou hebben. Hij studeerde overigens niet alleen bij hem, hij werkte later ook vaak met hem
samen.
(31) Emiel Constantijn Blauwaert (1845-1891), opera- en concertzanger.
(32) H. Dupont uit Aarlen. Logisch dat hij in het gezelschap van Fredericq toefde, die op dat
ogenblik les gaf aan het atheneum van Aarlen (1872-1875).
(33) Gust Van Hoey uit Mechelen. Een bekende van Fredericq uit de tijd dat hij les gaf aan het
gemeentelijk college van Mechelen (1871-1872).
(34) Alex. W.A. Heyblomm uit Rotterdam.
(35) Joz. Vanden Branden (1837-1922), stadarchivaris te Antwerpen, burgerlijk toneelauteur,
essayist, literatuurhistoricus en bezorger van o.m. de verzamelde werken van Zetternam en
Van Kerckhoven.. Waarom Fredericq hem het ‘mooreken’ noemt is mij niet duidelijk.
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daar ook bij staat met Heremans(36). Dan keren wij terug naar de dames. Ik maak dat
ik niet meer weg kan als Benoit(37) herbegint de maat te slaan en installeer mij op
eenen stoel naast Schaepman en achter Marguerite. O geluk! o stonden van
overvloeiend geluk! Ik zou kunnen den besten vriend van [11:] Schaepman worden
omdat hij met haar onder het gelijke dak slaapt, aan denzelfden disch eet bij de
Belpaire's.(38) Hare zwarte lokken golven nu op hare schouders daar zoo dicht bij mij,
als ik diep adem haal stuiven zij zachtjes uiteen. Mijne oogen wenden zich van haar
niet af, voor zooveel ik durf. Maar ik durf niet. Ach het is zoo warm. Schaepman en
ik lijden en zweeten en wuiven met onze zakdoeken. Dan keert Marguerite zich half
om met een zoet hemelsch lachje en steekt mij [12:] haren waaier toe. O kind! o
allerliefste! uw hart is zoo rein en zoo goed. Wie daar liefde zal doen ontstaan, is
een koning. Ik wuif op mij en op Schaepman, die aandachtig het libretto leest en van
tijd tot tijd eenige scherpe opmerkingen op de letterkundige waarde van Van Beers(39)
gedicht maakt. Marguerite wuift met haar libretto van tijd tot

(36) De bijzonder invloedrijke Jacob Frans Johan Heremans (1825-1884) was eerst atheneumleraar
en later docent aan de Gentse universiteit waar hij aanvankelijk toegevoegd was aan Serrure
die hij in 1871 opvolgde. Aan het Gentse atheneum vormde hij een groep Vlaamsgezinde
jongeren als Vuylsteke, Bergmann, Fredericq, Moyson, de Vigne, Sabbe,... en indirect stond
hij daarmee aan de wieg van 't Zal wel gaan (1852). Hij was ook literair actief in en
medestichter van verschillende bladen en vanuit zijn Groot-Nederlandse idealen werd hij
medestichter van de Nederlandse congressen (1849). Als overtuigd maar niet antigodsdienstig
liberaal bekleedde hij ook verschillende politieke mandaten. Aan de universiteit werd hij
opgevolgd door Paul Fredericq. Cf. L. Valcke, NEVB; L. Troch, Professor J.F.J. Heremans
(1825-1884), pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen (Uit het verleden van de
RUG, nr. 16, 1984).
(37) Peter Leonard Leopold Benoit (1834-1901), componist, belangrijkste vertegenwoordiger
van de romantiek in België. Prix de Rome in 1857, orkestleider in Parijs en vanaf 1869
directeur van de Vlaamse muziekschool (vanaf 1897 Koninklijk Vlaams conservatorium) te
Antwerpen. Benoit streefde naar en was onmiskenbaar de leider van een Vlaams-nationale
muziekrichting. Wellicht als enige componist ooit maakte hij zijn kunstenaarschap
ondergeschikt aan zijn sociaal-culturele taak. Hij integreerde zijn artistiek nationalisme in
een overwogen didactische methodiek die ook internationale erkenning kreeg en van Europese
betekenis was. Tot zijn bekendste werken horen de oratoria Lucifer, De Schelde en De Oorlog.
Cf. J. Dewilde, NEVB; H. Willaert, Peter Benoit, de Levenswekker, 1984.
(38) De Belpaires waren een voorname, door wapenindustrie rijk geworden Antwerpse familie.
Oorspronkelijk liberaal-katholiek werd de familie omstreeks 1870 in ultramontaanse richting
gestuurd door Frédéric B., die deelnam aan het congres en een grote invloed had op zijn
nicht de letterkundige Marie-Elisabeth. De aanwezigheid van Schaepman onder Frédérics
dak is makkelijker te verklaren dan die van Marguerite de Laveleye. In de culturele wereld
was de ideologische polarisering blijkbaar toch niet altijd even sterk.
(39) Jan Van Beers (1821-1888) was een populair literator en dat gaf zijn pedagogisch werk grote
invloed. Zowel in Noord- als Zuid-Nederland was hij een gevierd auteur, declamator en
redenaar. Hij was loyaal belgicist maar dat stond zijn cultureel Groot-Nederlandse overtuiging
niet in de weg. Hij evolueerde van katholiek Meetingist naar liberaal mandataris en belijder
van een beredeneerde vrijzinnigheid. Cf.L. Simons, NEVB.
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tijd. Dan verstout ik mij om met haren wuiver ook frische koelte in haar [13:] halsje
en naar hare wang te zenden. Zij glimlacht en laat mij begaan. Ik ben toch
kinderachtig. Die stonden waren mij onuitsprekelijk zoet. Helaas! daar is het eindkoor
gedaan. Men staat op. Ik heb het recht van te verdwijnen. Ik druk haar de hand en
bedank haar en zij glimlacht en zegt dat het niets is. Mme en Mr en zelfs Vermilion
zijn zeer vriendelijk met mij, Mme bezag mij ondertusschen met echt moederlijke
blikken, waar diepe genegenheid en bijna moederlijke fierheid uit stralen. Ik [14:]
geloof sedertlang dat zij en ook Mr iets bespeurd hebben. Als mme zag dat Marguerite
mij haren waaier toestak heeft zij mij eenen blik toegezonden die schitterde van
vreugde en fijnen scherts..
Ik loop mijnen hoed halen en vat post in een hoekje van den trap waar verscheidene
kerels mij beurtelings komen afzagen. Maar ik heb geene ooren meer, oogen slechts
blijven mij over. Ik volg haar in de zaal en zie haar in den gang verdwijnen. Ik loop
er in en houd mij schuil achter [15:] eene kolom en loop haar weer vooruit aan den
uitgang. Ik geloof dat ik haar onder alle voorwendsels alzoo wel tien maal heb kunnen
groeten. Zij is weg - maar ik ben zoo gelukkig. Ik zou iedereen aan den hals kunnen
vliegen.
In den cercle artistique ga ik dan nog met veel flaminganten en hollanders een
gezellig uurtje slijten.

Zondag 17 augusti 73
Wij zijn allen te zamen in de Taverne die grosse Kunstlei. Mad. Bergmann en Lisetje
en mad Geets dragen niet weinig bij om ons gezelschap aangenaam [16:] te maken.
Wij zijn allen zoo zot als een musch, zegt Geets. Wij ontbijten voor het balkon en
lachen en Tony spreekt weer van zijne geslachten.
Wij gaan dan naar den dierentuin en wij gedrieën Congresleden nemen plaats aan
den morgendisch die zeer gesmakelijk is en zeer goed afloopt. Incidenten: Od. Périer
biedt de Jonge van Ellemeet(40)

(40) Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888). Reisde doorheen heel
Europa en promoveerde in de beide rechten. Hij leefde als een hoogbeschaafd edelman
gedurende een halve eeuw op zijn landgoed Overduin. Hij was werkzaam op gebied van
wetenschap en kunst en wijdde zich aan staats- en volksbelangen. De Jonge van Ellemeet
was burgemeester van Oostkapelle, lid van de gedeputeerde staten van Zeeland en van de
Eerste Kamer. Daarnaast bekleedde hij verschillende openbare ambten en stond hij bekend
om zijn vrijgevigheid. Cf. E. Zuidema, NNBW, II, 1912. Tijdens het congres in Middelburg
in 1872 waren een honderdtal congresgangers te gast voor de lunch op van Ellemeets landgoed
en Périer had daar voorgesteld een album te maken met de foto's van hen allen. Dat album
wordt hier overhandigd. Cf. Stynen 2002 o.c.: 165.
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het album portretten aan [twee lange speechen], ‘Nu is die man weeral gelukkig voor
‘nen dag’ zegt Tony. Drieghe(41), die met een prachtig zomercostuumken(42) is
opgetreden, dat hij eerbiedigt als een heilgdom, stort er eene halve flesch [17:] rooden
wijn op. Algemeene glimlach. Ik steek hem de caraffe in de hand en zoo loopt hij
de zaal uit. Eenig in zijn slach. Een dikke Hollander die rechtover mij zit, zaagt over
een godsdienstig werk van 900 bl. druks dat hij uit het vlaamsch in het neêrlandsch
vertaald heeft. ‘En de schrijver, moetje weten, is een geestelijke die anonym wenscht
te blijven en die teekent Jamar net hetzelfde als Maria, wiens geschiedenis het boek
verhaalt,’(43) enz. Dat vertelt hij ons ten minste zes maal. Ik bid tevergeefs den Tony
dat hij hem de geslachten of de tanden zou opdienen. [18:] ‘Ce seraient des perles
devant les pourceaux’ zegt hij. Ondertusschen wandelen de dames rond. Als de
morgendisch gedaan is loopt Tony weg. Wij zoeken naar de dames en vinden ze
eindelijk terug. Zij eten een stukje vleesch en dan gaan wij op zoek naar den Tony
in de Tentoonstelling van Schilderijen(44). Ik geef den arm aan Mad. Bergmann. Zij
is toch een lieve zachte vrouw.

(41) Mr. Barth. Drieghe uit Turnhout.
(42) In de marge noteerde PF ‘roode kleur’ en ‘reseda’.
(43) De auteur van het succesvolle Maria, moeder van Jesus was pastoor G.B. Truyens. Hij
publiceerde het werk onder het pseudoniem C.H.T. Jamar. De omvang van het werk was in
de druk van 1869 780 pagina's, in die van 1872 slechts 604, nog een eind verwijderd van de
900 uit de aantekeningen. De Hollandse vertaler blijft voorlopig onbekend.
(44) De Antwerpse academie had een groot prestige en de jaarlijkse tentoonstelling was niet alleen
een artistiek hoogtepunt, het was ook een sociaal gebeuren van formaat. In zoverre dat het
organiseren van bijvoorbeeld een feest of congres altijd op meer interesse kon rekenen
wanneer de deelnemers ook de tentoonstelling konden bezoeken. In een brief van 29 februari
1844 schreef Jan Frans Willems al aan kanunnik David hoe belangrijk de omkadering wel
was voor een grote bijeenkomst van letterkundigen of afgevaardigden van verschillende
maatschappijen. Organiseer jaarlijks of tweejaarlijks en tijdens een schilderijententoonstelling
zei hij, dat lokt, en voeg er eventueel een wedstrijd voor poëzie of toneel bij en doe de
bekroning tijdens een algemene feestzitting. Sluit af met een banket. De brief van Willems
lijkt wel een ontwerptekst voor de organisatie van de Nederlandse congressen zoals die vanaf
1849 doorgingen. (gepubliceerd in Max Rooses: Brieven van Jan Frans Willems aan Jer.
De Vries, KA. Vervier, EJ. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David enz. Gent: Willem Rogghé,
1874: 183.
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Jan van Beers jun.(45) is schilder en heeft onder anderen een prachtig portret tentoon
gesteld. Een ander jongeling [,] Struys(46)[,] heeft eenen vioolspeler [19:] geëxposeerd
die prachtig is. Dan een groot tafereel van Cermak(47): De begraving van eenen
montenegrijnschen hoofdman aangekocht door bisschop Strosmayer(48). Ik ben zeer
vermoeid.
Vuylsteke(49) komen wij er tegen met Tony, en wij gaan aan de Schelde wat zitten
in het Wit Kruis. Eene overstrooming van bedelaars en zangers en garnaalverkoopers
zet ons op de vlucht. Dan rijden wij een uurtje rond. De koetsier is een vreemde
kerel. Ik zeg hem dat ik van Leupeghem ben en houd mij alsof ik half idioot was en
doe mij alles door hem uitleggen. [20:] Over het standbeeld van Boduognat zegt hij:
‘Zie, mijnheer, daar staat Bonàt.’ Ik vraag hem wie het toch is: ‘O mijnheer dat is
eene die voor Christus geboorte leefde en eens drie menschen vermoord heeft. Ge
zult ze zien: ze liggen onder hem.’ Zijne uitleggingen over katholieken en liberalen
te Antwerpen zijn ook kostelijk.
Wij stappen af op den Meir en gaan bij Golschmidt in de Bavaria(50)
(Geuzen-bond(51)) dineeren aan 5 fr. Goed. Dan weder op den gang. Ik gaf er den arm
aan Lisetje die fier als eene koningin aan mijne [21:] zijde voortstapt. Wij gaan een
kopje koffie in den Café Suisse(52) drinken en keeren dan terug naar onze taverne du
globe(53); onder den

(45) De kunstschilder Jan van Beers (1852-1927), zoon van de gelijknamige dichter, verwierf
aanvankelijk enige bekendheid als historieschilder, en maakte daarna vooral kleine
landschappen en genrestukken. Daarnaast schilderde hij ook de portretten van o.m. Benoit
en de actrice Sarah Bernhardt.
(46) Alexander Struys (1852-1941) was een realistisch schilder van huiselijke taferelen en
portretten. Tussen 1876 en 1882 was hij leraar aan de Kunstschule te Weimar; later was hij
nog directeur van de Academie van Mechelen.
(47) De Oostenrijks-Hongaarse hofschilder Jaroslav C(z)ermak (1830-1878) volgde o.m.
opleidingen in Praag en aansluitend in Brussel, Antwerpen en Parijs. Vooral zijn historisch
werk en taferelen uit het Montenegrijnse dagelijkse leven genoten veel waardering.
(48) Giuseppe Giorgio Strosmayer (1815), in 1850 bisschop benoemd in het Kroatische Sirmio.
(49) Julius Peter Vuysteke (1836-1903), advocaat, auteur, publicist, boekhandelaar, medewerker
van Het Volksbelang, gemeenteraadslid van Gent; medestichter van 't Zal Wel Gaan, algemeen
secretaris en later voorzitter van het Willemsfonds. Cf. o.m.: J. Verschaeren, Julius Vuylsteke
(1836-1903). Klauwaarden Geus, Kortrijk, 1984.
(50) Maison de Bavière (Mme Schellekens), Grote Markt 36.
(51) Antwerpse liberale politieke vereniging, op 1 april 1872 opgericht door de Geyter, Michiels
en van der Taelen (cf. J. Verschaeren in NEVB).
(52) Groenplaats 2 (Jacq. A. Swerts). In de 19de eeuw gold dit etablissement als het summum van
herbergcultuur. Cf. Van Cauwenbergh: o.c.: 321.
(53) Le Globe (Jos Reiners), Maria-Theresialei 1.
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weg zien wij de prachtige verlichting. Wij vatten post aan de venster en rooken een
sigaartje en spreken vertrouwelijk tot dat Sire(54) afkomt. Algemeen geschreeuw. Half
donker. Sire en Madame groeten om het meest. Kleine hurenwandeling naar den
Cercle Artistique. Dan gaan wij dodo doen. Ik sluimer in al droomend aan Marguerite.
Mijn hollandsche student uit Utrecht, die op mijne kamer slaapt, maakt mij om één
uur wakker. [22:]

Maandag 18 aug. 73
Algemeen vergadering van het Congres. Prachtige redevoering van Jan Van Beers.
De Laveleye is daar en is er over verrukt. Sire rijdt voorbij en wordt toegejuicht
terwijl Heremans aan 't spreken is.

2e afdeeling
Ik ben daar secretaris en zetel aan het bureel, s'il vous plaît. Bergmann over de
volksvertegenwoordiging heden en in 't verleden.(55) De tegenwoordige
vertegenwoordiging heeft geenen wortel in het verleden. Fransche omwenteling heeft
met de oude instellingen afgebroken. [23:] Slechte uitslagen. Blik op België. Geene
vertegenwoordiging der minderheden. Groot gevaar. 40 stemmen te Gent doen het
ministerie veranderen. Nog iets: het vlaamsche land is klerikaal, het walenland is
liberaal. In Engeland heeft men voorgesteld er in te voorzien door de
vertegenwoordiging der minderheden. Stelsel Hare(56). Onze instellingen zijn ook zoo
derwijze ingericht dat de burgerstand alleen aan de vertegenwoordiging deel neemt.
Men heeft als gril Holloway in Frankrijk het algemeen stemrecht ingevoerd en met
de noodlottigste gevolgen.(57) [24:] Laat ons zien wat onze oude instel-

(54) De aantekeningen van Paul Fredericq doen vermoeden dat de vorsten zich toen veel minder
afgeschermd van het publiek bewogen dan nu het geval is.
(55) Bergmanns rede is te lezen in de Handelingen 58-64. Over Hare en Holloway heeft Bergmann
het evenwel niet gehad, dat zijn toevoegingen van Paul Fredericq.
(56) Thomas Hare (1806-1891), advocaat en vanaf 1853 inspecteur van de
liefdadigheidsinstellingen constateerde het onvermogen van de politiek om de sociale ellende
te verhelpen. Een verandering van het kiessysteem zou daarin verandering kunnen brengen
dacht hij en hij stelde een systeem met quota voor waarbij ‘overtollige’ stemmen herverdeeld
zouden kunnen worden zodat ook minderheden vertegenwoordigd zouden raken. J.S. Mill
en anderen waren enthousiast maar het systeem dat de kieskringen zou overstijgen was
praktisch onuitvoerbaar. Cf. www.electoral-reform.org.uk.
(57) Op 5 maart 1848, enkele dagen na de proclamatie van de tweede republiek, werd in Frankrijk
het algemeen stemrecht afgekondigd. Datzelfde jaar zouden rellen leiden tot revolutie en
uiteindelijk tot de installatie van Louis-Napoleon Bonaparte als president van de republiek.
Na een staatsgreep zou hij in 1852 als Napoleon III keizer worden. Fredericq was niet meteen
een revolutionair, maar zeker is dat hij, als vele van zijn liberale vrienden, de staatsgreep
van Napoleon absoluut verwierp. Een verduidelijking van Holloway heb ik niet kunnen
vinden.
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lingen waren. De vertegenwoordiging was er drieledig. Geene bevoorrechte klassen:
daar bestond noch adel noch geestelijkheid. Die drieledige verdeeling kwam overeen
met de natuurlijke verdeeling der bevolking: hooge burgerij, de neeringdoende
burgers, de werklieden. In Spanje bestaan de neeringdoende burgers niet; daarom
verval.
1) Schependom(58) vertegenwoordigde de hooge burgerij, die heden aan de
gemeenteraadstafel nog zitten. 2) de Lakenhalle vertegenwoordigde den handel: [25:]
winkeliers, kleine nijveraars en handelaars. 3) de ambachten vertegenwoordigd door
hunne dekens.
Zeer verschillend gezag: algemeene uitvoerende macht voor het schependom.
Lakenhalle, statuten der ambachten, enz.
Te zamen algemeene raad. Te zamen aannemen of verwerpen der beden en
belastingen. Alsdan lieten de werklieden zich niet verleiden door internationalisten.
Alsdan mocht de werkman zijne stem laten hooren.
Van Spilbeeck.(59) Al te zwart den tegenwoordigen toestand [26:] afgeschetst.
Repliek van Bergmann.
Beijnen.(60) Vroeger in mijne jeugd: de revolutie van 89 heeft alles beslist. Nu
algemeene teleurstelling. Groote schaduwzijden. Vroeger instellingen nauw met
godsdienst verbonden. Vroeger ook eenparigheid der verscheiden deelen der
vertegenwoordiging. Nu beslist de meerderheid van stemmen. Deze onze toestand
is niet meer de toestand mijner jeugd: voorloopige, die moet verbeterd worden.
Zooveel mogelijk de vorige toestanden te bestudeeren en niet af te breken met het
verleden [27:] zooals 89(61) gedaan heeft.
Van Eyk (Deventer)(62) Palaeo-typographie en bibliographie. Speelkaarten en
teekeningen op hout gesneden (xylographie)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

Paul Fredericq begon de zin met Antwerpen, maar doorstreepte vooraleer verder te gaan.
Désiré Van Spilbeeck (1831-1903) was o.m. uitgever van De Vlaamsche School.
Dr. L.R. Beynen uit 's-Gravenhage.
1789, Franse Revolutie.
Dr. W.B.J. Van Eyk.
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Algemeene vergadering
De Beucker recht grappig en kloek gespierde speech naar aanleiding van 't fransch
antwoord van Sire.(63) ‘De ongelukkige scheiding van 1830.’ Sedert 1830 zijn er noch
katholieke noch liberale ministeries geweest: alle burgers dezelfde rechten, dat is
liberaal. Zijnen evennaaste beminnen zoo als zichzelven, dat is katholiek. De Jonge
van Ellemeet [28:] begint eene zagerij.(64)
Onweder veroorzaakt door De Pooter(65). Bitsige woorden tegen den koning.
Heremans wordt kalm. Lezing van verslagen. De zaal is zeer slecht. De Stoppelaar(66)
van Middelburg spreekt als een buikspreker. Mad. De L. met Marguerite en Vermilion
komen op. Mr. De L. zit bij mij. Het onweder herbegint met Schoiers(67). Marguerite
geeuwt en verklaart dat zij er niets van begrijpt. Ik ben beschaamd voor die dames
dat de zitting [29:] zoo verward is.
Wij gaan te zamen dineeren met van Beers, Frans de Cort(68), Huberts(69), Heremans,
Tony, Torfs(70), De Pauw(71), enz.

(63) J.I. ‘vader’ De Beucker (1827-1906) uit Antwerpen was een radicaal flamingant en
christen-democratisch cultuurspreider, medestichter van de Nederduitsche Bond te Antwerpen
en centrale figuur in de niet-partijgebonden Landdagbeweging en in het Nationaal Vlaamsch
Verbond (cf. R. De Schryver, NEVB). Als de koning en de graaf van Vlaanderen op een in
eerbiedig Nederlands gestelde vraag van de Regelings-Commissie een Frans briefje laten
voorlezen, vraagt hij zich af of ‘er in Brussel dan geen enkele te vinden [is], die eenen briefin
de Vlaamsche taal kan schrijven?’. Een slag in het gezicht van de Vlamingen en de
Nederlanders, noemt hij het en hij wil dat men het hof laat weten dat het Congres een
Nederlandse reactie had verwacht. De rede is niet mis te verstaan ook al is ze vaak ironisch
van toon, en spreker eindigt met een begeesterde oproep om overal in Vlaanderen, in het
openbaar leven en zeker in alle contacten met overheid en ambtenarij, Nederlands te gebruiken.
Voorzitter Heremans wil met een beroep op de procedure de vraag afwenden maar de erg
geëmotioneerde De Pooter en later een al even opgewonden Schoiers zorgden voor heel wat
rumoer en discussie in de zaal. Cf. Handelingen, 96-105.
(64) Volgens de Handelingen komt De Jonge van Ellemeet heel deze zitting niet aan het woord.
Mogelijk betreft het een aantal opmerkingen in beperkt gezelschap.
(65) Alfried De Pooter, Antwerpen.
(66) Mr. G.N. de Stoppelaar, secretaris van Middelburg en Mr. J.H. de Stoppelaar, secretaris van
het Zeeuwsch genootschap van wetenschappen en voorzitter van de arrondissementsrechtbank
van Middelburg waren beiden leden van de regelingscommissie van het congres, de eerste
bovendien secretaris van het Bureel. De verwijzing hier is naar de secretaris van Middelburg.
(67) G. Schoiers uit Antwerpen steunt De Beucker, die het onderwerp van de brief nog eens te
berde wil brengen. Hij negeert de voorzitter en beklimt de tribune, en zorgt daardoor opnieuw
voor de nodige commotie.
(68) Frans De Cort (1834-1878), dichter en ambtenaar, stichter en redacteur van De Grondwet,
redacteur van De Schelde, hoofdredacteur van De Toekomst en uitgever van
Onderrichtingsbond.
(69) Dr. W.J.A. Huberts uit Zwolle.
(70) J.A. Torfs uit Tienen.
(71) Napoleon De Pauw (1835-1922), advocaat, magistraat, historicus en letterkundige, studeerde
samen met Tony te Gent.
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Later algemeene verveling in de Zoologie. Ik kruip om 9 uur in mijn bed, na alleen
zeer sentimenteel in een wegje van de Zoologie gezeten te hebben.

Dinsdag 19 aug. 1873
2e afdeeling. Veel moeite om zich te constitueeren.
Huberts over kaa[r]ten aangaande de geschiedenis van Noord en Zuid.
Andere besprekingen. Onder anderen van voor- [30:] zitter Beynen over het niet
bestaan van het vaderlandsch begrip in de middeleeuwen. Ik voeg er bij wat de XIVe
eeuw ons in Vlaanderen leert.
Dan verflauwt de zitting. 'S Achtermiddags eene zeer schoone zitting, zeer kalm.
Prachtige inval van den Jaak Heremans over de welvoeglijkheid der debatten tusschen
Van Vloten(72) (die ons afgezaagd heeft) Dr. Schaepman, Alberdingk Thym(73) en
Vuylsteke. - [onleesbaar woord] Zot intermezzo van Lina Schneider(74) die in 't duitsch
oden van Vondel komt declameeren. Flauw, pose. Zij weent als men haar toejuicht,
's Avonds wordt het bureel van het congres door [31:] Sire in het paleis ontvangen.
Men spreekt fransch. Haute sollicitude en sympathie. Wij zitten in den cercle artistique
en ik wordt door Dr. Meynne(75) van Brugge vriendelijk afgezaagd.

Woensdag 20 aug. 1873
Schoone zitting in de 2e afdeeling. Tony fait florès.(76)
In de zitting van den namiddag komen burgemeester de Wael en schepene van der
Taelen midden in een algemeen handgeklap binnen. L. de Wael spreekt eenige
onbeduidende woorden in plat

(72) Tony's Nederlandse vriend Johannes Van Vloten (1818-1883), historicus, filoloog, filosoof,
theoloog, hervormer en volksopvoeder, was een belangrijk propagandist van de liberale
maatschappij als uitdrukking van een humanistische levensleer. Cf. M. Mees-Verwey in:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII, Leiden: Sijthoff 1930, 1300-1304.
(73) Jozef Alberdingk. Thijm (1820-1889), katholiek auteur die zich expliciet verzette tegen
iedere vorm van revolutie, tegen materialisme en liberalisme, en tegen het protestantisme
dat hij een dwaalleer vond. Niettemin werd hij gelezen door de andersdenkenden die hij
bestreed en was hij absoluut on speaking terms met hen.
(74) Lina Schneider (1831-1899) vertaalde Nederlands werk, waaronder Vondels Jephta in het
Duits. In 1873 kreeg zij de gouden medaille van verdiensten van ‘Letterkunde’.
(75) Amand Meynne (1814-1876) legerarts, directeur van het medische archief van het leger,
medewerker van La Flandre en auteur van o.m. Topographie médicale de la Belgique (1865).
(76) We moeten Paul Fredericq hier op zijn woord geloven: hij maakt in zijn aantekeningen niet
echt duidelijk welke opgang Tony wel maakte deze zittingsdag.
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Antwerpsch uit. (Daverende toejuichingen - claques) [32:] Alberdingk Thijm is een
weinig sympathieke kerel, op 't zicht, [tekening van hoofd van Thijm, daaronder een
driekwart portret met als bijschrift: Hirsche(77) van Rotterdam [,] bestuurder van het
doofstommengesticht.] [33:](78) Dr. de Jager(79) komt op met eene taalkundige zagerij
waar hij de specialiteit van heeft, ‘het genus taalvorsscher’ van Tony. Het publiek
dwingt hem na eenen zekeren tijd de tribuun te verlaten.
Sleeckx(80) spreekt na hem midden in een dof gemor. Hij is zeer flauw. Schaepman
komt op en leest verzen op de overwinning van Tromp(81) en de Ruyter op de engelsche
vloot. Te Middelburg las hij iets beters. Zijn [34:] orgaan is niet sympathiek. Hetgeen
hij hier vertelt is ook niet veel meer dan banaliteiten.
't was op een augustusmorgen, [tweederden van de bladzijde zijn gevuld met een
figuur die met opgeheven arm een tekst declameert, het gezicht is min of meer
onherkenbaar gemaakt en over de onderste helft van de tekening gaat de tekst, zij
het niet degene waarvan de vorige zin het begin kan zijn, gewoon verder]
'S avonds het feestmaal in den Dierentuin. Ik zat met Geets, Rooses en anderen
aan een tafeltje waar wij ons uitmuntend vermaakten, zoodat onze geburen haast
jaloersch werden. Tony zat zoo onnozel officieel mogelijk aan de officieele tafel.
Mevr. van Rhaden(82) was onze presidente van onze lustige tafel. [35:]

(77) Bedoeld wordt de in 1863 genaturaliseerde Pruis David Hirsch, hoofdonderwijzer aan de
Rotterdamse instelling voor doofstommen die dankzij zijn inzet en praktisch succes kon
opgericht worden. Ten behoeve van ouders en opvoeders schreef hij in 1875 een boekje over
het werken met doofstommen.
(78) Verspreid over deze bladzijde: drie begonnen maar volledig doorstreepte tekeningen tussen
de tekst.
(79) De Jager, H. uit Brielle. De ledenlijst in de Handelingen geeft geen titulatuur.
(80) Domien Sleeckx (1818-1901) woonde bijna twintig jaar te Lier, waar hij normaalschoolleraar
was en vaak contacten had met de Bergmanns. Hij had als een der eersten in de Vlaamse
Beweging aandacht voor het sociale en introduceerde in Vlaanderen het realisme, zowel in
theorie als in praktijk. Cf. o.m.: K. Wauters: ‘Het Vlaamse fictionele proza van Conscience
tot Loveling’ in: A. Deprez, W. Gobbers en K. Wauters (red.): Hoofdstukken uit de
geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in de 19de eeuw, deel 1. Gent: KANTL 1999,
147-310, 195-202.
(81) Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653) admiraal van de Nederlandse vloot, overwinnaar
in verschillende zeeslagen tegen Spanjaarden en Engelsen.
(82) Echtgenote van M. Van Raden uit 's-Gravenhage.
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Donderdag 21 aug. 73
Dat was de schoonste dag! (Buiten de ontmoeting van Marguerite op de uitvoering
van den Oorlog.) Tony onthaalde ons te Nazareth: Dr. Van Vloten, burgemeester
Drossaert(83) [sic] en de geestige Johan Gram(84) met Rooses, Geets en mij. Wij gingen
eerst de kerk van Lier bezichtigen. Dan gingen wij naar Nazareth. Muziek, gezang,
gekout. ‘Het is toch eene lieve familie’ zegde mij Geets in den trein. Ik kwam 's
anderendaags te Gent aan, na te Mechelen bij Geets vernacht te hebben.
Het congres kon beter zijn.

(83) De apotheker Pieter Karei Drossaart (1812-1883) was van 1858 tot 1883 burgemeester van
Vlaardingen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
(84) Johan Gram, die vooral op gebied van proza en theater actief was, had grote interesse voor
Vlaanderen. Hij was bevriend met de Lovelings, Fredericq, Bergmann,... Hij was van bij het
begin ook betrokken bij het comité dat een monument voor Tony wilde oprichten en was
één van de gasten op het banket dat in 1898, ter gelegenheid van de inhuldiging, op Nazareth,
het landgoed van de Bergmanns, werd gehouden. Op het congres was hij secretaris van de
eerste afdeling.
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Tony's feest te Lier(85)
Zaterdag 10 september 1898
Maandag kwam ik uit Zwitserland (Stoos-Brunnen) met Nica(86) terug.
Gisteren werkte ik in eene smachtende hitte half naakt schier gansch den dag aan
een puik verzorgd hoofdartikel voor het Volksbelang(87) over mijnen onvergetelijken
Tony Bergmann.
Heden te 7u55 naar Lier vertrokken. Tot aan den Ouden God met Onkel Karel(88),
Anna en den jongen Jules Boedt(89) die naar Holland vertrekken om te Eede in
Gelderland bij admiraal Tromp te gaan logeeren.
Te Contich beraam ik mijnen heildronk op de drie zonen van Lisette. [102:] Hij
zal gepeperd zijn. Het weder is verkoeld. Bewolkte hemel zonder zon. Als het maar
morgen te Lier niet regent...
Hoe bestormen mij de oude herinneringen van Nazareth en Lier... Sedert 1871
heb ik daar eene brok van mijn hart hangen. Tony, Tony. Ik vergeet u nooit
Het zonneken begint door de grauwe wolken te boren. Niet te veel, in Gods naam.
Omstreeks 11 uren te Lier. Rijtuig aan de statie. Ik rijd het gedenkteken voorbij
aan de brug en stap uit. Leden der feestcommissie opgetogen. Tip van den witten
sluier opgelicht om mij de bronzen kinderfiguren van ‘Lieve Bertha en Ernest’(90) te
toonen.
Op de markt huis van Papa Bergmann(91) en Tony in handen van vreemden. Nieuw
huis van Mev. Bergmann gesloten. Huis van [103:]

(85) In: Reisaanteekeningen XLIX, UBG: 3707XLIX. De pagina's zijn genummerd van 101 tot
125, een nummering die hier wordt overgenomen.
(86) Véronique (Nica) (1855-1915) en Helena (1852-1914) Fredericq bleven ongehuwd en
woonden decennialang, tot hun overlijden, bij hun broer Paul.
(87) ‘Tony Bergmann’in: Volksbelang, XXXII, 37, 10 sept. 1898.
(88) Met ‘onkel Karel’ verwijst PF in verschillende brieven naar Karel Loveling (1825-1911),
grififier. Een zoon van Marie Comparé, anderhalf jaar na het overlijden van Jacques Fredericq
en jaren voor de aankomst in de buurt van Herman Antoon Loveling geboren, maar na haar
tweede huwelijk tot Loveling gewettigd.
(89) Mogelijk de liberale advocaat, Brugs gemeenteraadslid en parlementslid Jules Boedt
(1884-1966), al was die op dat moment wel erg jong om door Paul Fredericq speciaal vermeld
te worden.
(90) Centrale figuren uit de eerste schetsen in Tony's Ernest Staas, advocaat (1873).
(91) Tony woonde in een huis van en naast zijn vader George Karel Lodewijk Bergmann
(1805-1893), advocaat, rechter en liberaal burgemeester van Lier van 1853 tot 1872. Cf.
Stynen 2006 o.c.: 59-98.
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Papa van Acker(92) in de Begijnenstraat met knechten en meiden. Ik rijd naar Nazareth.
Daar Mevr. Bergmann, Ernest(93), Lisette, de drie jongens [wat zijn ze groot en lief!],
mevr. Schenck, de jonge mevr. Krauth en de jonge heer Jos Vögele, student aan het
Polytechnicum van Carlsruhe, Duitsche familie. Geen Bergmann's meer in
Duitschland. In Holland zijn ze Van Zinnicq-Bergmann(94) geworden. Lustige lunch,
wandeling onder het lommer en onder de groote heerlijke onvergetelijke beukendreef
van Nazareth. Een monument in Vlaamsch België. O kerk van ongekorven hout,
[104:] zong Vondel(95). Groote loods in den tuin getimmerd om het banket van
morgenavond in te houden
Tony(96) is een zachte kleurlooze, doch zeer sympathieke jongen. Type van Octaaf
Pouppez(97), toen hij zeer jong was. Leon(98) is juist Papa van Acker en tegelijk iets
van Prins Albert(99) van België. Zeer fijn en verstandig. Hij was steeds mijn lieveling.
Maurice(100) (10 jaar) is een kind en ziet er begaafd uit. De oogen van Lisette. Speelt
nog met de meisjes van de pachthoeve aan de groote poort van Nazareth.

(92) De tot vlak voor zijn dood actieve, erg rijke notaris Modest M.F. Van Acker (1809-1896),
liberaal gemeenteraadslid, was de schoonvader van Tony. Cf. Stynen 2006 o.c.: 144-145.
(93) De diplomaat en senator Ernest Bergmann (1841-1925), de jongere broer van Tony, huwde
in 1885 met diens weduwe.
(94) François Jean Emile Bergmann (1807-1879), Tony's jongste oom en na 1830 naar Nederland
geëmigreerd waar hij hoge juridische en politieke ambten bekleedde, kreeg bij een
majesteitsbesluit in 1855 de machtiging de naam van zijn moeder, een van de zeven
geprivilegieerde geslachten van Brabant aan te nemen en zich Van Zinnicq-Bergmann te
noemen. Tony's broer Georges verweet zijn vader jarenlang niet dezelfde aanvraag gedaan
te hebben. ‘Vader’ Bergmann had het ondanks zijn afstamming echter niet zo op de adel
begrepen. Van Zinnicq-Bergmann heeft nog steeds een hoge ambtelijke bijklank in Nederland.
(95) Joost van den Vondel (1587-1679). De verwijzing is naar de passage ‘Leert hen aenbidden
d’eeuwigheên,/Uitstraelende in het wercken,/De godtheit, niet bemuurt in kercken./Zy wijden
gode in 't wout/ Een kerck, van ongekorven hout’, (vers 826-830) uit Batavische Gebroeders
Of Onderdruckte Vryheit. Treurspel. (1663) https://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe09
01/vond001dewe09 01 0123.htm-12203.
(96) In marge bijgeschreven: 18 j. Vanaf hier zijn er zowel verwijzingen naar Tony, Anton
Bergmann, als naar zijn kleinzoon. Het is altijd duidelijk over wie PF het heeft. Tony Pouppez
de Kettenis studeerde rechten in Brussel, was vervolgens substituut te Mechelen, als zijn
vader, rechter en uiteindelijk raadsheer bij het Hof van Beroep.
(97) Lisette Bergmann was in 1879 gehuwd met de Mechelse substituut bij de procureur des
Konings Octave Pouppez de Kettenis de Hollaeken, die al in 1891 zou overlijden.
(98) In marge bijgeschreven: 15? j. Léon Pouppez de Kettenis studeerde rechten in Brussel en
had er een praktijk als advocaat.
(99) De latere koning Albert I (1875-1934), neef van koning Leopold II van België.
(100) Maurice Pouppez de Kettenis ging naar de krijgsschool maar vestigde zich al snel als rentenier
te Lier.
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Lisette spreekt mij van de keus eener Hoogeschool voor Tony. Hij moet, zegt ze,
trouwen in zijne wereld en daarom eene klerikale opvoeding krijgen!!! Ik blijf heel
kalm en ernstig en zeg haar bedaard wat ik er over denk. 't Is al boter aan de galg,
maar [105:] zal ik die drie brave jongens niet kunnen redden? Ik heb ze te veel
verwaarloosd. Ik verwijt mij nu dat het wellicht te laat is. Ja, ik ben schuldig. Hoe
anders zou een clericaal gehandeld hebben in mijn toestand!... het Compelle intrare(101)
is hunne leus. Hoe zwak, hoe mat, hoe onverschillig zijn wij. Wij zijn de lauwen van
St. Jans Openbaring: ‘Parce que vous n'avez été ni chauds ni froids, mais tièdes, je
vous cracherai de ma bouche...” Doch in de ware grondbeginsels van vrijheid, recht
en verdraagzaamheid heeft de god der Vrijheid, der Rede en der Verdraagzaamheid
zulke tooverkracht neergelegd, dat ze tegen onze lauwheid op toch onsterfelijk blijven,
mocht(102) ik mijne drie geliefde kinderen [106:] van Lisette, mijn tweeden Tony, mijn
lieveling Leon en mijn kleinen lieven Maurice toch redden uit de klauwen van Rome.
O Heer! Straf mij over mijne lauwheid, maar laat ze niet vergaan in den stinkpoel
van het Belgisch nobiljonisme.
's Avonds in het huis van papa van Acker, in de Begijnenstraat, vinden wij de
familie van Holland: Mr. Emiel Van Zinnicq-Bergmann(103), advocaat in den Bosch
en lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal, opgetogen over de kroningsfeesten(104)
die hij bijgewoond heeft, zijne beeldschoone vrouw, geb. Gravin Dumonceau(105),
wiens oom de bekende graaf Du Monceau van het [107:] Briellefeest is (van zijn
paard gevallen bij de onthulling, neusbloeden, al zijne ridderorden bevlekt met bloed)
zijn dochtertje en twee jonge zonen waarvan een student in de rechten te Utrecht,
mevr. weduwe van Werckhoven, de oude Emilie van Werckhoven(106), even ernstig
en

(101) Dwing ze om in te gaan, om het geloof te aanvaarden, een citaat uit Lucas (14:23) dat o.m.
werd aangehaald om gewelddaden tegenover ketters te verdedigen.
(102) Paul Fredericq schreef: mochten.
(103) Zoon van Tony's oom F.J.E. Van Zinnicq-Bergmann, die na de Belgische Omwenteling naar
het Noorden verhuisde. In tegenstelling tot de Lierse tak van de familie hoorde de advocaat
Emiel Van Zinnicq-Bergmann (1847-1908) tot de rooms-katholieke partij waarvoor hij
verschillende mandaten bekleedde.
(104) Op 6 september 1898, de allereerste koninginnedag, werd Wilhelmina, dochter van Willem
III plechtig en feestelijk ingehuldigd als koningin van Nederland in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam.
(105) Jonkvrouw Emilie Verheyen.
(106) Over geen van beide dames heb ik meer informatie kunnen vinden. George Bergmanns
oudere zus Adelaïde (1799) huwde met H.W. van Werckhoven en in 1830 weken ze uit naar
Amersfoort. Mogelijk is de oude Emilie, genoemd naar George Bergmanns jongere zus
Emilie (1809) haar dochter. De weduwe van Werckhoven is wellicht een schoondochter.
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grappig als in de jaren 70,...
Later zag ik de vervallen goedige mevr. Bosmans(107), de laatste van hare
tijdgenooten van het Liersche Nazareth van weleer, hare kinderen en kleinkinderen
Corinne Bosmans en mevr. Peeters en twee bloeiende gezonde dochters, Dr.
Theyskens(108)[,] Vander Wee(109), toutelalyre. Tot laat in den nacht aan mijn venster
van het [108:] Hotel de Commerce op de Groote Markt met Tony's torentje 1369(110)
(beeldschoon) en het stadhuis, waar Papa Bergmann 32 jaren(111) gezwoegd heeft tot
Nut van 't Algemeen(112). Tante Loveling & Helena aan 't station afgehaald.
Toutelalyre...

Zondag 11 September 98.
De groote dag. Heerlijk weder, oranjezon. Gisteren wolken en een beetje regen. De
geuzenzon op haren post! Muziek, vlaggen, maatschappijen, meer dan 200. Wandeling
in de stad met Marie Willems(113) en haar docht[er]tje en de Duitschen naar de St.
Gommaruskerk. Heerlijk dokzaal. Goed stemmig standbeeld aan de kerk van Jan B.
David(114). Hof van Denemarken(115). Louveigni [109:]

(107) Weduwe van dokter Bosmans, een der oorspronkelijke zes Lierse initiatiefnemers voor het
monument, maart 1876.
(108) De Lierse dr. A. Theyskens was eind december 1891 een van de mede-ondertekenaars van
het verzoek aan het Lierse gemeentebestuur om toestemming een monument op te richten
voor Tony. Het verzoek is verder ondertekend door Vlaamse en Nederlandse auteurs en
andere kunstenaars.
(109) Van der Wee was een persoonlijke vriend van Tony. Hij hield een van de twaalf grafreden.
(110) Naast het 18de-eeuwse stadhuis van Lier staat nog een slank torentje van de verdwenen
gotische lakenhalle. Het gebouwtje uit 1369 heeft vier hoektorentjes en een beiaard.
(111) George Bergmann was tussen 1848 en 1853 schepen en van 1853 tot 1872 burgemeester van
Lier.
(112) Verwijzing naar het in 1794 te Edam opgerichte Genoodschap van Konsten en Wetenschappen,
onder de zinspreuk: Tot Nut van 't Algemeen, dat tot doel had ‘de verbetering van het
schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste grondslag ter vorming, verbetering
en beschaving van den burger’. Snel volgden her en der plaatselijke afdelingen, ook in
Vlaanderen, in de tijd van het Verenigd Koninkrijk. Die werden later geïntegreerd in de
werking van het Willemsfonds. Cf. www.nutalgemeen.nl.
(113) Dit kan alleen maar Tony's jongere zus Marie (1844-1909) zijn. Zij huwde met Jan Frans,
de zoon van Jan-Baptiste Willems. Haar dochter Marie, naar wie eveneens verwezen wordt,
werd geboren in 1880. Ondanks het gebruikte verkleinwoord is dit de enig mogelijke
identificatie.
(114) Het standbeeld van Jan Baptist David (1801-1866), een jaar eerder dan dat van Tony
ingehuldigd, bevindt zich ondertussen nagenoeg tegenover dat van Tony aan de Lierse vest.
(115) Geklasseerde woning vlakbij de Lierse hoofdkerk. Koning Christiaan II van Denemarken
verbleef er in ballingschap tussen 1524 en 1530. George Bergmann, Tony's vader, verrichtte
onderzoek naar dit verblijf en werd daarom geridderd in de Orde van Danebrog.
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die alles aan Tony te danken heeft, zegt hij, met ons. Wandeling in het oud Begijnhof.
Verrukkende reien van rood-witte huisjes in het oud Begijnhof en statige
Begijnenkerk. Gesprek met de Begijntjes. Nog 14. vier dood, een krankzinnig te
Duffel, maar 3 bijgekomen dit jaar. ‘In den soeten naam Jezus(116)’.
Receptie in het huis der Begijnenstraat, waar ik ceremoniemeester speel bij de
rijtuigen. Wij rijden naar het feestterrein. Optocht der maatschappijen. Eerekransen
en palm. Ik zorg voor de pers. Puike redevoering van Max Rooses. Van [110:] het
beste dat hij ooit schreef. Platte rede van voorz. der commissie Slootmaekers(117) die
nochtans alles te danken heeft aan Papa Bergmann. schijnheilige redevoering van
burgemeester van Cauwenbergh118. Lisette drukt hem de hand!!? Welke onbetamelijke
les, onverdiend, voor hare moedige moeder, die enkel buigt voor de aartsvijanden
van Papa Bergmann en Tony. Heldhaftige vrouw. Ernest staat ze kloek terzijde. Geen
van het gemeentebestuur uitgenoodigd op Nazareth. Dat is wel en kranig. Johan
Gram119 is [111:] hier ook, die goede oude trouwe vriend van Tony. Heerlijk, heerlijk
feest. De goede Karel De Clercq houdt zich schuil.
Met rijtuigen naar Nazareth. In de prachtige loods, een echt paleis, diner voor meer
dan ± 90 dischgenoten. Ik heb het menu vertaald op den Stoos in Zwitserland. Ieder
dischgenoot krijgt een Volksbelang. Elisa en Ernest hebben geweend bij het begin
van mijn artikel over Tony, dat was mijn loon. Geen hooger zou ik verwacht hebben.
Maar Lisette zal niet geweend hebben, maar gemeesmuild. O Lisette. [112:] Aan het
nagerecht leest de Maeyer van Willebroeck een Fransch papiertje af namens de
familie. Vol gevoel, maar Fransch op

(116) ‘In den soeten naam Jesus’ is het begijnhofhuisje waar Bertha uit Ernest Staas, advocaat
woonde met haar tante Hovill.
(117) L. Slootmaekers, van bij het begin betrokken bij de actie voor het monument, was de voorzitter
van het Lierse ‘Comiteit’ en had al enkele jaren moeten laveren tussen het gemeentebestuur,
dat zich verzette tegen het monument voor Tony, en de familie Bergmann, tussen De gazet
van Lieren De Lierenaar die een hevige polemiek voerden. In dergelijke omstandigheden
waren een forse rede en expliciete standpunten op het feest wellicht te veel gevraagd.
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dat feest! Aanstonds staat Ernest op en leest eene flinke liberale Vlaamschgezinde
verklaring af namens hem en zijne vrouw. Luid applaus. Daarop lieve heildronk van
Rooses op mevrouw Bergmann; ‘Bertha had niet vergeten(120). Wij vergeten haar
niet.’
Dan mijn toost op de drie jongens van Lisette. Nagenoeg aldus.
Tony is onsterfelijk door zijn papieren kinderen. Maar hij leeft nog voort in zijne
eenige dochter die ons drie zonen heeft geschonken, van wie wij verwachten dat zij
nooit zullen vergeten, dat zij [113:] kleinkinderen zijn van Tony Bergmann. Op de
gezondheid dier drie flinke jongens wil ik nu drinken zooals ze daar zitten aan het
uiteinde der drie tafels.
Tony, Leon, en Maurice! Gij staat aan den ingang van het leven, van een leven
vol beloften, want gij zijt rijk en draagt een adellijken titel. Gij zijt, zooals men zegt,
met de beurs aan den hals geboren en in uwe wieg hebt gij daarenboven een adellijk
wapenschild gevonden, dat gij op uwe zakdoeken kunt laten borduren en op uw
rijtuig kunt laten schilderen.
Dat is veel in onzen [114:] tijd en het zal u ook in 't leven wel te pas komen, uw
geld en uw titel.
Maar vergeet nooit dat gij er zelve niets voor gedaan hebt. En vergeet ook nooit
dat gij er veel zult moeten voor doen, want beide leggen u plichten op. Noblesse
oblige.
Ook uwe voorouders leggen u plichten op. Uw vader(121) was een geeerd lid der
magistratuur te Mechelen. Uw grootoom Leon Pouppez(122) dien ik goed gekend heb,
was schepen van de werken te Mechelen en alhoewel hij rijk was, besteedde hij
zijnen tijd en de gaven van zijn verstand aan het welzijn [115:] zijner stad. Zij waren
edellieden, maar tegelijk, wat nog beter is, edele menschen. Uit hun graf prediken
zij u de les van het werken tot nut van 't algemeen.
En van moederszijde hebt gij nog schitterender voorouders.

(120) Allusie op het einde van Ernest Staas advocaat. In de Bertha uit het boek wordt algemeen
een verdichting van Tony's echtgenote gezien. In mijn biografie van Bergmann voer ik in
het spoor van Schmook argumenten aan om dat in twijfel te trekken (Stynen 2006: 122-124,
312).
(121) Octave Pouppez de Kettenis de Hollaeken, cf. hoger.
(122) Leon F.C.L. Pouppez de Kettenis de Hollaeken (1826-1882), stichter en later voorzitter van
de Grondwettelijke en Liberale Associatie van Mechelen, was schepen van 1861 tot zijn
overlijden en vervulde verschillende ambten in de stad. Ridder in de Leopoldsorde en vereerd
met burgerlijk kruis. Met dank aan Mario Baeck.
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Papa Van Acker(123) was het toonbeeld der werkzaamheid.
Papa Bergmann, de burgemeester van Lier, is gedurende meer dan 30 jaren de
weldoener geweest der stad Lier.
Tony Bergmann heeft uwen naam vereeuwigd in Noord en Zuid en heden huldigen
wij [116:] zijn gedenkteeken in.
Zij waren geen edellieden maar edele menschen. Zij zijn de roem van uw geslacht.
Volgt de voetstappen der Pouppez's en der Bergmann's. Als gij in 't leven eenen
beslissenden stap zult moeten zetten, stelt u steeds de vraag: wat zou mijn vader of
onkel Pouppez of Papa Bergmann of Tony Bergmann ons als raad gegeven hebben?
Handel dan gerust.
Gij zult in uw midden wellicht veel hooren schimpen op de Flaminganten en op
de Geuzen. Vergeet nooit dat [117:] Papa Bergmann en Tony, uwe twee glansrijkste
voorouders, hoofdmannen waren der Flaminganten en Geuzen.
Wij kunnen niet van U eischen, dat Gij al de gaven dier zoo begaafde voorouders
in U zoudt vereenigen. Wij wenschen ze U van ganscher harte toe. Maar dit tenminste
hopen wij, dat Gij uwe voorouders niet zult verloochenen in hun graf, waar zij sedert
jaren de eeuwige rust hebben gevonden, vertrouwende op degenen die hun bloed en
hun naam [118:] en hunnen geest voortzetten op aarde.
Tony, Leon, Maurice! mocht gij zijn gezegend met de jaren van Papa Bergmann
en blijven[,] evenals hij[,] tot op het einde recht van lichaam en recht van ziel.
Kolossaal succes. Mevr. Bergmann, Ernest, De Naeyer, de liberale familie zeer
tevreden en dankbaar over die stoute woorden. Lisette woedend. De van Zinnicq
Bergmann's stilzwijgend. De Lierenaars verbaasd en opgetogen over [119:] mijnen
moed.
Daarna nog heildronken van Pol de Mont(124) op Tante Virginie, Vanderwee
(dronken), De Weert zoon (de dichter van den dicht bij het gedenkteeken)(125), Gram
namens de Hollanders, Emiel van Zinnicq Bergmann namens de Hollandsche familie,
enz.

(123) Modest Van Acker (1809-1896), schoonvader van Anton en later van zijn broer Ernest
Bergmann, was een vooraanstaand liberaal en geruime tijd schepen van Lier. Hij was een
zeer bedrijvig notaris die iedere dag werkte van zeven uur s morgens tot 's avonds, en dat tot
aan zijn dood.
(124) Pol de Mont (1857-1931), dichter, verteller, kunsthistoricus,... kosmopoliet wiens verdediging
van de kunst om de kunst gedachte grote invloed had op zijn tijdgenoten.
(125) Frans De Weert dichtte ‘Bij de onthulling van Tony's gedenkteeken’, opgenomen in Stynen
2006 o.c., 390-392.
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Hiel(126) hield zich rustig maar dronk champagne uit pintglazen.
Toen al de vreemden weg waren, bal der familie en vrienden. Lisette pruilt tegen
mij en kan hare woede niet verkroppen.
Te voet naar Lier met mevr. van Zinnicq [120:] Bergmann aan den arm. De rijtuigen
kwamen niet. Aan mijn venster sigaren gerookt. Stikkend heet. Schitterende
starrenhemel. Toreken van 't stadhuis.

Maandag 12 Sept. 98
Rijtuig naar Nazareth. Met Helena, mevr. Willems en Marie hare dochter. Een poosje
stilgestaan vóór 't huis van wed. Willems(127), die op haar sterfbed ligt. Stille Nethe.
Achterbouwtje van notaris Notelteirs’(128) huis. Steenen bruggen. Zeer schilderachtig.
Te Lier tot 2 uren gevaren op den vijver en de grachten, zingend en jokkend. [121:]
Groot diner van 30 gasten in de prachtige loods. Toost van mij op den bescheidenen
Ernest.
Met rijtuig naar concert-vertooning van de Tony's vrienden.(129) De Wulf(130) prijkt
er als inrichter.

(126) Emmanuel Hiel (1834-1899), auteur van dramatische gedichten, cantates, oratoria en
vaderlandse liederen, leverde ook een bijdrage aan het realisme, en is in deze context vooral
aanwezig als auteur van de ‘Feestzang 1898’, voor de inhuldiging van Tonys monument
geschreven. Volledige tekst daarvan in: Stynen 2006, o.c., 388-389.
(127) Cordula Van den Haute (1810), weduwe Trulin, huwde in 1846 met Jan-Baptist Willems,
broer van Jan-Frans en vriend van George Bergmann met wie hij jeugd en levensavond
deelde. Zij overleed op 25 september 1898. Cf. ‘Jan Baptist Willems: dagboek van een
dorpsschoolmeester (1875)’, ingeleid, geannoteerd en uitgegeven door R. Van Passel en M.
Somers, Antwerpen, Provinciale commissie voor geschiedenis en volkskunde, Jaarboek
1996-1998, 20-53.
(128) De katholieke volksvertegenwoordiger J. Notelteirs (1813) was vaak voorwerp van spot in
Tony's blad De Lierenaar. Vader Bergmann daagde hem enkele keren uit maar raakte nooit
verkozen voor de Kamer.
(129) Tony's Vrienden, later de Toon-, Tooneel- en Letterkundige Maatschappij Tony's Vrienden
werd in 1875 opgericht en speelde een aanzienlijke rol in het Lierse en ook ruimere
cultuurleven. Jan-Ivo Queeckers (1845-1933) had er vanaf de stichting tot zijn dood de
bezielende leiding van.
(130) C. De Wulf, van bij het begin betrokken bij het monument, lid van het Lierse ‘Comiteit’ en
drijvende kracht achter de uiteindelijke inhuldiging en feesten. Zijn brochure Beoordeelingen
over Tony Bergmann en zijne werken (1897) bracht zoveel positiefs over Tony dat het Lierse
stadsbestuur niet meer anders kon dan Bergmanns literaire waarde erkennen.
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Mevr. Dupuis, echtgenoote van Waalschen officier, goede pianiste. Mevr. Levering
van de Ned. opera te Antwerpen, ‘rondborstig’ zegt tante Loveling, sympathieke
vrouw, prachtige stem. Benoit's Isa, Blockx's(131) avondgroet, Mortelmans'(132) Haar
venster staat open, Mestdagh's(133) O Tibby zoet kind, dit laatste [122:] verrukkelijk
evenals De koekoek, kolossaal succes.
Daarna Het rouwkleed van Nestor de Tière(134). Ongehoord als stuk. Echte parodie.
Daarna blijspel van van Peene(135), zeer verouderd. Goede rederijkers.

Dinsdag 13 Sept. 98
Al te zamen naar Antwerpen in de Zoologie. Lisette en ik wij verzoenen ons en
spreken kalm over de toekomst harer zonen.
Zij belooft mij ze niet naar Leuven te zenden. Zij zal aan Tony zijne philosophie
te Brussel in St. Louis [123:] laten doen. Daarna mag hij kiezen, zelfs Gent. Laatste
flauwe hoop.(136)
Lustige lunch onder de verandah. Ik drink op de gezondheid van mevr. Bergmann,
‘op de lieve Bertha van onzen Tony’.(137)

(131) Jan Blockx (1851-1901), internationaal gereputeerd componist van opera en cantate, dirigent
en begaafd leraar harmonie. Zijn werk was beïnvloed door o.m. Benoit, Bizet en Wagner.
Hij raakte in Leipzig bevriend met E. Grieg, wiens kunstprincipes gelijk spoorden met die
van de nationalistische Antwerpse school. Na het overlijden van Benoit werd hij (gecontesteerd
weliswaar) directeur van het Antwerpse conservatorium. Cf. ook J. Dewilde in NEVB.
(132) Lodewijk Mortelmans (1868-1952), componist, dirigent en muziekpedagoog, leerling van
Benoit en Blockx. Van 1924 tot 1933 directeur van het Antwerpse conservatorium. Hij keerde
zich af van het muzieknationalisme en de gemeenschapskunst van Benoit en koos voor het
geësthetiseerde kunstwerk. Cf. ook J. Dewilde in NEVB.
(133) Karel Mestdagh (1850-1924) zette zich in voor de vervlaamsing van het muziekleven. Hij
was dirigent en componist van vooral liederen met overwegend natuurindrukken,
liefdesstemmingen of speelse verhalen. Van 1900 tot zijn dood was hij directeur van het
conservatorium te Brugge. Zijn cantate De zege van Groeninge, op tekst van Th. Sevens
werd door 1200 musici uitgevoerd op de Gulden Sporenherdenking van 1902. Cf. ook H.
Willaert in NEVB.
(134) N. De Tière (1856-1920) was de succesvolste toneelauteur van zijn generatie. Hij trachtte
zijn romantische visie te verzoenen met een poging de objectieve waarheid uit te beelden.
Hij streefde naar een grotere natuurlijkheid en aansluiting bij de gewone gesproken taal. Het
genoemde stuk dateert uit 1885.
(135) Hippoliet van Peene (1811-1864), geneesheer, dichter van De Vlaamse Leeuw (1847) schreef
meer dan zestig toneelstukken in trant van Franse eigentijdse productie. Cf. F. Heymans op
www.literair.gent.be.
(136) Lisette hield woord. De oudste twee studeerden rechten in Brussel. Tony eindigde zijn carrière
als raadsheer bij het Hof van Beroep, Leon bleef advocaat. De jongste, Maurice, ging naar
de krijgsschool.
(137) Cf. noot 120.
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Daarna neem ik afscheid van allen. Tante Loveling en Helena blijven nog en keeren
naar Nazareth terug. Helena van daar recht naar Hermalle bij mevr. de Laveleye.
Ik rijd naar Gent met hoofd en hart vol herinneringen en aandoeningen [124:] aan
die onvergetelijke dagen der Tony's feesten.
Ik ben gelukkig dat ik vrede gesloten heb met Lisette.
‘Gij weet niet, Lisette, hoe ik u altijd lief heb gehad en nog liefheb en ook uwe
drie zonen - ik weet het, Paul, en wij blijven goede vrienden.’
Mocht ik toch nog eenigen invloed behouden op haar en op hare drie [125:]
sympathieke jongens. Vooral Leon zou ik willen redden uit de klauwen der papen.
God geve 't.
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L'alcool et flavie(*)
door Erwin Mortier
We worden verwend de laatste tijd, wat Cyriel Buysse betreft. Eerst was er die
monumentale biografie van Joris Van Parys, die gerust een juweel in het genre mag
heten, en die nergens beter kon verschijnen dan bij Atlas/Houtekiet, dat eerder al
romans als Tantes en Zomerleven uit een onterechte vergetelheid opdiepte, en nu de
roman 't Bolleken een verlaat eeuwfeest bezorgt. Hulde! Een kwieke eeuweling, dat
boek, na honderd en twee jaar nog altijd scherp van geest, fris van taal, en bovenal
erg geestig, hoe tragisch ook de geschiedenis is die er zich in ontvouwt.
Na de dood van Nonkelken, een rentenier op het platteland, gezapig residerend in
een ‘kasteelken’, eigenlijk een herenhuis met kapsones, erft diens neef Vital, een
echte stedeling, het hele fortuin, buitengoed incluis. Nonkelken is bezweken aan een
combinatie van drank en dames, of in de woorden van de lokale dokter: ‘L'alcool et
Flavie,’ die laatste de bevallige huismeid bij wie nonkel in zijn laatste jaren uitbundig
seksuele troost vond. Beide ondeugden worden door de gesloten dorpsgemeenschap
veeleer goedmoedig bezien: ‘Eenieder wist toch dat Nonkelken in de grond van zijn
hart een héél vroom mens was en tot publiek schandaal en bepaald
ergerend-onstichtelijk voorbeeld was het ook nooit met hem gekomen.’
Zolang een mens de verhoudingen en geplogenheden van een hechte gemeenschap
niet openlijk ondermijnt, met andere woorden, gunt men ieder de levensnoodzakelijke
deugd der hypocrisie. Wellicht had de ouwe rentenier dan ook rustig de honderd
gehaald als hij zijn liefde voor de borrel maar had kunnen temperen. Nonkel gaat
dood aan de zachte vernieling die ‘l'alcool’ in zijn ingewanden aanricht, onder meer
een slokdarmontsteking die aanvoelt als een balletje in zijn keelgat dat zich niet laat
wegslikken.

(*) Recensie verschenen in Standaard der Letteren van 25 mei 2008; hier overgedrukt met de
toestemming van de auteur.
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Erfgenaam Vital neemt zich voor om weliswaar goed te leven van ooms fortuin,
maar het ook wat rustiger aan te doen, in elk geval wat de drank betreft. De meisjes
blijken een verlokking die zich moeilijker laat weerstaan, vooral dan de jongedames
van dubieus allooi waar de stad en zijn weldoende anonimiteit hem steeds in ruime
mate van voorzien heeft. Neeflief wil dus de gulden middenweg bewandelen, met
alle gevolgen van dien: Vitals pogingen om het noodlot van zijn oom te ontlopen
laat het hem, het blijft een klassiek gegeven, juist dubbel en dik herhalen. Daarmee
brengt hij de precaire sociale verhoudingen in het dorp in gevaar. Vitals vaste scharrel
in de stad lijkt, nu hij een rijk man geworden is, zo snel mogelijk met hem het
huwelijksbed te willen delen, wat meteen afbreuk doet aan haar charmes. De winters
op het platteland blijken erg lang uit te vallen en de weg naar de lokale kroeg en de
borrels steeds korter.
Een tijdlang zet Vital zijn zinnen op de enige gepaste verloofde die de streek rijk is,
ene Mademoiselle de Saint-Valéry, het nichtje van de plaatselijke baron, met een
goede naam maar geen noemenswaardig eigen fortuin. In Vitals ogen lijdt de
jonkvrouw niet zozeer aan een al te schrale bevalligheid of dito bankrekening, maar
ontbeert ze des te meer de sociale afstand die een belangrijke prikkel leek in zijn
voorbije amourettes met barmeiden, zangeresjes en andere schaduwminnende flora
uit de demi-monde van de nabije stad. Wanneer de Mademoiselle al te bot Vitals
avances afwijst nog voor hij er goed en wel aan begonnen is, brengt nog meer drank
soelaas, alsook de charmes van de cafédochter Eleken, met wie de erfgenaam
uiteindelijk trouwt, tot grote consternatie in het dorp: ‘Hoe es 't meugelijk, veur azeu
ne rijke jongen en mee zuk'n educaossie!’
Buysse spant zijn roman op tussen polariteiten die ook zijn overige werk beheersen.
De erotische en andere spanningsvelden tussen hogere heren en lagere dames, tussen
voorrecht en onrecht, tussen de leefwerelden van het platteland en de stad, tussen
drift en sociale dwang, leveren de brandstof voor haast al zijn geschriften, net zoals
Vitals fysieke en mentale aftakeling in velerlei gedaanten in de rest van het oeuvre
terugkeert. In zijn rijpere werk, met hoogtepunten als 't Bolleken, slaagt Buysse erin
om het donkere naturalisme van zijn vroege jaren, dat vaak een al te plichtmatige
indruk wekt, naar zijn hand te zetten, en komt hij tot een register dat vermoedelijk
meer
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overeenstemming vertoont met wat ik gemakshalve zijn ‘schrijversziel’ noem. Dan
laat Buysse zich kennen als een auteur met een groot en genereus hart, dat zich het
best naar proza laat overzetten via milde satire en een barmhartige ironie.
Dat maakt 't Bolleken overigens niet tot het monkelende geschrift van een ouder
wordende bon vivant met de rui in de wilde haren. Nergens verslapt Buysses greep
op het verhaal, nimmer wordt de focus onscherp. Dit is en blijft ijzersterk proza van
Europese allure, het dient maar eens klaar en duidelijk gesteld in een land dat zijn
beste schrijvers al te vaak met dedain heeft bejegend. Nooit verliest Buysse de
keiharde realiteit uit het oog, de granieten ondergrond die hij met zijn sociale
tragikomedie wel kan verbloemen maar nimmer zal verraden. Vitals keuze voor de
gewone, om niet te zeggen vulgaire cafédochter Eleken, en vooral de verbijsterde
reacties bij de lokale gemeenschap, leggen een leefwereld bloot waarin iedereen,
hoog of laag, rijk of arm, worstelt met zeer rigide zeden. Iedereen betreurt of vervloekt
de sociale barrières, maar houdt ze, wanneer het erop aankomt, ook in stand. Stabiliteit
voor alles.
Vital intussen, begint in te zien dat Eleken nooit de elegantie van een burgervrouw
zal vertonen, laat staan de tafelmanieren of een vlotte beheersing van het Frans. Wat
hem aantrok, blijkt nu een bron van irritatie en ontgoocheling. De echtelieden worden
dik en leiden een leven dat van evenveel kommer als fut gespeend lijkt, waarbij Vitals
nood aan berusting onder de vorm van jenever steeds bodemlozer uitvalt, tot het
levenseinde van zijn oom ten slotte ook het zijne wordt, met ontstoken slokdarm en
al.
Het verhaal van deze neergang vormt een van Buysses gaafste teksten. Wie zijn werk
niet kent, mist iets. Wie hem afdoet als gedateerd of oubollig heeft ongelijk, 't Bolleken
biedt een ideale kennismaking met een literator van formaat. Voor deze roman geldt
evenzeer wat een van de personages zegt over de tomatensoep die ten huize Vital
ter tafel komt: ‘Ca procurait une sensation agréable et ça vous collait un fond.’ Lezen
maar.
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Een leeservaring
Permentier op 't pensionaat(*)
door Leo Pleysier
Nog altijd wat aan de hand, telkens als ik teksten van Buysse onder ogen of te horen
krijg. Tot voor een paar weken liep op de radio in een middagprogramma de roman
Bolleke in de vorm van een gelezen vervolgverhaal. Die radiomensen denken er
natuurlijk weer niet aan dat je als luisteraar tijdens de middagpauze daardoor je
aandacht kwijtraakt voor je eten of voor je krant die je doorneemt. Enfin, wat mij
betreft was het steeds zo dat ik ondertussen telkens met een half oor naar die
Buysse-zinnen zat te luisteren en me daarbij dan ook nog probeerde te herinneren
tot waar men de dag voordien in het verhaal gevorderd was. Lichtelijk geïrriteerd
telkens ook: natuurlijk is het niet zo bedoeld maar ondertussen bezorgt zo'n voorlezer
je dan toch maar het gevoel dat er voorleeskwartiertje wordt gehouden voor een
publiek van gezichtsgestoorden.
Maar er is meer natuurlijk. Kursorisch lezen op het pensionaat in de zesde. ‘Een
stuk van Cyriel Buysse waaraan ik voor het op gang komen van mijn schrijven
schatplichtig blijf’, zo heb ik het ooit omschreven. Of allicht dan toch een van de
teksten die ooit op een beslissende manier hebben ingewerkt om van een bepaald
soort fascinaties te genezen. Een tekst over een gebeuren dat zich afspeelt op een
mistige november in het begin van deze eeuw. Stijfbevroren rapenvelden, een
boswachterij, een pachter die vanuit zijn deuropening nauwlettend staat toe te kijken
hoe een wildstroper er op een erg listige manier in slaagt een haas te verschalken.
(En nu, meer dan twintig jaar later, heb ik de tekst teruggevonden en geïdentificeerd:
De wraak van Permentier, staat te lezen van pagina 157 tot 184 in de Vierde Cyriel
Buysse Omnibus.)

(*) Column verschenen in De Nieuwe van 26 augustus 1982, p. 20; hier overgedrukt met de
toestemming van de auteur.
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Ah maar ik kennekik dat!, dacht ik en al lezende transponeerde ik alles gewoon naar
mijn eigen gehucht, mijn eigen huis in de mist die er in banken boven het krakende
stijfopstaande loof hing.
Precies, zo is het!, dacht ik toen ik las over het geluid van de droge klop tussen de
oren, het hoge brekende gilletje, de warme bloeddoorlopen pels waaraan nog wat
keutels kleven... Voor de eerste keer in mijn leven las ik zinnen die iets te maken
hadden met ervaringen die ik had opgedaan maar waaraan, dat had ik al spoedig
begrepen, in dat pensionaat (en zoals later bleek: nergens eigenlijk) nooit woorden
worden besteed. En in de winter kan je 't op tweehonderd meter van het huis waar
ik zit te schrijven nog altijd zien: boerenkinderen op holle zaterdagmiddagen tot aan
hun knieën in het slijk op de akkers; dikke tintelende vingers van de kou; rijm in de
wenkbrauwen en op de wimpers. Wie heeft het daar ooit eens over?
Jawel, maar rat-in-de-val meneer want blijkt plotseling hoe een onopgemerkte derde
het gebeuren vanuit een nieuwe, onverwachte hoek staat gade te slaan waardoor op
zijn (mijn) beurt de spieder bespied, de toekijker bekeken, de voyeur wordt betrapt.
Rat-in-de-val want blijkt hoe ook in een tekst een deur achter de lezer zijn rug kan
worden dichtgeklapt. Rat-in-de-val want er is een jachtopziener die vanaf de overkant
van het veld alles heeft gevolgd en die zal Permentier meteen ook als getuige voor
het gerecht dagvaarden.
‘Verdorie, 't is dus wel altijd twee keer uitkijken of ze hebben u te pakken’, denkt
de pensionair.
‘Argwaan koesteren, zo heet dat’, zegt de leraar Nederlands.
‘Genezen van de met lijf-en-leden-betrokkenheid’, zo noemde ik het zelf later.
In welke mate hebben leesgeschiedenissen als deze ertoe bijgedragen om mij de
onontbeerlijke welbedachtheid tegenover personen en landschappen eigen te maken?
Zo vraag ik mij nu af.

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

181

In memoriam Livine Verschoore-Sevens
(Gent 15 september 1914-30 januari 2009)
door Joris van Parys
Livine Sevens was een dochter van de onafhankelijke flamingant Alfons Sevens
(1877-1961), die tijdens de eerste wereldoorlog als uitgever van het kritische Gentse
weekblad De Witte Kaproen werd gedeporteerd naar Duitsland. De brieven die haar
vader tijdens zijn Duitse gevangenschap (1915-1918) aan haar moeder in Gent
stuurde, werden van 1998 tot 2001 door haar dochter Nicole Verschoore uitgegeven
in een tiental afleveringen van Boek en Bibliotheek. De grootvader van Livine was
de dichter Theodoor Sevens (1848-1927), die bevriend was met Guido Gezelle.
Livine zelf werd een van de eerste vrouwelijke rechters in België en de allereerste
bij de Gentse Handelsrechtbank. In september van dit jaar zou ze vijfennegentig
geworden zijn. Tot een paar jaar geleden was ze nog opvallend actief. Elke
onderzoeker die bij haar kwam aankloppen, kon rekenen op haar volledige
medewerking omdat ze zich zeer bewust was van het belang van het archief van haar
familie voor de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging en de Vlaamse
literatuur.
Na haar huwelijk met advocaat Paul Verschoore (1913-1977), een kleinzoon van
Arthur Buysse, had Livine Sevens geregeld omgang met zowel Augusta Beaucarne
en Madeleine Buysse, de weduwe en de dochter van Arthur, als met de hoogbejaarde
Alice Buysse, zodat ze bekend raakte met allerlei bijzonderheden uit de geschiedenis
van haar schoonfamilie. Dankzij Livine is een groot aantal documenten uit de
nalatenschap van Arthur en Alice Buysse bewaard gebleven, evenals het handschrift
van Het recht van de sterkste dat Cyriel Buysse in 1929 cadeau deed aan zijn
schoonzus, en een aantal bijzondere exemplaren van zijn boeken, met geschreven
opdrachten aan Arthur en Alice. De foto's en documenten zijn door Nicole Verschoore
overgedragen aan het Liberaal Archief in Gent. De boeken en het hand-
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schrift worden opgenomen in de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek.
Beste Livine,
Twee weken voor het einde heb ik je nog eens kunnen zeggen dat ik mijn boek
over Cyriel Buysse nooit had kunnen schrijven zoals ik het geschreven heb zonder
het vertrouwen en de enthousiaste steun die jij me van meet af aan, nu twaalf jaar
geleden, zonder enige reserve hebt gegeven. Keer op keer stuurde je me briefjes met
bijzonderheden over de familiegeschiedenis, vaak met foto's en kopieën van
correspondentie of andere documenten. Het ontroerde je dat ik het boek daarom aan
jou wilde opdragen, en voor mij was het de ultieme voldoening jou in oktober 2007
het eerste exemplaar te kunnen overhandigen. Dat moest helaas gebeuren in een
kamer van de Gentse kliniek waar je toen verbleef. Je hebt het boek na je thuiskomst
niet meer zelf kunnen lezen, maar je had niets liever dan dat ik je tijdens mijn
bezoeken van vorig jaar af en toe een paar bladzijden voorlas.
Beste Livine, we zullen ons nooit meer solidair kunnen ergeren aan de
oppervlakkigheid en de hypocrisie die de wereld regeren, maar het zal mij een
blijvende troost zijn te bedenken hoeveel mensen jij in je lange, vruchtbare leven
hebt verrijkt met de wijsheid en de warmte van je menselijkheid. Het was een
voorrecht jouw vriend te zijn.
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Kroniek
Cyriel Buysse oktober 2008 - september 2009
Het Buysse-jaar 2008-2009 stond helemaal in het teken van de voorbereiding en de
uitvoering van alle plannen om de schrijver te huldigen in zijn 150e geboortejaar. En
het moet gezegd: er is véél gebeurd, bijna niet te overzien. Wat volgt is dus een
overzicht dat wellicht niet volledig is. De viering ‘150 jaar Buysse’ heeft over Nevele
en omstreken een waar feestgedruis ontketend dat werd georkestreerd door een
gelijknamig comité: een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Nevele,
Hansbeke, Landegem, Poesele, Merendree en Vosselare. Het feestjaar werd officieel
geopend op 13 maart door burgemeester Roger Boone, in het gemeenschapscentrum
‘De Klaproos’ in Nevele, met een korte toespraak van ondergetekende over ‘Cyriel
Buysse toen en nu’, een fragment uit de theatermonoloog ‘Cleve's tweestrijd’ door
Lucien Cleppe en de opvoering van een fragment uit Het gezin Van Paemel door
toneelgroep Feniks. Tussendoor werd de muzikale noot verzorgd door volkszangers
Erik Wille en Roger Schelstraete. Daarbij diende zich ook al een voorsmaakje aan
van wat nog zou volgen: er waren drankjes en eigen streekproducten waaronder
Buyssebrood, Buyssepaté, Meetjeskonte, streekbier met Buysse op het etiket,
Buyssenougat...
Het werd, zoals beloofd, ‘een aangenaam cultureel en ontspannend Cyriel
Buyssejaar’ daar in Buyssedorp. Ondersteund door de Gemeente Nevele, door de
Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland, Comeet (Cultuur in 't Meetjesland)
en Cel Erfgoed Meetjesland, bood de werkgroep verder nog de volgende evenementen
aan: uitgave van de biografie van Alice Buysse door het tijdschrift van de
heemkundige kring (zie ook hierna), lezing en diashow over ‘Poesele en Poeselaars’
door André Bollaert met voordracht door Trees Coppieters (22 maart),
Buyssewandeling in Nevele onder leiding van Jan Luyssaert, met voordracht van
Buysseteksten in Nevels dialect door André Bollaert en Mia Pynaert (19 april; er
waren maar liefst 125 aanwezigen!), Buyssewandeling in Deurle onder leiding van
Eddy Vaernewyck (14 juni), Tweede Cyriel Buysse koetsen tocht
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en paardenwijding (28 juni), Cyriel Buysse fietstocht Nevele-Deurle (16 juli), evocatie
en historische maaltijd in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling, nu het huis
van notaris Duerinck, (28 en 29 augustus), opstelling reizende tentoonstelling
‘Mijnheer Cyriel’ in het Cyriel Buysse Centrum (13 september tot 31 december),
Open Monumentendag met fietstocht en wandeling met als thema ‘zorg’, langs
plaatsen die Buysse beschreef (13 september), bloemtapijt op de markt in Nevele
(11-13 september), voorstelling maquette van het verkozen beeld van Buysse (13
september), opvoering van ‘Grueten Broos’ door Lucien Cleppe in ‘De Klaproos’
(23 september), literaire herfstwandeling ‘Lotenhulle en Poeke in het werk van Cyriel
Buysse’ onder leiding van Arnold Strobbe, met voordracht van Buysseteksten door
William van Hoven en Edith Wille (27 september), en - nog niet voorbij als deze
kroniek wordt afgerond - filmvoorstellingen (onder meer Tantes, 't Bolleken en De
Biezenstekker) in ‘De Klaproos’ (12, 17 en 26 november). Tijdens de Sinksenkermis
in Nevele (30 en 31 mei, 1 juni) werd ook een ‘Culturele Cyriel Buysse Koetsentocht’
georganiseerd (30 mei) en werd de tentoonstelling ‘Mijnheer Cyriel’ opgesteld in de
vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling (31 mei, 1 juni). In december zal de lezing
van André Bollaert over ‘Poesele en Poeselaars’ worden gepubliceerd in het
heemkundig tijdschrift Het Land van Nevele en het beeld dat van Buysse werd
gemaakt - de keuze is inmiddels gevallen op het ontwerp van de jonge kunstenaar
Stief Desmet (o Deinze 1973) - zal in februari 2010 worden onthuld op de markt in
Nevele.
Over dit alles werd ook uitvoerig gedetailleerd bericht in de Nieuwsbrief van de
heemkundige kring Het Land van Nevele. Hierin viel onder meer nog te lezen dat
er ook een literaire Buysse-wedstrijd werd georganiseerd waarbij verscheidene
handelszaken één gekopieerde bladzijde uit een werk van Buysse voor het raam
hadden hangen die door de deelnemers moest geïdentificeerd worden. Op die manier
werd iedere deelnemer de bibliotheek ingestuurd. En dan waren er ook nog
huifkarrentochten op zeven verschillende zaterdagen tussen 18 juli en 14 november...
Zijn er een paar vergeten? Excuus daarvoor, het was alleen de bedoeling een beeld
te geven van de omvang en de diversiteit van het Nevelse feest, dat niet alleen heeft
gezorgd voor culturele evenementen maar de schrijver ook bij het volk, zijn volk
heeft gebracht. Zelfs de slagers hebben meegedaan: zij hebben gerechten verkocht
die in

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 25

185
Buysses werk worden genoemd, als daar zijn: soepe-mee-bollekes,
boelie-mee-wurtelkes, karmenoaden-ensaucietjes-mee saveuïen. En de plaatselijke
bakkers bakten Buyssetaart en Buyssebrood. Hoe dat smaakte kan ik u niet vertellen.
Maar zeker is wel dit: had Cyriel Buysse dit kunnen zien hij zou gezegd hebben dat
het goed was zo. Hij zou het ook gewaardeerd hebben dat de gemeentelijke bibliotheek
haar eigen collectie Buysse-drukken heeft tentoongesteld en bij die gelegenheid zelfs
aangevuld.
Ook buiten het Nevelse ging de herdenking van het 150e geboortejaar van Buysse
niet onopgemerkt voorbij. Joris van Parys was als auteur van de alom geprezen
biografie een graag geziene en veelgevraagde spreker. Aan zijn boek werd, na de
prestigieuze ABN AMRO Prijs en de Prijs voor essay en monografie van de Provincie
Oost-Vlaanderen, in 2009 ook nog eens de Interprovinciale Prijs voor monografie
2008 toegekend. Van Parys was uitvoerig aan het woord op 7 december 2008 in het
Canvasprogramma ‘Iets met Boeken’ en was nog op verscheidene plaatsen te gast
voor een presentatie van zijn boek. Zo gaf hij op zondag 19 april een
‘ontbijtvoordracht’ in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen en een lezing in het
LunchCafé Walry in Gent op 7 mei 2009. Op 10 mei hield hij in het Museum voor
Schone Kunsten te Gent de lezing over Emile Claus en Cyriel Buysse waarvan de
tekst hierboven in de Mededelingen is opgenomen. En in september, naar aanleiding
van de verjaardag van Buysse zelf, werd hij geïnterviewd door Klara (18 september).
Op radio 1 was op de verjaardag zelf (20 september) een interview te horen van
Lieven van de Haute met Monika van Paemel.
In de Stedelijke Openbare Bibliotheek in Gent werd Cyriel Buysse geëerd van 3
tot 28 februari met een tentoonstelling, lezingen en een theatervoorstelling: de reizende
tentoonstelling ‘Mijnheer Cyriel’ was te zien (en kreeg veel belangstelling), de
lezingen werden verzorgd door Joris van Parys (5 februari, een herneming van de
kleine geurenstudie die hier vorig jaar al werd afgedrukt), door Anne Marie Musschoot
(12 februari, over Buysse en de Eerste Wereldoorlog) en door Yves T'Sjoen (17
februari, over Buysse en Richard Minne). Op 26 februari bracht Jo Decaluwe zijn
bekende theatermonoloog ‘Typen’. Diezelfde Jo Decaluwe was op 22 oktober 2008
al opgetreden in de reeks ‘Acteur en Auteur’ in de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde en verzorgde op 7 mei ook een
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theaterwandeling in het Museum voor Schone Kunsten te Gent naar aanleiding van
de tentoonstelling Emile Claus. Jammer genoeg was het publiek dat hierbij kon
worden toegelaten zeer beperkt zodat slechts weinige mensen deze wandeling hebben
kunnen meemaken. Als belangrijk nieuws kan hier tussendoor worden aan toegevoegd
dat Jo Decaluwe een nieuwe Buysseproductie aan het instuderen is onder de titel
‘Goeste’. De nieuwe theatermonoloog wordt in de nieuwsbrieven van Theater
Tinnenpot aangekondigd als ‘verhalen over eten en drinken en andere dingen waar
een “mensch” goesting naar heeft’.
Er zijn dit jaar uiteraard veel publicaties te vermelden. Ook herdrukken van Buysse
zelf. In het spoor van de succesrijke herdruk van de roman 't Bolleken (2008) door
de gezamenlijke uitgevers van de biografie van Joris van Parys hebben Houtekiet
(Antwerpen) en Atlas (Amsterdam) ook de beloofde heruitgave bezorgd van de
autobiografische Roman van de schaatsenrijder (met een nawoord door Joris van
Parys, 2009). Atlas bracht eveneens een nieuwe herdruk van de editie Tantes in de
reeks ‘De twintigste eeuw’ (nr. 43. Teksteditie en verantwoording door Yves T'Sjoen.
Met een nawoord van Anne Marie Musschoot). Beslist vermeldenswaard is de fraai
geïllustreerde uitgave van de Stichting Ons Erfdeel Het grote rivierenboek. Schelde
Maas IJzer Leie. Een reisverhaal met bloemlezing, samengesteld door Luc Devoldere.
Het boek bevat enkele teksten van Buysse: ‘Mohammed in Vlaamse aarde’ (uit Van
een verloren zomer, VW 6), ‘Laat ons de Leie’ (VW 7) en ‘In de natuur’ (VW 4).
Kleinschaliger, maar beslist ook boeiend, is de bijdrage van Luc Decorte over ‘De
Leie in de Nederlandse literatuur’, verschenen in De Leiegouw, het zesmaandelijks
tijdschrift van de vereniging voor geschied,- taal- en volkskundig onderzoek in het
Kortrijkse (jg. 50, 2008, afl. 2). Decorte citeert uit de ‘weergaloze biografie van
Cyriel Buysse’ en neemt vanzelfsprekend ook enkele fragmenten over uit Buysses
lyrische Leiestukken. Ook in de nieuwste bloemlezing van Joost Zwagerman, De
Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (Amsterdam,
Prometheus, 2008) is Buysse aanwezig, zij het teleurstellend zuinig met een fragment
uit ‘Indrukken van een Belg in Nederland’ (VW 7).
Zeer verrassend was het een citaatje te vinden uit Buysses dagboek Zomerleven
in de tentoonstelling ‘De exotische mens. Andere culturen als amusement’ die was
te zien in het Teylers Museum te Haarlem
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en in het Museum Dr. Guislain in Gent (dat laatste van 29/5 tot 13/9/2009). In het
boek dat bij de tentoonstelling is uitgegeven (gedrukt bij Lannoo, 2009) is een bijdrage
te vinden van Annelies Delanote en Renilde Seyssens, ‘Instructie, spektakel en
interactie. Het Senegalese en Filippijnse dorp op de Wereldtentoonstelling van Gent
1913’, waarin de auteurs erop wijzen dat de observaties van Buysse in zijn dagboek
Zomerleven ‘helemaal in het verlengde [liggen] van wat andere auteurs te melden
hebben over de bewoners van het Filippijnse dorp, die stereotiep omschreven worden
als “primitieve wilden”.’ Buysse noemde het Senegalese dorp een ‘amusements- of
liever een lunapark’, en het Filippijnse kamp omschreef hij als een ‘Indianenkamp’,
dat bestond uit ‘Zowat driekwart-naakte, bruine kerels, die een mengselprodukt leken
van apen en mongolen’ (p. 139). De overige citaten (onder meer uit de brievenroman
De lemen torens van Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck) bevestigen
inderdaad dat dit het clichébeeld was van die tijd op ‘de andere’ of ‘de vreemde’.
Om het met de titel te zeggen die in De Morgen verscheen bij de bespreking van de
tentoonstelling: ‘Aapjes kijken in het menselijke rariteitenkabinet’ (29 mei 2009).
Interessant is ook het boek van Matthijs de Ridder, Ouverture 1912. Literatuur
en Vlaamse Beweging aan de vooravond van de Grote Oorlog (Antwerpen 2008,
AMVC-publicaties 11), waarin August Vermeylen en zijn Kritiek der Vlaamse
Beweging onder de loep worden gehouden. Zoals bekend vormt een opmerking van
Buysse, ‘die meende dat de flaminganten categorisch tegen het Frans waren omdat
het het Frans betrof’ (p. 70) de aanleiding voor het pleidooi van Vermeylen.
Vermeylen van zijn kant meent dat Buysse ‘niet heel en al ongelijk heeft’ maar is
verder helemaal niet zo mild voor zijn vroegere Van-Nu-en-Straks-collega. Buysses
uitspraken over ‘de’ (eigenlijk: sommige) flaminganten werden in eigen tijd fel
gecontesteerd en blijven natuurlijk commentaar uitlokken. Nieuw is het stuk dat Joris
van Parys schreef over Willem Elsschot en Cyriel Buysse voor Achter de schermen,
de nieuwsbrief van het Willem Elsschot Genootschap. Het opstel opent de extra
editie die helemaal aan Buysse en de Buyssebiografie is gewijd (jaargang 11, extra
editie oktober 2008). Het is een aflevering waarin de voornaamste recensies van Van
Parys' boek op een ook visueel aantrekkelijke manier bijeen zijn gebracht. Over
‘Cyriel Buysse en het New York uit het fin de siècle’ schreef Jacqueline Bel in het
julinummer 2008 van het
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Nederlandse tijdschrift Armada (‘Tijdschrift voor wereldliteratuur’, 14e jg., nr. 51).
In het oktobernummer van diezelfde jaargang (nr. 52) besteedde Jacqueline Bel
aandacht aan ‘De Groote Oorlog in proza en poëzie’, waarbij Buysses
oorlogsreportage Van een verloren zomer heel even ter sprake wordt gebracht. Een
vernieuwend en belangwekkend artikel schreef Tom Sintobin, die tijdens het
Buyssecolloquium eind 2007 het publiek aangenaam verraste met zijn analyse van
gnomische formules in ‘Op het kleine gehucht’ (gepubliceerd in Mededelingen
XXIV). In het tijdschrift Nederlandse Letterkunde (jg. 13, nr. 3, december 2008) liet
hij een breder, comparatistisch opgezet stuk verschijnen, ‘“Men” heeft altijd gelijk’,
waarin hij de bevindingen van zijn Buysse-onderzoek uitbreidt in de analyse van
teksten van Virginie Loveling en van Herman Teirlinck.
Tussendoor kan ook nog worden gewezen op twee bijdragen in Het Land van
Nevele, het driemaandelijks tijdschrift van de zeer actieve gelijknamige heemkundige
kring. Het maartnummer 2009 (jg. XL, nr. 1) omvat als geheel een biografie van
Buysses zus Alice Buysse door Stefaan de Groote en Bart D'hondt en heeft een woord
vooraf door Nicole Verschoore. Het juninummer 2009 (jg. XL, nr. 2) bevat een korte
huldebijdrage over Rosalie Loveling, die 175 jaar geleden werd geboren te Nevele.
Het herdenkingsstuk is van de hand van Jan Luyssaert. Hierbij hoort dan ook de
vermelding van een belangrijke herdruk: Piet Couttenier en ondergetekende hebben
onder de titel Meesterschap in tweevoud een keuze samengesteld uit de novellen en
schetsen van Rosalie en Virginie Loveling. De bundel is verschenen bij de
Nederlandse uitgeverij Amsterdam University Press (2009) en bevat de volgende
stukken: van Rosalie: Meester Huyghe, Po en Paoletto, Iets over het onderwijs der
vrouw, Het meesterschap; van Virginie: De kwellende gedachte, Meesterschap,
Vrijheid - Blijheid, Plaatje Mulderman. Aandacht is er dus ook voor de Lovelings
geweest, en we hopen dat dit nog een poosje mag blijven duren. Alvast nog dit: de
veelbekroonde studie van Liselotte Vandenbussche, Het veld ter verbeelding, waarin
Virginie Loveling een belangrijke plaats krijgt toebedeeld, werd uitgegeven door de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en aan het publiek
voorgesteld op 4 maart 2009.
Bij al dat extra herdenken en feesten zou men bijna vergeten dat de ‘gewone’
aanwezigheid van Buysse in het toneelleven ook zijn ‘gewo-
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ne’ gang ging. Wij kregen weet van drie ensceneringen van Het gezin Van Paemel.
De productie in Deinze op 4, 10, 11, 17 en 18 oktober, in een regie van Steve de
Schepper, werd verzorgd door het amateurtoneelgezelschap Vooruit dat, net als
Buysse, zijn 150e verjaardag vierde. De opvoering van 18 oktober werd voorafgegaan
door een inleiding op het stuk door Joris van Parys. Tussen 20 februari en 8 maart
bracht ‘Toneelgilde De Lanteern’ in Kachtem maar liefst elf voorstellingen van
Buysses klassieker (met dank voor dit bericht aan Gustave Delaey, trouw lid van het
Buysse Genootschap). En dan was er ook nog een primeur in Buggenhout: Tejater
Restant bestaat daar 25 jaar en heeft dat jubileum gevierd met een opvoering van
Het gezin Van Paemel in het lokale dialect. Volgens regisseur Geert Dufour geeft
‘de rijkdom aan woordenschat de productie een absolute meerwaarde’ (bericht in
Het Laatste Nieuws van 2 april 2009). Het stuk werd gebracht op locatie: in de
Wiesbeekhoeve en de opbrengst was volledig bestemd voor het goede doel, nl. de
vzw Avalon uit Opstal (voorstellingen in mei).
Tot slot nog twee berichtjes van een andere orde. In oktober 2008 bereikte ons de
mededeling dat voor de Buysse fietszoektocht in de omgeving van Deinze waaraan
ons genootschap heeft meegewerkt maar liefst 626 brochures (met informatie en
vragen over Buysse) aan de man werden gebracht, wat in de praktijk betekent dat
zowat 1878 personen op die manier kennis hebben gemaakt met de schrijver
(gemiddeld werd één brochure per drie personen verkocht). Niet slecht als resultaat,
hoewel de zomer van 2008 helemaal geen goed fietsweer heeft gebracht. We kunnen
ook nog melden dat het grafmonument van de familie Buysse-Loveling op de
Westerbegraafplaats in Gent, dat volkomen vervallen was, in een recordtempo werd
hersteld, dank zij de hulp van enkele zeer alerte personen.
Helemaal afronden doen we met een vooruitblik. Hier kan al worden aangekondigd
dat nog in het najaar 2009 twee fotoboeken zullen verschijnen: één van fotografe
Tania Desmet, Kijken met Cyriel Buysse. Een fotoverhaal (foto's geïnspireerd door
Buysse en de daarbij horende teksten) en één door biograaf Joris van Parys, De wereld
van Cyriel Buysse, waarin, net zoals in zijn succesrijke boek, de hele wereld van
Buysse in beeld zal worden gebracht mede aan de hand van nieuw opgedoken
materiaal.
A.M.M.
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Hebreeuws dichter uit de 11e eeuw. Recent verscheen een essay over Dominique
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literatuur en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent en van 1985
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Zielens en Anton Bergmann. Momenteel werkt hij aan een biografie van Jan Frans
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Erwin Mortier werd geboren in Nevele (1965) en debuteerde in 1999 met de roman
Marcel. Daarna volgden onder meer nog Mijn tweede huid (2002) en Sluitertijd
(2009), de dichtbundel Vergeten licht en een reisverslag met portret van Gerard Reve.
Recent verscheen de roman Godenslaap.
Leo Pleysier (1945) is schrijver. Publiceerde 15 romans, waaronder Wit is altijd
schoon (1989), De gele rivier is bevrozen (1993) en De trousse (2004). Hij ontving
o.a. de Cultuurprijs proza van de Vlaamse Gemeenschap en de Bordewijkprijs.
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