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[Woord vooraf]
De twee volumes tellende studie ‘Wie schaft er op de woorden?’ Over het
beschrijvende en de beschrijving bij Stijn Streuvels werd op 3 oktober 2002 als
doctoraal proefschrift verdedigd aan de Katholieke Universiteit Leuven, met als
juryleden prof. dr. H. Brems, prof. dr. M. De Smedt, dr. M. Kemperink en prof. dr.
W. Kusters. Promotor was prof. dr. D. De Geest, voorzitter van de jury prof. dr. K.
Porteman. De op de dbnl opgenomen tekst betreft de integrale originele versie en
werd dus niet herwerkt op basis van het juryrapport, met alle fouten en
onnauwkeurigheden die daaruit voortvloeien.
De herwerkte versie van het tweede boek verscheen in 2005 in een handelseditie
bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, onder
de titel ‘Wie schaft er op de woorden?’ Vijf keer Streuvels lezen. Het eerste boek
werd nooit eerder gepubliceerd.
Tom Sintobin
‘Wie schaft er op de woorden?’
Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels
Leuven 2002
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Inleiding
In 1993 verscheen de opgemerkte studie van Kathryn Smits Een nieuwe kijk op de
jonge Streuvels, waarin zij een oproep doet om de focus van de Streuvelsstudie te
verruimen: “Wat we dringend nodig hebben zijn objectieve kritische studies over
het werk van deze man, dat al te vaak in de schaduw van zijn fascinerende en bijna
legendarische persoonlijkheid is komen te staan” (Smits 1993:5). Eenzelfde
bekommernis lag ook ten grondslag aan het in 1995 opgerichte Stijn
Streuvelsgenootschap. Dat Stijn Streuvels een fascinerend mens was, hoeft allicht
geen betoog. De man slaagde er niet alleen in om gedurende zijn 98 jaar lange leven
een omvangrijk oeuvre voort te brengen (het Volledig Werk, dat lang niet alle teksten
bevat, telt meer dan 6000 bladzijden), hij speelde decennia lang ook een invloedrijke
rol in het literaire leven, nu eens als het na te volgen model, dan weer als anti-model.
Het is nochtans opmerkelijk dat zelfs de hevigste opponenten hun bewondering voor
de auteur nooit helemaal onder stoelen of banken konden steken.
In dit proefschrift wil ik ingaan op een gegeven dat doorgaans tot de meest
karakteristieke aspecten van zijn oeuvre wordt gerekend en waarom hij beurtelings
verguisd en bejubeld werd: de beschrijving. Stijn Streuvels wordt algemeen als een
van de grote beschrijvers beschouwd. In recensies, literatuurhandboeken, aan zijn
teksten gewijde studies en artikelen duiken de termen ‘beschrijving’, ‘beschrijver’,
‘beschrijven’ frequent op. Nochtans is er nog geen omvattend en systematisch
onderzoek verricht naar het hoe en het waarom van dat label. Het voorliggende
proefschrift wil een poging ondernemen om die lacune weg te werken. Ik wil bekijken
hoe beschrijvingen functioneren binnen de verhalen van Stijn Streuvels; of ze een
specifieke functie hebben, welke kenmerken eraan kunnen worden toegeschreven,
waar ze bij voorkeur voorkomen, en dergelijke meer.
Deze dissertatie valt uiteen in twee boeken. In het eerste boek probeer ik te komen
tot een (werk)definitie van het concept ‘beschrijving’. Ik volg daarbij twee
invalshoeken. In een eerste luik presenteer ik een aantal denkpistes uit de literaire
theorie. Vooreerst komt daarbij de manier aan bod waarop de klassieke retorica met
de beschrijving omging. Vervolgens besteed ik de nodige aandacht aan de
(structuralistische) voorstellen van theoretici als Philippe Hamon, Jean
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Michel Adam en Mieke Bal, waarbij vooral een artikel van Jean Molino voor de
nodige tegenwind zal zorgen. Voorts ga ik in op de inzichten van Seymour Chatman,
een Amerikaanse narratoloog die onderzoek verrichtte naar narrativiteit in literatuur
en film. Ten slotte reflecteer ik over een aantal opmerkingen van Gérard Genette en
Peter Klaus, wat tot gevolg dreigt te hebben dat het onderscheid tussen beschrijving
en verhaal, en dus ook de erop gebaseerde onderzoeksvragen die ik daarnet
formuleerde, onhoudbaar dreigen te worden.
Omdat geen van deze voorstellen mij echt kon voldoen, schakel ik vervolgens
over op een andere invalshoek. De vaststelling dat het niet mogelijk zou zijn om
beschrijvingen van verhalende passages te onderscheiden, is immers klaarblijkelijk
tegenintuïtief. Waarop berust het onderscheid anders dat zo vaak voorkomt in het
Streuvelsonderzoek en in de Streuvelskritiek? In het tweede luik van dit boek
onderwerp ik deze teksten dan ook aan een gedegen analyse. Ik probeer ook te
demonstreren hou oud de erin voorkomende kwesties vaak zijn. Waar dat relevant
of interessant lijkt, illustreer ik de voorgestelde kwesties met behulp van de lectuur
van (fragmenten van) Streuvelsteksten. Het tweede boek bevat vijf omstandige en
nauwgezette lecturen van bekende of minder bekende Streuvelsteksten.
Achtereenvolgens lees ik Langs de wegen (1902), Minnehandel (1903), De vlaschaard
(1907), De blijde dag (1909) en ‘Het leven en de dood in de ast’ (1926).
In het tweede boek valt de klemtoon op typische verhalende teksten. Streuvels'
talrijke autobiografische geschriften blijven daarbij buiten beschouwing. Op de laatste
tekst na gaat het ook om werk uit Streuvels' beginperiode, de “Eerste (grote) kreatieve
periode (1901/1909)” om het met de woorden van Speliers (1968:5) te zeggen. ‘Het
leven en de dood in de ast’ zou diezelfde auteur, samen met De teleurgang van den
Waterhoek (1926) en enkele novellen, in de “Tweede (grote) kreatieve periode
(1926/1930)” (Speliers 1968:5) plaatsen, na en voor een mindere periode dus. De
belangrijkste reden voor mijn keuze is het feit dat het hier om teksten gaat die
algemeen als de belangrijkste verhalende werken worden beschouwd. Dat ik geen
lectuur opneem van enkele andere teksten die daar nochtans voor in aanmerking
kwamen, ik denk daarbij aan ‘Lente’ uit Lenteleven (1899) en De teleurgang van
den Waterhoek, is toe te schrijven aan het feit dat over die teksten al interpretaties
werden gepubliceerd - respectievelijk van de hand van Smits (1993:57-69) en De
Geest (1998:15-36) - die vertrekken vanuit een leesmanier die ik tot op zekere hoogte
aan de mijne verwant zou willen noemen, en dan ook vergelijkbare resultaten
opleveren. Ondanks deze opwerping geef ik toe dat er nog altijd verscheidene teksten
uit de boot
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vielen die dat niet hadden mogen doen. Dit bezwaar wordt gedeeltelijk opgevangen
door de ruime focus die ik hanteer in het eerste boek, en waarbij ik aandacht besteed
aan veelsoortige teksten uit het gehele oeuvre.
Ik ben bij dit onderzoek steevast uitgegaan van de teksten zoals die zijn opgenomen
in Stijn Streuvels' Volledig Werk, dat tussen 1971 en 1972 in vier delen verscheen.
In het eerste boek verwijs ik naar het betreffende deel door het paginanummer te
laten voorafgaan door de letters ‘VW’ en een Romeins cijfer tussen I en IV.
Mijn keuze voor deze uitgave is aanvechtbaar. Dat is des te meer het geval omdat
het hier om een auteur gaat die het belangrijk vond om voortdurend aan zijn teksten
te sleutelen en er soms radicale wijzigingen in aanbracht. Bovendien bevat het
Volledig Werk, het ene deel al meer dan het andere, nogal wat tikfouten. Dat ik er
desondanks toch voor kies, is om praktische redenen. Een eerste voordeel zijn de
woordverklaringen onderaan de tekst. Weliswaar zijn ze mijns inziens bij wijlen
misleidend of al te zeer interpreterend, maar ze kunnen toch een grote hulp betekenen
voor lezers die niet zo vertrouwd zijn met Streuvels' eigenzinnige taal. De eerste
drukken van Streuvels' boeken bevatten geen verklarende woordenlijsten; we zullen
nog zien dat hieraan een bewuste keus van de auteur ten grondslag lag. Voor wie
aan deze woordenlijsten niet genoeg heeft, verwijs ik naar het herhaalde malen
herdrukte Westvlaamsch Idioticon van L.L. de Bo en naar het ongepubliceerde
Verklarend woordenboek op de taal van Stijn Streuvels van Lemaire. Ten tweede is
het Volledig Werk vrij gemakkelijk te vinden; alle delen, behalve het eerste, kunnen
trouwens nog besteld worden in de boekhandel. Exemplaren van de eerste drukken
van Stijn Streuvels daarentegen zijn door verzamelaars zeer gegeerd en daarnaast
ook nog eens vrij schaars. Het enige boek waarvan de eerste druk goed verkrijgbaar
is, is De teleurgang van den Waterhoek, dat enkele jaren geleden in een tekstkritische
editie werd heruitgegeven bij Manteau. Daarvan heb ik dan ook dankbaar gebruik
gemaakt.
Ik ontken beslist niet dat het belangrijk is voor de Streuvelsonderzoeker om aan
de eerste drukken de nodige aandacht te schenken. Dat een vergelijking van drukken
interessante resultaten kan opleveren, mag blijken uit mijn analyse van Minnehandel.
Dit is eens te meer een bewijs dat de geannoteerde heruitgave van Streuvels' eerste
drukken zeer wenselijk is.
Iets dergelijks kan tevens gezegd worden over de drukke briefwisseling die de
auteur voerde met Emmanuel De Bom. Zoals ook
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al bleek uit de eerder genoemde studie van Smits zijn deze brieven onder menig
opzicht beslist interessant genoeg om te worden uitgegeven.
***
most people don't
know there are
angels whose only
job is to make sure
you don't get too
comfortable, she said.
they know how easy
it is to fall
asleep & miss your
life1

Ik weet niet hoe mijn proefschrift er zou hebben uitgezien zonder een schaar engelen
die mij op tijd en stond grondig dooreen schudde. Misschien zou het er niet eens
geweest zijn. Mijn dank gaat eerst en vooral uit naar mijn promotor Dirk de Geest,
voor zijn enorme steun en onwaarschijnlijke enthousiasme. Hij bleek de zeldzame
gave te bezitten om iemand ervan te overtuigen dat de dingen goed opschoten, ook
al liep die iemand zelf met het idee rond dat hij hopeloos in die dingen aan het
verdwalen was.
Ik bedank voorts mijn collega's van de vakgroep Nederlandse Literatuur en
Volkskunde en van het departement Literatuurwetenschap, en alle anderen die ooit
bereid waren om te luisteren naar de speculaties van een warrige geest of om delen
van zijn productie door te lezen. Zeker An, Bart, Elke, Eveline, Geert, Jan, Joost,
Koen, Lieve, Nele en Peter verdienen hier een afzonderlijke vermelding. Stijn leidde
mij doorheen het AMVC-labyrint, Mia doorheen dat van de tekstverwerking en langs
de onvoorspelbare printer van de derde verdieping, waarvoor mijn oprechte dank.

1

Brian Andreas, ‘Angels of Mercy’. In: Still Mostly True. Collected Stories & Drawings,
Decorah, Story People, 1994, z.p.
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Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen was zo vriendelijk om
mij de kans te geven vier jaar lang te doen wat ik wou doen. Mevrouw Isa
Baert-Lateur gaf mij bereidwillig de toestemming om de briefwisseling van haar
vader in te kijken. Paul Thiers bezorgde mij een inventaris van onder meer de
Lijsternestbibliotheek, Jozef Van de Maele een bundel artikelen uit de
KULAK-bibliotheek, Karel Porteman, Joris Vlasselaers, Piet Couttenier, Piet Thomas
en Ortwin de Graef een aantal interessante referenties.
Mijn vriendin, mijn ouders en mijn broer ben ik dankbaar omdat ze er altijd voor mij
zijn, mijn vrienden voor hun trouw en moed, en sommigen voor hun kookkunst.
Sarah, Jeroen, Liselotte, Mikhael, Goele, Eva, Koenraad, Dominique, Lieve, Yves
en de rest: dank je wel!
Ten slotte dank ik al wie ik onderweg verloor of vond. Zij zullen zelf weten waarom.
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Boek 1
Op zoek naar de beschrijving. ‘Le lecteur
reconnaît et identifie sans hésiter une
description’
“Ik word van langs om meer gewaar dat ik eer positief werk uit te geven,
moest begonnen zijn met een dik boek vol getheoretiseer op te stellen; dat
geeft ineens een zwaarte en een uitzicht van degelijkheid aan een schrijver
en in onzen tijd, dat 't mode is (als ware de literatuur een boel
dorpsschoolmeesters) dat alwie de penne roert, tusschen romans en novellen
of gedichten heen, elkander de waarheid zegt en beweert, elk voor zich,
dat hij 't best weet - schijnt het eene noodzakelijkheid geworden over kunst,
schoonheid e.a. princiepen te doceeren, wil men schrijver-van-naam
worden!” (Streuvels in een brief aan De Ridder, zoals geciteerd in De
Ridder 1907b:92)
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Inleiding
Er zijn minstens twee manieren om met concepten om te gaan. Een essentialistische
benadering gaat ervan uit dat een concept een stabiele essentie bezit en dat die
achterhaalbaar is. Ze stelt dan ook een zo uitputtend mogelijke lijst kenmerken op
van het concept in kwestie. Een functionalistische benadering daarentegen gaat na
hoe een zeker concept heeft gefunctioneerd: wat zich als dusdanig heeft geprofileerd,
dat wil zeggen, wat ‘men’ op een gegeven moment en plaats en met een zekere
bedoeling die naam heeft toegekend, waarbij het van belang is te bedenken dat ook
het ontbreken of verdwijnen van de term iets kan verraden over de werkzaamheid
ervan (het concept kan bijvoorbeeld deel uitmaken van de zogenaamde doxa, van
die presupposities die zo evident zijn dat ze niet meer hoeven te worden uitgesproken,
of de aan de term gekoppelde kwesties kunnen uit het aandachtsveld verdwijnen).
In het eerste deel van deze dissertatie tracht ik tot een definitie van beschrijving
te komen. Het aanvankelijke opzet van dit proefschrift bestond uit een onderzoek
naar hoe de beschrijving in het oeuvre van Stijn Streuvels functioneerde, of, om op
een conventioneel punt van kritiek te alluderen, juist niet functioneerde. Ik zou daarbij
onder meer nagaan of beschrijvingen een gepriviligieerde plaats kregen in de tekst,
of er typische markers waren die het begin of het einde van een beschrijving
aankondigden, wat de bijdrage van beschrijvingen was tot het verhaal, welke soort
informatie beschrijvingen bij voorkeur overbrachten,...
“De” beschrijving in “de” teksten van Streuvels: de verwoording spreekt op zich
al boekdelen. Een dergelijke vraagstelling impliceerde dat ik wist wat een beschrijving
was (en wat teksten waren), dat ‘beschrijving’ en ‘tekst’ geen synoniemen waren,
en dat ik over afdoende criteria beschikte om beschrijvingen uit die teksten te lichten.
In het eerste luik stel ik een aantal denkpistes voor die veelbelovend schenen bij de
aanvang van mijn onderzoek. Ik maak telkens duidelijk waarom de erbij voorgestelde
criteria voor mij niet voldoen. Uiteindelijk kom ik tot een schier absoluut echec,
waarbij alles plots beschrijvend blijkt te zijn en mijn onderzoeksvragen onzinnig
dreigen te worden.
Philippe Hamon begint zijn bekende artikel ‘Qu'est-ce qu'une description?’ met
de zin: “Le lecteur reconnaît et identifie sans hésiter une description” (Hamon
1972:465). Ook Streuvelslezers hebben het daar niet moeilijk mee. In de
Streuvelsreceptie wordt kwistig gebruik
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gemaakt van de term, en men beschouwt beschrijvingen veelal wel degelijk als
afzonderlijke, oplichtbare tekstsegmenten. Het theoretische dode punt waarop ik
uitkwam, blijkt vanuit een functionalistisch perspectief dus niet te bestaan. Maar
waarop berust die lezersintuïtie? Op welke al dan niet bewuste criteria baseert of
baseerde men zich? Om die vraag te kunnen beantwoorden was misschien empirisch
onderzoek wenselijk, waarbij proefpersonen bijvoorbeeld de opdracht zouden krijgen
om de beschrijvingen in een tekst aan te stippen, vermits een onderzoek louter
gebaseerd op mijn eigen lezersintuïtie allicht weinig overtuigend zou zijn geweest.
Ik heb dat echter bewust niet gedaan. Mijn eigen inexpertise daarin nog buiten
beschouwing gelaten, is er namelijk ook het probleem dat een dergelijk onderzoek,
door zich op hedendaagse lezers te richten, voorbijgaat aan mogelijke historische
verschillen.
Een andere mogelijkheid, die ik in het tweede luik van dit onderzoek wel heb
uitgevoerd, was het nakijken van de geschreven neerslag van lezersintuïties. Die
vond ik in teksten die nogal uiteenliepen, zowel wat betreft aard als publicatiedatum:
in recensies, artikels en studies over de auteur,... Vragen die ik me daarbij stelde
waren: bij de behandeling van welke kwesties duikt het concept op? Welke waarde
wordt er aan gehecht? Als er op sommige momenten in de geschiedenis
eensgezindheid blijkt te (hebben) bestaan over wat beschrijvingen zijn, ligt daar dan
misschien een aanknopingspunt voor een (werk)definitie?
Uiteraard kunnen ook tegen deze aanpak ernstige bezwaren worden geopperd.
Vooreerst bestaat er geen coherent discours over de beschrijving. De beschrijving is
in deze teksten niet zo vaak expliciet het onderwerp van theoretische reflectie2. Er
moet dan ook nogal wat tussen de regels worden gelezen, wat soms uitmondt in
kwesties die naar elders schijnen te leiden. De term ‘beschrijving’ duikt tevens op
onverwachte plaatsen op, in betekenissen die weinig met elkaar te maken hebben of
die uiteindelijk heel weinigzeggend zijn. Niet elke vermelding van de term lijkt dan
ook even relevant te zijn. Ten slotte kan men ook

2

Echt verwonderlijk is dat niet. Immers, Hamon had al aangestipt dat lezers er zich niet goed
van bewust zijn waarop hun intuïtie berust: “Pourtant ce même lecteur est incapable de le
définir comme unité spécifique, sur critères formels et/ou fonctionnels précis, le seul critère
invoqué étant en général vaguement référentiel (la description décrit des choses, le récit des
actes) ou morphologique (la description userait d'adjectifs et le récit de verbes; à ce compte-là
Départ de Rimbaud, texte sans verbe, ne serait pas un récit, et une phrase du type: “un arbre
se dressait” en serait un. Cela n'est guère satisfaisant)” (Hamon 1972:465).
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aanstippen dat het gebruikte corpus van een te grote heterogeniteit getuigt, wat
enerzijds wel toelaat om de verbreidheid zowel in tijd als in ruimte van sommige
kwesties vast te stellen, maar anderzijds ook zou kunnen worden geïnterpreteerd als
een vergelijking van de spreekwoordelijke appels met de al even spreekwoordelijke
peren. Niettemin hoop ik met mijn onderzoek minstens een aantal relevante
onderzoeksvragen bloot te leggen.
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Eerste luik
Essentialistische benadering
Inleiding
“la description révèle le grand écrivain. Elle le révèle, avant tout, parce
qu'elle est en conflit permanent avec les régimes narratif ou poétique dans
lesquels elle doit s'insérer, parce qu'enfin, expansion pourtant naturelle de
la fonction représentative de la langue, elle est, en fait, incompatible avec
une esthétique littéraire fondée sur les valeurs dominantes d'ordre et de
mouvement, d'harmonie et de dynamisme, ou encore - autre variante de la
dichotomie fondamentale - de variété dans l'unité” (Adam 1993:67-68).
Het volstaat een beperkt aantal literaire recensies te lezen om vast te stellen dat er
nogal wat belangrijk verschillende invullingen van het concept ‘beschrijving’ bestaan.
Voor sommigen zijn beschrijvingen bepaalde aanwijsbare passages in een tekst, die
onderscheiden kunnen worden van verhalende passages. Voor anderen kan een heel
boek een beschrijving zijn; niet altijd echter worden beschrijvende boeken in oppositie
geplaatst met verhalende boeken. Sommigen zien beschrijvend als het tegendeel van
normatief: beschrijvende stijlonderzoekers bijvoorbeeld hebben een ander doel voor
ogen dan hun normatieve collega's. Voor nog anderen is ‘beschrijving’ een
metaliteraire activiteit: de criticus beschrijft het verhaal. Het woord ‘beschrijving’
of ‘beschrijven’ wordt dan ook te pas en te onpas gebruikt, in alle mogelijke contexten.
Dat gebeurt zowel in het dagdagelijkse taalgebruik als in een formeler register, en
zelfs in dit proefschrift.
Het woordenboek getuigt van eenzelfde onduidelijkheid. Naast vrij gemakkelijk
uit elkaar te houden betekenissen (een blad papier beschrijven, een testament maken,
het oproepen ter vergadering,...), geeft Van Dale ook een aantal woordbeschrijvingen
die door hun verwantschap voor verwarring kunnen zorgen:
beschrij'ven, [...] 3. het verhaal van iets te boek stellen, schriftelijk
verhalen: een reis beschrijven; - 4. een voorstelling van iets geven in
woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden: iemands
uiterlijk, handelwijze beschrijven [...]
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beschrij'vend, [...] 2. beschrijvende poëzie, waarin een voorwerp, toestand
of handeling in bijzonderheden geschilderd wordt [...]
beschrij'ving, [...] 2. voorstellen in woorden, uiteenzetting; dat gaat alle
beschrijving te boven, kan niet in woorden uitgedrukt worden; - 3. volledige
opsomming der bijzonderheden en kenmerken van iets of iem.; schildering:
een beschrijving van Java; de beschrijvingen in dat boek zijn heel goed;
een beschrijving van iem. geven, zijn signalement [...]
“Beschrijving” kan dus iets zeer algemeens betekenen: “voorstellen in woorden,
uiteenzetting”. In deze betekenis overstijgt het de tegenstelling tussen mondeling en
schriftelijk, wat niet het geval is voor de derde betekenis van “beschrijven”: “het
verhaal van iets te boek stellen, schriftelijk verhalen”. Beide definities hebben gemeen
dat ze niet specifiëren hoe een en ander in zijn werk gaat. Dat doen enkele andere
definities wel: “een voorstelling van iets geven in woorden, door opsomming van
kenmerken en bijzonderheden”, “volledige opsomming der bijzonderheden en
kenmerken van iets of iem., schildering”. Beschrijven heeft blijkbaar te maken met
het opsommen van kenmerken en bijzonderheden van iets of iemand: een persoon,
een land, maar ook een “handelwijze”. Dezelfde openheid vertoont ook wat bij
“beschrijvend” staat vermeld: “waarin een voorwerp, toestand of handeling in
bijzonderheden geschilderd wordt”. Meteen valt op hoe het woordenboek grijpt naar
een conventionele metafoor om over beschrijving te spreken, “geschilderd”, echter
zonder uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat.
Het woordenboek toont dus hoe het concept niet te reduceren valt door middel
van de tegenstelling mondeling/schriftelijk, noch door de specificatie “opsomming
der bijzonderheden en kenmerken”, noch door de specificiteit van de referent: dingen,
personen zowel als handelingen komen in aanmerking. Dat beschrijven veeleer een
schriftelijke aangelegenheid zou zijn en verhalen een mondelinge, blijkt slechts uit
één definitie. Ogenschijnlijk wordt die bevestigd door de manier waarop “verhalen”
(“vertellen, een mondeling verslag geven van”) en “verhaal” (“mondelinge voordracht
van al dan niet verzonnen gebeurtenissen, met het doel het publiek te verstrooien, te
boeien”) worden gedefinieerd; wanneer er dan echter wordt aan toegevoegd: “ook
indien in geschrifte vastgelegd: een boek met verhalen”, wordt ook dit criterium
uitgehold.
Het concept vertoont dus een zodanige conceptuele vaagheid - die we, zoals Michel
Beaujour opmerkt, ook aantreffen in Engelse
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woordenboeken3 - dat het gebruik ervan in een tekst (met inbegrip van dit proefschrift)
een potentieel onleesbare plaats teweegbrengt. Om het met de woorden van Hamon
te zeggen: een asemanteem. Als we het wensen te behouden, moeten we de
onleesbaarheid ervan neutraliseren door er een beschrijving aan te hechten4.
Diverse pogingen werden dan ook ondernomen om criteria te formuleren om het
concept ‘beschrijving’ in te perken. In wat volgt overloop ik kort een aantal van die
voorstellen.

3

4

“Webster's offers some puzzling synonyms, which are italicized in the following list:
“represent, delineate, relate, recount, narrate, express, explain, depict, portray.”” (Beaujour
1981:27).
“le texte descriptif, comme la Nature, a horreur de vide, et tendra particulièrement à neutraliser
- dans le texte lisible - classique - les endroits où cette lisibilité est menacée, notamment ces
“asémentèmes” que sont a) le nom propre; b) le circonstanciel égocentrique (Russel) ou
l'embrayeur (Jakobson); c) le néologisme; d) l'archaïsme; e) le terme technique spécialisé.
Ces lieux textuels, on peut le prévoir, généreront avec prédilection du descriptif” (Hamon
1993:117). De beschrijving heeft een wat paradoxaal statuut in deze zaak. Enerzijds is ze
erop gericht om die asemantemen te neutraliseren, anderzijds is zij om verscheidene redenen
zelf een gepriviligieerde plaats in de tekst waar dergelijke onbegrijpelijke woorden opduiken:
“elle risque d'introduire dans le texte des vocabulaires “étrangers”, et notamment le lexique
spécialisé des diverses professions qui s'occupent de l'objet décrit [...] D'où, de surcroît, un
problème de lisibilité” (Hamon 1993:17). Het is inderdaad merkwaardig hoe het gebruik van
vakjargon de leesbaarheid kan ondermijnen; ik denk bijvoorbeeld aan de technische woorden
die Streuvels gebruikt voor de bouw van de brug in De teleurgang van den Waterhoek.
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1 De beschrijving heeft een referent
De klassieke retorica heeft er geen moeite mee om beschrijvingen aan te duiden. Ze
gebruikt daarbij een referentieel criterium: de beschrijving is herkenbaar aan datgene
wat ze beschrijft. Niet zelden dankt ze er ook haar naam aan. Als een tekstuele passage
aan de ruimte is gewijd, is het een ‘topographia’5 (Gr. ‘topos’ = plaats en ‘graphein’
= (be)schrijven6). In het geval van een niet bestaande, ingebeelde plaats hebben we
te maken met een ‘topothesia’. Als het over de tijd gaat, krijgt de lezer een
‘chronographia’ (Gr. ‘chronos’ = tijd) voorgeschoteld. ‘Hydrographia’ beschrijft
water, ‘dendrographia’ (Gr. ‘dendron/dendros’ = boom) heeft het over bomen,
‘anemographia’ (Gr. ‘anemos’ = wind, storm) over de wind. ‘Astrothesia’ (Gr. ‘astron’
= ster, sterrenbeeld) is de beschrijving van een ster, ‘chorographia’ (Gr. ‘choron’ =
plaats, ruimte, land(streek), veld) die van een natie of land, ‘geographia’ (Gr.
voorvoegsel ‘geo-’ = aard-) die van de aarde. ‘Prosopographia’ is de term voor de
beschrijving van het uiterlijk van personen of dieren (Lausberg 1998:899; Gr.
‘prosopon’ = gelaat, karakter, persoon). ‘Ethopoeia’ beschrijft “natural propensities,
manners, affections” (Lanham 1991:71). De Griekse term voor het begrip, ‘ekphrasis’,
betekent volgens sommigen: “een vorm van descriptio [...] waarbij het object van
gedetailleerde beschrijving een werk uit de plastische kunst is” (Van Gorp 1998:132).
Er zijn ook termen die niet zozeer één bepaalde passage, maar wel een heel boek
benoemen. De verschillende soorten reisbeschrijvingen (Van Gorp 1998:373) zijn
daar een voorbeeld van: ‘itinerarium’ (algemene benaming; Lat. ‘iter’ = reis),
‘hodoeporicon’ (reisbeschrijving in versvorm; Gr. ‘odoiporein’ = wandelen),
‘periplous’ (beschrijving van reizen langs vreemde kusten; Gr. ‘periplous’ =
rondvaart), ‘periëgese’ (reisgids met beschrijvingen van landen, gebouwen,
monumenten, kunstwerken; Gr. ‘periegesis’ = rondleiding, schets).
Niet altijd blijft die referent beperkt tot personen of dingen. Dat bleek al uit de
laatste voorbeelden: een reis impliceert een aaneengeschakelde reeks handelingen
en is dan ook iets anders dan bijvoorbeeld een boom. Er bestaat zelfs een figuur die
een levendige

5
6

De meeste van deze termen worden verklaard in Lausberg (1998) en in Lanham (1991). Voor
een voorbeeld verwijs ik naar het relevante lemma in Lanham.
Het werkwoord ‘graphein’ betekent ook “schilderen, tekenen, krassen”. Dat beschrijven met
schilderen in verband wordt gebracht, zoals ik straks nog zal onderzoeken, is, vanuit
etymologisch perspectief bekeken dan toch, niet verwonderlijk.
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beschrijving van een actie of een gebeurtenis geeft: de ‘pragmatographia’ (Gr.
‘pragmateia’ = bezigheid, activiteit). Buch merkt dan ook terecht op:
Gegenstand einer Beschreibung kann beinahe alles sein: Personen, Sachen,
Zeiten, Zustände, Orte und vieles mehr [...]. Zwischen Einzelobjekten und
kollektiven Vorgängen wird dabei kein Unterschied gemacht: eine
Seeschlacht kann ebenso Thema einer Beschreibung sein wie der Bau
eines Hauses, die Einbringung der Ernte oder die Belagerung einer Stadt
(Buch 1972:19).
Wat in de klassieke retorica wél verschilt, is het onderdeel waarbij de figuur wordt
ondergebracht:
If they represent events [...], descriptiones belong to narratio [...], and
with special intensification of “clarity” [...] and of “probability” [...]. If
the descriptiones do not represent events, but persons and things, then they
are epideictic speeches [...], again with special intensification of “clarity”
[...] and “probability” [...] Descriptiones of persons and things may also
find a place within narratio as digressions (Lausberg 1998:360).
Het is interessant op te merken hoe de term ‘narratio’ helemaal anders wordt ingevuld
dan wij spontaan geneigd zijn te doen. Traditioneel verliep de antieke rede volgens
een vast drieledig schema: ‘exordium’, ‘corpus’ en ‘conclusio’ of ‘peroratio’.
‘Narratio’ is één van de mogelijkheden die voor het middendeel voorhanden zijn en
behelst de uiteenzetting van de feiten. “If they represent events, descriptiones belong
to narratio” betekent dan ook niet dat de kloof tussen verhaal en beschrijving, zoals
wij die ervaren, wordt opgeheven. Wél zien we een recenter onderscheid hier in nuce
al aanwezig: beschrijvingen van gebeurtenissen maken van nature deel uit van een
onderdeel waartoe beschrijvingen van dingen of personen slechts toegang krijgen
als “digressions”.
Hamon stelt in zijn overzicht van retorische werken van latere datum (hij beperkt
zich tot het Westerse, zeg maar Franse retorische discours zoals dat te vinden is in
tal van handboeken en woordenboeken tussen de 16de en de 20ste eeuw):
Aux mieux, la plupart des traités se contentent, sur des critères vagues de
“contenus”, de distinguer des espèces de la description selon les
caractéristiques du référent décrit (Hamon 1993:10-11).
Uit de voorbeelden die hij geeft - topografie, chronografie, prosopografie, prosopopeia,
portrait, parallel en tableau of hypotypose - blijkt dat hier al evenmin een consequent
onderscheid wordt gemaakt
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tussen referenten die met handelingen te maken hebben en referenten die op personen
of voorwerpen slaan. Vooral de definitie van de laatste twee van deze voorbeelden,
wijst daarop: “description “vive et animée” d'actions, de passions, d’événements”
(Hamon 1993:11).
Het volstaat om de term ‘beschrijving’ in te geven in de zoekfunctie van de Literom
om eenzelfde tendens terug te vinden in de kritiek. De term gaat immers vaak
vergezeld van een bepaling, die de beschreven referent specifieert: ‘x-beschrijving’,
‘beschrijving van x’. Die bepaling kan de meest uiteenlopende zaken betreffen.
Plaatsen vooreerst: de natuur, velden, tuinen, huizen, kamers,... Dit is beslist een van
de grootste categorieën; wie het lemma ‘natuurbeschrijving(en)’ ingeeft in de Literom
krijgt honderden treffers. Voorwerpen en zaken worden beschreven: de zon, boten,
schilderijen,.... Ook personen worden beschreven, zowel uiterlijk als innerlijk. Nog
andere keren gaat het om de beschrijving van iemands leven of van specifieke
perioden daaruit (jeugd, volwassenheid, oude dag), met alles wat daarbij hoort.
Evenementen vormen het voorwerp van beschrijving: kermissen, verjaardagen,
begrafenissen,... Soms gaat het om meer abstracte zaken (de liefde, het geloofsleven
en dergelijke meer), en soms is de focus heel ruim: “de realiteit”, “mens en wereld.”
Enigszins specifieker geeft dit iets in de trant van: de beschrijving van het leven op
het platteland (of in de stad), de beschrijving van de jeugd uit de jaren x. Een andere
onderverdeling betreft de beschrijving van gebeurtenissen of die van activiteiten:
beschrijvingen van reizen, gevechten, moord, seksuele handelingen,... Een speciale
onderverdeling hierbinnen heeft te maken met werkzaamheden allerhande:
beschrijvingen van de bezigheden van boeren, tuinders, ambtenaren, zwervers,...
Ook in de kritiek is er dus geen beperking op referentiële basis. De term
‘beschrijving’ wordt gebruikt voor zowel handelingen en gebeurtenissen als
voorwerpen, perioden, personen, ruimtes,... ‘Beschrijving’ wordt ook niet per definitie
gereserveerd voor bepaalde passages. Het verhaal in zijn geheel kan een beschrijving
zijn. De recensent van Brabants Nieuwsblad noemt Streuvels' roman Langs de wegen
bijvoorbeeld een “beschrijving van het arme, uitgehongerde Vlaanderen” ([anoniem]
in Brabants Nieuwsblad 06/07/1984). Soms wordt een hele episode van het verhaal
“beschrijving” genoemd. Uyldert heeft het over “de beschrijving van het
daadwerkelijke verzet der ruwe polderjongens [...] die de landmeters in de Schelde
werpen” (Uyldert in Algemeen Handelsblad 02/06/1928). Desondanks figureert de
term ook niet zelden in de verhaaltechnische betekenis: als benaming voor een bepaald
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onderdeel van een verhaal. Zo bij Paul Kenis, die stelt: “reeds bij den aanvang van
het boek, een waar bravourestukje deze beschrijving van den Waterhoek en
Waterhoekers, in heel hun kleurrijk bedrijf” (Kenis in N.R.C. 17/12/1927).
Het is opvallend dat het klassiek-retorische begrippenapparaat, op de term
‘topografie’ na, niet wordt gebruikt in de recensies die op de Literom voorkomen.
Ook in Streuvelsrecensies is het een zeldzaamheid.
Ik besluit. De klassieke retorica gebruikt een ontologisch criterium om de aard van
de beschrijvingen te bepalen. Dat criterium werkt goed: diverse beschrijvingen kunnen
nu, naargelang van wat wordt beschreven, van elkaar worden onderscheiden en
benoemd: een topografie, een chronografie,... Ook als ze in gemengde vorm
voorkomen, bijvoorbeeld wanneer plaats en tijd in één beweging worden beschreven,
is het criterium nog bruikbaar omdat het toelaat die vermenging op te merken.
Eventueel kan in zo'n geval ook gedacht worden aan een nieuwe term,
‘chronotopografie’ bijvoorbeeld. In recensies en dergelijke wordt van die mogelijkheid
om nieuwe beschrijvingen te ontwerpen gretig gebruik gemaakt (men beperkt zich
daarbij wel tot een omschrijving en komt niet tot een specifieke term). Het gemak
waarmee het referentiële criterium nieuwe begrippen (omschrijvingen) genereert,
vormt echter meteen ook een probleem. De meest uiteenlopende referenten kunnen
hun naam verlenen aan een beschrijving: zowel gegevens die met handelingen als
gegevens die met zaken of personen te maken hebben, zowel gegevens die één
fragment als gegevens die een heel boek bestrijken. Een op dit criterium gebaseerd
onderzoek toont uiteindelijk niet in eerste instantie iets aan over de voorliggende
tekst, maar wel iets over de creativiteit of de bereidwilligheid van de onderzoeker
om nieuwe types te onderkennen. De klassieke retorica biedt dus een bruikbaar
begrippenapparaat, maar is niet echt geschikt om beschrijving te onderscheiden van
verhaal.
Nochtans moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. De bewering dat de
klassieke retorica een louter ontologische invalshoek kiest, is namelijk niet helemaal
juist. Sommige termen doen immers iets meer dan gewoon de referent aanduiden.
Ze geven ook informatie over de manier waarop dat dient te gebeuren. Wanneer een
beschrijving de te beschrijven persoon “van kop tot teen” overloopt, hebben we te
maken met ‘effictio’. Lanham vermeldt ook ‘anatomy’: “the analysis of an issue into
its constituent parts” (Lanham 1991:12), een formulering die ook op de manier van
beschrijven slaat en niet zozeer op een referent (“issue” is wel bijzonder algemeen).
Ook bestaat er een figuur die een van de
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werkwijzen van beschrijving benoemt, namelijk de ‘prosopopoeia’: “an animal or
inanimate object is represented as having human attributes and addressed or made
to speech as if it were human” (Lanham 1991:123). Verder is het zo dat Lanham het
gros van de hierboven vermelde ‘-graphia's’ rangschikt onder de overkoepelende
term ‘enargia’: “A generic term for visually powerful, vivid description, which
recreates something or someone, as several theorists say, “before your very eyes.”’
(Lanham 1991:64). Hij geeft een aantal synoniemen op: “Demonstratio; Diatyposis;
Hypotyposis (the main synonym)” (Lanham 1991:64). De vraag hoe dit effect kan
worden bewerkstelligd, overschrijdt de grenzen van het referentiële criterium: ze
vraagt immers naar het hoe van de beschrijving; naar tekstuele strategieën. ‘Evidentia’
doet net hetzelfde: “een beschrijving die personen, gebeurtenissen of zaken zo
levendig en gedetailleerd voor de geest roept dat een reëel of gefantaseerd
ooggetuigenverslag van de auteur wordt verondersteld” (Van Gorp 1998:152-153).
Op deze kwestie kom ik verder terug.
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2 De beschrijving heeft een andere referent dan verhaal
De beschreven referent geeft in de klassieke retorica dus geen aanleiding tot een
opdeling in beschrijving enerzijds en ‘niet beschrijving’ anderzijds. Het enige wat
verschilt is de plaats in de redevoering die de
beschrijvingen-met-verschillende-objecten krijgen: in de ‘narratio’ of niet. Nochtans
ontstond wel degelijk een onderscheid tussen twee tekstsoorten: “description” versus
“récit”, beschrijving versus verhaal, narratio versus descriptio,... Genette merkt op:
L'opposition entre narration et description, d'ailleurs accentuée par la
tradition scolaire, est un des traits majeurs de notre conscience littéraire.
Il s'agit pourtant là d'une distinction relativement récente, dont il faudrait
un jour étudier la naissance et le développement dans la théorie et la
pratique de la littérature. Il ne semble pas, à première vue, qu'elle ait une
existence très active avant le XIXe siècle, où l'introduction de longs
passages descriptifs dans un genre typiquement narratif comme le roman
met en évidence les ressources et les exigences du procédé (Genette
1969:56).
Dit onderscheid zou, aldus Genette, vanaf de 19de eeuw deel zijn gaan uitmaken van
ons literaire denken7. Volgens Hamon schrijft de lezer zijn vermogen om
beschrijvende passages intuïtief af te bakenen toe aan een “critère [...] vaguement
référentiel” (Hamon 1972:465). Om niet te maken te krijgen met de hierboven
aangestipte problemen, was een beperking van het referentiële criterium echter
onvermijdelijk: “la description décrit des choses, le récit des actes” (Hamon
1972:465), zoals Hamon het net vermelde, vage referentiële criterium verduidelijkt.
Slechts een bepaalde set referenten kan aanleiding geven tot een beschrijving. Deze
inperking van het klassieke criterium correspondeert met wat we in wat oudere
theoretische teksten aantreffen. Mieke Bal poneert in haar overzichtsartikel van de
literatuur over beschrijving het volgende over prestructuralistische teksten:
Voor de opkomst van het structuralisme werd het onderscheid gebaseerd
op de ontologische status van het beschreven object.

7

In een voetnoot zet Genette zijn eigen bewering op losse schroeven: “On la trouve cependant
chez Boileau” (Genette 1969:56).
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Handelingen en gebeurtenissen zijn voorwerp van verhalende tekst,
objecten, plaatsen, wezens, van beschrijvingen (Bal 1979:304)8.
Ook in de Streuvelskritiek zijn er recensenten die beschrijving en verhaal op een
referentiële basis uit elkaar houden. Vooral de natuur is een gepriviligieerde referent
van de beschrijving. Anton van Duinkerken bijvoorbeeld schrijft in een stuk dat hij
publiceerde naar aanleiding van de verschijning van een dundrukeditie in 1941:
Men kan bij hem niet - als b.v. bij Jacob van Lennep - aanwijzen, waar de
natuurbeschrijving ophoudt en het vertelsel begint, maar de
natuurbeschrijving is het vertelsel en het vertelsel is de natuurbeschrijving.
In zijn tallooze verhalen beschrijft als het ware de natuur zichzelf en dit
is dan meteen het levensverhaal van de menschen (Van Duinkerken in De
Tijd 12/10/1950).
Met andere woorden, “vertelsel” hangt samen met het “levensverhaal van de
menschen”, terwijl beschrijvingen te maken hebben met de natuur. Van Duinkerken
maakt dus weliswaar het onderscheid onklaar in dit oeuvre, maar de manier waarop
hij dat doet toont wel aan hoe het normaal gesproken geïnstalleerd wordt. In 1948
publiceert Albert Helman een kritisch stuk over Streuvels:
De lust in het beschrijven werd bij Streuvels allengs op een gelukkige
wijze opgevangen door zijn niet minder grote behoefte om te vertellen.
Hierdoor krijgt de omgeving in zijn werk altijd de functie van een
atmosfeer, een klimaat, dat evenzeer afhankelijk is van de mensen die zich
daarin bewegen, als deze mensen wederkerig van het landschap, het
seizoen, het daggetij. Bij zijn oudere boeken echter, aan de top waarvan
De Vlaschaard (1907) staat, overheerst het beschrijvende, en wat erin
“gebeurt”, zou met weinig woorden verteld kunnen worden. [...] In de
latere romans heeft Streuvels getracht enigermate aan het euvel der
overdadige beschrijvingskunst tegemoet te komen. Hij heeft zich niet
langer tevreden gesteld met de opervlakkige [sic] en vrij banale
gebeurtenissen, waaromheen hij zijn landschaps- en milieu-schilderingen
optrok, maar ging zich steeds meer verdiepen in de gebeurlijkheden van
het menselijk gemoed (Helman in Haantjes en Smit 1948:480-481).

8

Ook Bal zelf leek, in de eerste versie van haar De theorie van vertellen en verhalen,
nog een soortgelijke overtuiging te delen: “Een beschrijving is een tekstgedeelte,
waarin verwezen wordt naar een object in tegenstelling tot een proces” (Bal 1978:144).
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Beschrijven en vertellen worden tegenover elkaar geplaatst. Beschrijvingen zijn
aanvaardbaar omdat ze niet meer zijn dan een atmosfeer, en omdat die atmosfeer
niet primeert op de mens maar er in een relatie van wederzijdse beïnvloeding mee
staat. In de oudere boeken, zoals De vlaschaard, “overheerst het beschrijvende”
boven het vertelde omdat er weinig in “gebeurt”. In latere romans gaat psychologie,
“gebeurlijkheden van het menselijk gemoed”, het tegengewicht vormen voor “het
euvel der overdadige beschrijvingskunst”.
Kees Fens beklemtoont dan weer:
De natuurbeschrijving neemt in Streuvels' gehele werk een belangrijke
plaats in. Om het be-schrijven op zich gaat het echter nooit. [...] Steeds is
de beschreven natuur of het weergegeven natuurgebeuren betrokken op
de mens, illustratie als het ware van zijn situaties (Fens in De Tijd/De
Maasbode 03/10/1961).
In een bespreking van het eerste deel van de dundrukeditie begin de jaren '70 ten
slotte luidt het:
De lectuur van dit eerste deel al is voldoende [...] om een ander populair
misverstand over hem weg te nemen: dat hij een typisch beschrijvend
kunstenaar zou zijn, een leverancier van lyrische natuurimpressies vooral.
Weliswaar heeft hij, net als veel tijdgenoten, een korte periode doorgemaakt
waarin hij inderdaad zulke kunsten leverde, maar de omvang daarvan valt
in het niet vergeleken bij de duizenden bladzijden waarin hij in de eerste
plaats verteller en psycholoog is. Streuvels' onderwerp is niet de natuur,
maar het is de mens ([anoniem] in NRC Handelsblad 14/04/1972).
“Beschrijvend” wordt in oppositie geplaatst met “verteller en psycholoog”. Bovendien
wordt de eerste term in verband gebracht met de natuur (“leverancier van lyrische
natuurimpressies vooral”), terwijl de twee andere termen betrekking hebben op de
mens: “Streuvels’ onderwerp is niet de natuur, maar het is de mens”.
Uit deze citaten blijkt dus dat een beperking zoals die in de theorie werd
voorgesteld, ook in de literair-kritische praktijk te vinden is. Wel wordt die beperking
nog geradicaliseerd: beschrijven heeft te maken met ruimte en natuur, vertellen met
de mens, gebeurtenissen en psychologie.
Bal formuleert fundamentele kritiek op een dergelijke denkwijze:
Het belangrijkste bezwaar is, dat zij [ontologische criteria] zijn gebaseerd
op een indeling van het object van de tekst en niet van
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de tekst zelf. [...] Zij leiden niet tot de definiëring van een specifiek type
discours (Bal 1979:305).
Een dergelijke consequentie is onaanvaardbaar binnen een structuralistische denkpiste,
die de relaties tussen de elementen van een tekst wil nagaan. Onderzoekers als Bal
en Hamon, die vanuit dat perspectief redeneren, gaan dan ook op zoek naar een niet
op ontologische gronden gebaseerd onderscheid tussen beschrijvende en verhalende
passages.
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3 De beschrijving heeft een specifieke structuur
Philippe Hamon gaat ervan uit dat beschrijvingen9 tekstsegmenten zijn: “une unité
stylistique dotée d'une certaine autonomie, et pourvue de certaines marques” (Hamon
1993:165). Ze kunnen dan ook uit een tekst worden gelicht en er kunnen eigen
kenmerken aan worden toegeschreven. De beschrijving heeft, aldus Hamon, een
specifieke structuur, alsook een specifieke manier om die structuur te realiseren. Ze
werkt namelijk volgens de principes van equivalentie en hiërarchie: “La description
est donc une sorte de “mise en facteur commun” d'un contenu et d'une pluralité de
termes” (Hamon 1993:46). Een “inhoud” wordt op de een of andere manier in een
relatie van equivalentie geplaatst met een aantal termen, die elk afzonderlijk
hiërarchisch ondergeschikt zijn:
par exemple, dans le système descriptif de la “maison”, les termes
“cheminées”, ou “toit”, ou “marche d'escalier” seront, quel que soit leur
ordre, leur mode d'apparition, leurs fonctions ultérieures [...], sentis sans
doute comme unités intégrées plutôt que comme unités intégrantes dus
terme primautaire (et pas forcément priotaire, ou premier, dans l'ordre du
texte): “maison”, comme subordonnées au terme-syncrétique-synthétique
“maison” plutôt que comme son subordonnant (Hamon 1993:46).
Twee bewegingen, expansie (de verschillende onderdelen van een kern) en reductie
(de mogelijkheid die onderdelen terug te voeren op één kern), werken dus als
structureringsprincipes. Opvallend is ook Hamons overtuiging dat die principes
blijven gelden, ongeacht het feit dat ze aan de oppervlakte verschillen kunnen
vertonen: “quel que soit leur ordre, leur mode d'apparition”.
De operatie vormt een “système descriptif”, waarvan de dieptestructuur er
schematisch als volgt uit kan zien:

9

Wel maakt hij een onderscheid tussen “descriptif” en “description”: “Le descriptif tend, dans
la manifestation textuelle, à se présenter sous la forme de description” (Hamon 1993:165).
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(Schema overgenomen van Hamon 1993:128)
De “kern” - door Hamon (1993) “contenu” (46), “pantonyme” (128)10, “dénomination”
(127), “terme à la fois régisseur, syncrétique, mis en facteur commun mémoriel à
l'ensemble dus système” (127), “le “nom propre” de la description” (127), “le
dénominateur commun” (127), “terme syncrétique-synthétique” (46), “terme
primautaire” (46) genoemd, door Hamon (1972) “thème introducteur de la description”
(475) - wordt in een relatie van equivalentie (~) geplaatst met een “expansion”. Die
bestaat uit een lijst termen of een “nomenclature”, die vergezeld wordt door een
groep predikaten. De termen van die lijst staan in een metonymische relatie tot de
kern. Daarom zijn ze er elk afzonderlijk ook aan ondergeschikt: ze vormen een deel
van het geheel dat die kern verenigt (“syncrétique”) en samenvat (“synthétique”).
De expansie neemt de gedaante aan van een enumeratio: het gaat om een opsomming
van kenmerken of onderdelen. Dit “effet de liste” beschouwt Hamon als een van de
distinctieve kenmerken van het beschrijvende register.
Mieke Bal heeft onder meer opgemerkt dat Hamons model geen ruimte laat voor
de evidente vaststelling “dat ook het thema zelf voorzien kan zijn van een of meer
predikaten” (Bal 1979:311); ze herschrijft het schema dan ook in die zin. Ook aan
de vaststelling dat een subthema op zich ook weer kan zijn onderverdeeld in kleinere
eenheden,

10

In dit proefschrift verwijs ik doorgaans naar deze kern als ‘pantoniem’.
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tracht ze tegemoet te komen. Het door haar voorgestelde model ziet er als volgt uit:
Thema

(predikaat)

Subthema 1
Subthema 1a
Subthema 1 b

(predikaat)
(predikaat)
(predikaat)

Subthema 2
Subthema 2 a
Subthema 2 b

(predikaat)
(predikaat)
(predikaat)

Subthema 3
Subthema 3a
Subthema 3b

(predikaat)
(predikaat)
(predikaat)

(Schema ontleend aan Bal 1979:312)
Bal wijst tevens op een correctie van Van Buuren. Behalve een metonymisch kan er
namelijk ook een metaforisch organisatieprincipe optreden. Metaforische relaties
kunnen voorkomen op het niveau van de themata, op het niveau van de subthemata
en op het niveau van de predikaten. Bal (1979:312) stelt daarna een schema voor dat
beide opbouwprincipes verenigt:
THEMA comparé

THEMA comparant

Subthema 1
Predikaat 1

Subthema 1a
Predikaat 1a

Subthema 2
Predikaat 2

Subthema 2a
Predikaat 2a

Subthema 3
Predikaat 3

Subthema 3a
Predikaat 3a

J.M. Adam ten slotte stelt een aanverwant model voor:
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(Schema ontleend aan Adam 1993:115)
Volgens hem werkt beschrijving via de volgende operaties:
Par l'opération d'ASPECTUALISATION, les différents aspects de l'objet
(parties et/ou qualités) sont introduits dans le discours. Par la MISE EN
RELATION, l'objet est, d'une part, situé localement et/ou temporellement
et, d'autre part, mis en relation avec d'autres objets par les procédés
d'ASSIMILATION que constituent la comparaison et la métaphore. Par
une opération facultative de THEMATISATION, n'importe quel élément
peut se trouver, à son tour, au point de départ d'une nouvelle procédure
d'aspectualisation et/ou de mise en situation, processus qui pourrait se
poursuivre à l'infini. Enfin, quel que soit l'objet du discours (humain ou
non, statique ou dynamique), il faut souligner qu'une même opération
d'ANCRAGE garantit l'unité sémantique de la séquence en mentionnant
ce dont il est question sous la forme d'un thème-titre (pantonyme de Ph.
Hamon, 1981) donné au début et/ou à la fin (Adam 1993:115-116).
Het schema van Adam laat ruimte voor metaforische relaties. Ook temporele of
ruimtelijke aanduidingen kunnen erin worden opgenomen.
In wat volgt ga ik wat dieper in op de verschillende componenten van dit soort
structuren, en op mogelijke problemen die daarbij kunnen opduiken.
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3.1 De kern
Hamon wijst van in het begin van zijn studie de ontologische basis als vertrekpunt
af. Hij mikt op
un descriptif que l'on s'efforcera de construire en évitant les pièges de
l'approche référentielle (en évitant notamment de le traiter comme
descriptions “d'espaces”, de “choses”, ou “d'objets”)” (Hamon 1993:7).
Hij noemt een passage geen beschrijving omwille van de aard van de referent, maar
wel omwille van de manier waarop (de structuur waarin) de informatie in die passage
wordt aangebracht. Hamon definieert beschrijven als “une tendance du texte à la
digression, à l' expansion” (Hamon 1993:90), waarbij een kern in een relatie van
equivalentie wordt geplaatst met een aantal termen:
Aussi est-ce n'importe quel endroit du texte, n'importe quelle unité
sémiologique du texte, qui peut devenir description, déclencher l'apparition
d'un système descriptif (Hamon 1993:90).
De gebruikelijke inperking wijst Hamon af:
Le descriptif [...] n'est pas davantage du côté des “objets” par opposition
aux “actions”, du côté du substantif, ou de l'adjective, et le récit plutôt côté
du verbe, selon des distinctions un peu naïves, souvent proposées ici ou
là (Hamon 1993:91).
Hij geeft het voorbeeld “L'enfant traverse la rue” en stelt vast:
“enfant” et “rue” peuvent devenir les lieux où s'actualisent les systèmes
descriptifs; “enfant” et “rue”, de même que le verbe “traverse” peuvent
donner lieu à une “description d'action” déclinant les moments
caractéristiques et les particularités comportementales d'un piéton traversant
une rue, conformément à un programme pragmatique pré-défini par le
code de la route (Hamon 1993:90).
De meest uiteenlopende gegevens kunnen dan ook aanleiding geven tot een
beschrijving:
On peut donc considérer comme des descriptions (ou plus exactement:
comme des textes à dominante et à effets descriptifs) aussi bien les listes
d'items à taxinomies et ordonnancements non perceptibles, que les textes
où se combinent “effet de liste” et “effet taxinomique”; et, parmi ces
derniers, les textes sérieux comme les textes ludiques, aussi bien les textes
qui tendent à
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saturer un modèle topographique (du type “Au nord... au sud..., à l'est... à
l'ouest”) que ceux qui tendent à saturer un modèle logique (du type: aa,
bb, ab, ba, a, b), ou chronologique (- tel “tableau” qui décrit par exemple
exhaustivement les moments différenciés d'un horaire institutionnalisé,
technologique ou autre - par exemple, la description des “moments” d'un
emploi du temps, d'un phénomène météorologique, d'un repas, etc.), un
modèle rhétorique (la liste fixe des ingrédients “obligés” narratifs ou
descriptifs, d'un genre), ou un modèle socio-professionnel (par exemple
la liste des fonctions caractéristiques d'un personnage investi d'un métier
ou d'un rôle social programmé, comme dans les “Physiologies” du début
du XIXe siècle, physiologie de la lorette, du garde national, de la portière,
etc.). Ainsi nous évitons de soumettre cette définition du descriptif à
quelque a priori référentiel que ce soit (espaces, objets...) ou à des
catégories grammaticales (noms, verbes, adjectifs...) (Hamon 1993:54-55).
Toch zijn er beperkingen. Om aanleiding te kunnen geven tot een beschrijving moet
een gegeven wel de typische operaties toelaten waarop die beschrijving steunt. De
manier waarop Hamon het tweetal voorbeelden11 analyseert van “listes d'actions” die
hij als beschrijvend beschouwd, is interessant:
De telles listes d'actions, plus ou moins ordonnancées, sont souvent
réductibles à une qualification permanente (“c'est une servante”; “ce sont
les bouchers des Halles”), donc à la définition d'un type ou d'un archétype
de personnage. Le posé, qui est ici liste analytique d'items, renvoie à un
présupposé syncrétique, un état social et professionnel (Hamon 1993:55)
Het is precies die dubbele beweging - de expansie van de lijst op een horizontaal
niveau, en de reductie ervan in de vorm van de hiërarchisch het hoogst geplaatste
noemer van die lijst - die deze passages het statuut ‘beschrijvend’ verleent. Sommige
gegevens laten zich gemakkelijker opdelen dan andere. Bestaande taxonomieën en
lijsten worden dan ook dankbaar gebruikt:
D'où, contrairement à ce que nous avancions plus haut, l'existence peut-être
“d'objets à décrire” privilégiés, ceux dont d'autres pratiques ont déjà
proposé le caractère “discret”: paysages, découpés par les lois sur l'héritage
et par le cadastre en “pièces”, en “parcelles” ou en “points de vue”; corps
découpés par le

11

“Pour cent francs par an elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait
brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre” en “Les bouchers avec des grands
tabliers blancs, marquaient la viande d'un timbre, la voituraient, la pesaient, l'accrochaient
aux barres de la criée” (Hamon 1993:55).
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discours médical-anatomique en “membres” et “articulations”; objets
manufacturés, qui emplissent “d'articles” “étiquetés” les “rayons” des
magasins de “détail”, paysages urbains, découpés en “quartiers” ou en
“monuments classés”; machines, découpées par la technologie en “pièces”;
maisons, découpées par le rituel quotidien en pièces différenciées; repas,
découpés par “l'étiquette” et le savoir-vivre en “menus”; société (découpée
en “classes”); familles (voir Les Rougon-Macquart) régies par l'arbre
généalogique, etc. (Hamon 1993:56-57).
Opvallend genoeg duiken de traditionele referenten hier weer op: landschappen,
lichamen, voorwerpen en machines, huizen... Minder gebruikelijk zijn de laatste drie:
maaltijden, de maatschappij en families. Dit soort referenten overstijgt het niveau
van de “passage”. De hele Rougon-Macquartcyclus van Zola bijvoorbeeld is vanuit
deze optiek één grote beschrijving.
Hier duikt een belangrijk probleem op. Hamon stipt aan dat het pantoniem niet
noodzakelijk gelexicaliseerd moet zijn om te functioneren: “la dénomination, qui
peut être simplement implicite, non actualisée dans la manifestation textuelle” (Hamon
1993:127). Het kan ook om een constructie van de lezer gaan:
Le pantonyme est bien soit une construction du texte, soit la résultante
d'une activité de lecture de la part du lecteur, dans le cas, où sa
lexicalisation, facultative, n'est pas réalisée (Hamon 1993:131).
Volstaat het dan dat de lezer erin slaagt om één pantoniem te formuleren voor een
heleboel uitingen om te kunnen besluiten dat het om een beschrijvende operatie gaat,
in de trant van [het landschap], [de beschrijving van het feest/circus], [het huis]12?
Maar waar liggen de grenzen van die synchretiserende beweging? Is zelfs het hele
verhaal van Kaïn en Abel terug te brengen op één pantoniem, [broedermoord], of
dat van Hamlet op [wraak]? Terecht wijst Jean Molino op dit probleem:
le modèle est beaucoup trop général. D'un point de vue formel, il
correspond à la relation de partie à tout ou d'un élément à un ensemble,
ce qui est une des relations les plus générales que l'on puisse imaginer [...]
je puis considérer tout épisode du roman comme une description d'action:
la première partie de Bel-Ami

12

Het vermogen om een pantoniem te formuleren kan overigens van lezer tot lezer verschillen
want het is afhankelijk van de woordenschat waarover die lezers beschikken (“le lecteur
suppléant au vide lexical par un terme générique (paysage, panorama, telle ou telle étiquette
lexématique, etc.) faisant partie de son vocabulaire disponible” Hamon 1993:142).
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peut se résumer dans la formule: “Georges Duroy épouse la veuve de son
ami Forestier”, et tout le roman dans la formule: “le héros arrive par les
femmes”” (Molino 1992:366).
Hamon zou hier allicht tegen inbrengen dat de beschrijving opereert via het principe
van de lexicale voorspelbaarheid, die in de voorbeelden van Kaïn en Abel of Hamlet
quasi-nihil is, zodat aan een van de kenmerken van beschrijven niet is voldaan. In
zijn optiek is beschrijving immers de plaats waar “une prévisibilité logique, celle du
récit où la notion de corrélation et de différence sont primordiales” plaats moet maken
voor “une prévisibilité lexicale où la notion d'inclusion et de ressemblance
l'emportent” (Hamon 1972:474). Het pantoniem genereert de mogelijke kenmerken,
die alle vervat zitten in een “verborgen lexicaal veld”, door Hamon ook “réseau
sémantique” genoemd (Hamon 1993:155). Het verschil tussen het Hamletvoorbeeld
en Hamons voetganger die de straat oversteekt, is dat die laatste een gekend en
voorspelbaar programma volgt: alle momenten en handelingen die typisch zijn voor
iemand die aan de andere kant van de straat wil geraken. De manier waarop Hamlet
wraak neemt is dat niet; veeleer is hier de voor een “récit” typische causale
voorspelbaarheid aan het werk (Hamlets vader wordt vermoord dus kent zijn ziel
geen rust, dus verschijnt die aan de zoon, dus etc...). Niet voor niets hamert Hamon
op het noodzakelijke voor-geordende karakter van de beschrijving. Het daarnet
aangehaalde citaat staat bol van termen die daarop wijzen: “modèle”, “horaire
institutionnalisé”, “rôle social programmé” (Hamon 1993:56-57).
Aan de andere kant staat het bestaan van dergelijke ‘lexicale velden’ lang niet
buiten kijf. Jean Molino vertrekt van de definitie die Hamon in Greimas’ woordenboek
heeft toegevoegd onder het lemma ‘beschrijving’: “un description peut se définir
comme l'actualisation d'un champ lexical latent” (Hamon in Greimas et Courtès 1986,
zoals geciteerd door Molino 1992:367). Er bestaat geen uitputtende lijst met “latente
lexicale velden”. Zelfs “un des meilleurs candidats au statut de “système descriptif”,
un topos tel que le locus amoenus” blijkt slechts in een heel beperkt corpus
voorspellende waarde te hebben (Molino 1992:368-390). Voorspelbaarheid hangt
immers af van een heleboel factoren: van literaire tradities, van een bepaalde ‘stand’
van het literaire veld op een bepaald ogenblik en plaats, van het lezende individu in
een bepaalde cultuur. Ze verschilt van tijd tot tijd, van genre tot genre, van auteur
tot auteur, van werk tot werk of zelfs binnen een en hetzelfde werk.
Het is duidelijk dat de notie van lexicale voorspelbaarheid geen haarfijn onderscheid
vermag te maken tussen beschrijvingen en niet-beschrijvingen. Zeggen dat Hamlet
in zijn geheel geen beschrijving is met
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als pantoniem [wraak] wegens de onvoorspelbaarheid van de gegenereerde
onderdeeltjes, gaat immers niet op, omdat ook de onderdelen van typische
beschrijvingen onvoorspelbaar zijn, en omdat het niet uit te sluiten valt dat in een
bepaalde cultuur of op een bepaald ogenblik [wraak] wél degelijk via een
voorgeschreven mal verloopt. Het “système descriptif” is daarom niet geschikt om
beschrijvende passages uit een tekst te lichten.

3.2 Verbindingen en predikaten
Na de bruikbaarheid van Hamons door haar herschreven schema te hebben getoetst
aan twee voorbeelden (Longus en Flaubert), stipt Bal enkele problemen aan. Het
meest ernstige daarvan luidt:
Het is onmogelijk, de verbindingen tussen de elementen in het model weer
te geven. De verbindingen bestaan globaal uit een serie
werkwoordsvormen, soms voorzien van een bijwoordelijke bepaling:
où l'on retrouve
enfin
a (tussen laideur muette en profondeurs d'expression)
elle commençait
puis s'alternaient
séparés par
venait ensuite
qui se terminait
et d'où pendait
au bout de
De analyse is dan ook beperkt tot het lexicon. De verbanden, die niet
verantwoord worden, bevatten opvallend veel aspecten die duiden op een
tijdsverloop. Het wordt nu duidelijk, dat Hamon's model samenhangt met
zijn opvattingen over de aard van de beschrijvingen (Bal 1979:315; zij
behandelt Flauberts roemruchte beschrijving van de pet van Charles
Bovary).
Het schema lijkt inderdaad sommige verbindingen tussen kern en bijzonderheden
(onderdelen of eigenschappen in dit geval) te verwaarlozen.
Voor sommige voorbeelden hoeft dit geen probleem te vormen. De gerechtelijke
beschrijving van de inboedel van een huis bijvoorbeeld maakt enkel en alleen gebruik
van relaties (en bijhorende werkwoorden) als ‘zijn’ en ‘hebben’. Ook de toepassing
op een zelfgeconstrueerd
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voorbeeld, zoals Hamon doet wanneer hij het schema voorstelt in zijn boek (Hamon
1993:128), levert in die zin geen enkel probleem op: het pantoniem, [huis], gaat
vergezeld van een nomenclatuur, [dak, deur, venster, schoorsteen], waarvan de
onderdelen via predikaten, [met rode pannen, open, halfopen, rokend] gespecifieerd
worden. Weliswaar worden ook hier de verbindende termen (“is open”, “heeft een
dak met rode pannen”, etc.) niet woordelijk in het schema opgenomen, maar de aard
van de relatie tussen kern en bijzonderheid is duidelijk. Dat valt te verklaren doordat
ook dit voorbeeld enkel gebruik lijkt te maken van bijzonderheden die hetzij in een
metonymische (hebben), hetzij in een predicatieve (zijn) relatie staan tot de kern.
Dit voorbeeld is echter geen literair voorbeeld, en zelfs geen reëel voorbeeld; het
is veeleer een ideaal geval, geconstrueerd in functie van de duidelijkheid van het
schema. Men zou het, door een beroep te doen op de vooronderstelde
hebben/zijn-verbindingen, als volgt kunnen reconstrueren: het huis heeft een dak dat
rode pannen heeft, een deur die open is, een venster dat halfopen is en een schoorsteen
die rokende is. Dat deze reconstructie ook werkelijk ergens aangetroffen zou worden,
is nogal onwaarschijnlijk, het duidelijkste omwille van het gewrongen - om niet te
zeggen ongrammaticaal - klinkende laatste stukje. Al heel wat natuurlijker is (op zijn
minst in het Nederlands13): het huis heeft een dak met rode pannen. De deur is open,
het venster staat halfopen. De schoorsteen rookt. Om dit voorbeeld in Hamons schema
te manoeuvreren, is er een herschrijving nodig14 waarbij bijvoorbeeld het werkwoord
“rookt” in “de schoorsteen rookt” in de plaats van persoonsvorm een participium
praesentis wordt, een werkwoordsvorm die nogal gelijkaardige functies vervult als
het adjectief (deel van het gezegde, bepaling van gesteldheid) en er zelfs vlot eentje
kan worden (“Veel tegenwoordige deelwoorden hebben een overgang doorgemaakt
naar de klasse van de adjectieven” ANS 108; men noemt die dan “deverbatieve
adjectieven” ANS 388). Op zich zou dat nog geen probleem hoeven te vormen; “de
schoorsteen van het huis rookt”, “het huis heeft een rokende schoorsteen”, “de
schoorsteen van het huis is rokende” brengen buiten de context dezelfde beschrijvende
informatie over.
In een literaire context echter is een dergelijke operatie niet zo vanzelfsprekend.
Enerzijds blijken passages die door veel mensen als beschrijvingen worden ervaren,
zich niet restloos te laten herschrijven.

13
14

Vergelijk met het Engelse “the chimney is smoking”.
Ik gebruik hier wel het woord ‘herschrijving’, maar die kan ook impliciet blijven: “la visière
brillait” schematiseert Bal als “Subthema: Visière - Predikaat: Brillait”. Ze houdt de zijnsrelatie
tussen subthema en predikaat dus impliciet.
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“De zware, grijze lucht bleef wegen over de wereld” (VW I:497), de beginzin van
Streuvels' roman De vlaschaard uit 1907, wordt in een dergelijk schema: kern: ‘lucht’,
predikaten: ‘zwaar’, ‘grijs’, ‘wegend over de wereld’. Dat het hier om een gegeven
gaat dat duurt (“bleef”), valt er dus tussenuit, tenzij men bereid is om een predikaat
als ‘blijvend wegen over de wereld’ te formuleren... Anderzijds is het ook zo dat om
het even welke passage zich op die manier laat herschrijven, ook fragmenten die een
lezer intuïtief beslist geen beschrijving zou noemen. Roodkapje stapt door het bos
zegt evengoed dat zij door het bos stappend is15. Ook de metonymische
vooronderstelling (hebben) is, zoals wij net al zagen bij de bespreking van de kern,
niet bepaald onproblematisch. Handelingen zijn evengoed opgebouwd uit
deelhandelingen, en lexicale voorspelbaarheid komt pas tot stand in het licht van het
achteraf.
Dit alles bewijst niet zozeer dat beschrijvingen de door Hamon voorgestelde structuur
niet vertonen, maar wel dat deze structuur en relaties blijkbaar niet beperkt blijven
tot beschrijvingen. Of iets na herschrijving al dan niet een metonymische of
predicatieve gerichtheid tot een kern vertoont, is dus geen distinctief criterium om
beschrijvingen uit een tekstgeheel te lichten. En deze laatste cursivering raakt de
kern van het probleem. We komen met onze definitie pas echt in de nesten als we
het terrein van zelfgeconstrueerde of zakelijke voorbeelden verlaten, en terechtkomen
bij de noodzaak om tekstdelen van teksten met andere ambities te herschrijven. Er
zijn immers bijster weinig literaire teksten waarin passages voorkomen die louter
gebruik maken van hebben- en zijnsrelaties. Een boude bewering: het lijkt er zelfs
op dat deze vorm minder voorkomt naarmate de tekst meer literaire pretenties heeft.
Blijkbaar is er iets aan de hand met wat de meest typische structuur van beschrijving
(x is y, of x heeft y) zou moeten zijn, waardoor ze uit literaire teksten geweerd wordt.
Om het met de woorden van Anthony Mertens te zeggen: de lezer is eraan gewend
geraakt “dat de beschrijving zich verstopt zoals een haas in het struikgewas” (Mertens
1993:12).

15

Men zou hiertegen kunnen inbrengen dat het verschil tussen “la visière brillait” en “Roodkapje
stapt” erin bestaat dat het eerste een niet-intentionele werkzaamheid is door een
niet-geanimeerd onderwerp, en het tweede een intentionele handeling door een geanimeerd
subject. De opmerking is uiteraard terecht, maar betekent wel een stap terug doordat weer
een beroep wordt gedaan op een ontologisch criterium, en niet op een tekstueel criterium.
Zeggen dat beschrijvingen die tekstgedeelten zijn die aan niet-geanimeerde onderwerpen
zijn gewijd en een niet-intentionele werkzaamheid verwoorden, ongeacht het feit dat zij
dezelfde structuur kunnen hebben als tekstgedeelten die niet aan deze voorwaarden voldoen,
betekent toegeven dat beschrijving een slechts op referentie gebaseerd concept is.
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Er zijn twee manieren om met dit gegeven om te gaan. Enerzijds kan de onderzoeker
proberen om die haas alsnog op te sporen. Onder welke stukken tekst gaat een
beschrijving schuil, die via een herschrijving terug kan worden blootgelegd? Het
probleem met deze denkpiste is dat het niet mogelijk is om uit te maken welke
passages voor een dergelijke herschrijving in aanmerking komen, en welke niet.
“Minstens die passages waarin gezegd wordt hoe de ruimte eruit ziet”, zou men
kunnen opmerken, maar op die manier beroept men zich opnieuw op een ontologisch,
referentieel criterium... Anderzijds kan men de poging om de beschrijving te
lokaliseren door te zoeken naar sporen van een (verborgen) structuur laten varen,
om in plaats daarvan te onderzoeken of beschrijvingen op een ander niveau een
zekere specificiteit vertonen. Eén poging in die richting werd ondernomen door
Seymour Chatman in zijn boek Coming to terms. In wat volgt, stel ik zijn ideeën
voor.
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4 De beschrijving heeft een andere functie dan verhaal
Noch het ontologische criterium, noch het syntactische (de structuur van het procédé
‘het toekennen van kenmerken aan’) installeert dus een feilloos onderscheid tussen
verhalen en beschrijven. De beschrijving heeft niet noodzakelijk een eigen inhoud,
noch een eigen vorm: zinnen die een actie uitdrukken kunnen beschrijvend zijn,
acties kunnen worden beschreven. Beschrijvingen zowel als verhalende passages
kunnen in de structuren van Hamon gepast (of juist niet gepast) worden. Maar
misschien heeft de beschrijving, ongeacht haar referent of haar structuur, een eigen
functie?
Seymour Chatman benadrukt hoe belangrijk het is om het onderscheid tussen
beschrijving en verhaal niet te laten afhangen van de oppervlakkige
vertegenwoordigers ervan:
we must take care to distinguish between Narrative and Description as
text-types, on the one hand, and sentences in the surface of a text which
are loosely called “narrative” or “descriptive”, on the other (Chatman
1990:16).
Hij poneert: “Description and Narration are “fused” only at the level of sentences,
not at that of underlying structure” (Chatman 1990:29; met “structure” bedoelt hij
niet hetzelfde als Hamon). Een descriptieve passage op het oppervlakteniveau “utilizes
the copula or its equivalent to assert the qualities of some object” (Chatman 1990:30).
Diezelfde passage kan echter op een dieper niveau een narratieve basisfunctie hebben.
Hetzelfde geldt, aldus Chatman, voor wat oppervlakkig beschouwd verhalende
zinnetjes zijn: ook al staan ze bol van actieve werkwoorden, dan nog kunnen ze op
een dieper niveau een beschrijvende functie hebben. Chatman geeft het voorbeeld
van Thomas Overbury's ‘A Pedant’ en besluit:
such event-marking verbs as “treads” and “scans” are only surface
phenomena; the text is basically descriptive. What is stressed is the
existence and traits of a kind of person, not a history of that person's actions
(Chatman 1990:19).
Het is duidelijk dat Chatman het gebruikelijke onderscheid tussen beschrijving en
verhaal aanhoudt: het ene heeft te maken met zijn, het
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andere met doen. Zijn theorie heeft het voordeel dat ze verklaart waarom
actie-zinnetjes (“het roodborstje trekt naar Noord-Afrika”) op een dieper niveau toch
beschrijvende informatie overbrengen (“het roodborstje is een trekvogel”), evenals
waarom zinnen met een ogenschijnlijk beschrijvende structuur (“Jan is stervend”)
eigenlijk narratief zijn (“Jan sterft”).
Chatman laat het criterium van de eigen vorm van beide tekstsoorten bijgevolg
volledig los ten voordele van een functioneel, aan de oppervlakte niet noodzakelijk
waarneembaar, criterium. Uiteraard wordt het dan uiterst belangrijk om degelijke
criteria te formuleren om beide teksttypes uit elkaar te houden op het diepste niveau.
Chatman suggereert het volgende:
However the information is introduced at the level of the actualized text,
the distinction between Narration and Description at the discourse level
is not artificial but quite real. The two render the world in fundamentally
different ways. As has been argued from the earliest days of narratology,
Narrative entails two time dimensions: an inner- or story-duration and an
outer- or discourse-duration, whereas Description has no inner time
dimension, however much time its actual transmission in a medium may
require. In the example of the introductory landscape shot, nothing of
narrative significance has yet happened. Nor does movement necessarily
mark the end of description and the beginning of narrative. A moving
object in a film's establishing shot - say, a flying pigeon - does not
necessarily represent a first narrative event. The shot remains descriptive
unless or until it turns out that the pigeon's movement connects,
chrono-logically, with a plot sequence - either as an event (the pigeon
carries vital news strapped to its leg) or as part of the setting for the first
event (the bird flies through the country air as the hero and heroine kiss).
This is not merely the difference between animals and human beings; the
pigeon may in fact be a narrative agent or even, as in a children's book, a
hero. But in any case, the pigeon's movement must operate not only in
time but in story time; otherwise its flight, though “dynamic,” serves no
plot function and remains a descriptive detail. That is the appropriate
answer, I think, to the problem of how to treat the background battles and
thunderstorms in War and Peace and Huckleberry Finn. “Dynamism” is
not the issue. If we get no sense that plot time is advanced by an action,
no sense that the battle or thunderstorm is tied to the event chain but is
simply there (and would, presumably, continue to be there even if no plot
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were unfolding), then we infer that its function is simply descriptive, not
narrative (Chatman 1990:30-31).
Aan het einde van het hoofdstuk vat Chatman zijn definitie samen:
Objects and characters may be described, but actions are “described” only
if they function as part of the described setting rather than as links in the
event chain. Story-relevant events are only “narrated,” not described. The
function of an action, whatever its inner constitution, is not narrative if it
is not chrono-logic - not keyed, that is, to the ongoing march of story
events (Chatman 1990:37).
Een (reeks) actie(s) is pas een beschrijving als ze de tijd van het verhaal niet
vooruithelpt. Om die reden is slechts het tweede deel van de beschrijving van het
schild van Achilles in de Ilias volgens Chatman een beschrijving te noemen; het
eerste stuk echter, dat een reeks voorbereidende handelingen van Hephaistos
verwoordt, is narratief:
[it] is a story event, not a description - precisely, that event which comes
between Thetis's request for the armor for Achilles and her “shooting like
a falcon from snowy Olympus” to deliver it to her son (Chatman 1990:33).
Het gebeuren is niet weglaatbaar zonder de consistentie van de plot te schenden,
zonder een lacune in de tijdslijn van het verhaal te veroorzaken. Het is dus geen
beschrijving. De tweede helft van de passage daarentegen betekent wel degelijk een
ter plaatse trappelen van de verhaaltijd, en moet daarom een beschrijving worden
genoemd.
Ogenschijnlijk biedt dit criterium in vele gevallen een bevredigende oplossing.
Het verklaart waarom panoramische overzichten aan het begin van een roman
doorgaans als “landschapsbeschrijvingen” worden ervaren: de eigenlijke verhaaltijd
is nog niet begonnen, pas wanneer er wordt ingezoemd op een personage en zijn
handelingen neemt het verhaal een aanvang. De passage gewijd aan de voorstelling
van de winter buiten aan het begin van De vlaschaard is een beschrijving omdat ze
de verhaalllijn van de personages niet vooruithelpt; Vermeulen doet pas zijn intrede
na twee bladzijden. Toch zijn er enkele fundamentele problemen, vooreerst met de
noties ‘plot’ en ‘verhaaltijd’. Wanneer begint een verhaal, en hoe kan men bepalen
wat tot de plot behoort en wat niet? Chatmans eigen redenering lijkt me alleszins te
antropocentrisch; zoals blijkt uit het gegeven voorbeeld, bepaalt hij de verhaallijn in
relatie met de personages. Bij een auteur als Streuvels echter, die, zoals we zullen
zien, bewust twee ‘verhalen’ (het cyclische van de grootse natuur, het lineaire en
nietige van de mens) tegen elkaar
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afweegt, is deze redenering niet evident. In het geval van De vlaschaard zou men
kunnen argumenteren dat het verhaal van de natuur onmiddellijk al begint en een
omkadering vormt voor het verhaal van de personages. De verhaaltijd van de
personages is dus nog niet begonnen, maar die van de eeuwige dingen wel. Wil dat
dan zeggen dat er in Streuvels' oeuvre geen beschrijvingen zijn?
Het is opvallend dat er bij Streuvels eigenlijk weinig passages zijn waarin de tijd
van het verhaal van de personages niet wordt vooruitgeholpen. Een ruimte wordt
nogal eens voorgesteld terwijl een van de personages erdoor stapt of treint, waardoor
passages die normaal gesproken voor absolute stilstand zouden zorgen, toch
ingeschakeld worden in de verhaaltijd. Bovendien krijgt de natuur vaak een actantiële
rol opgelegd, zoals tegenstander of helper, waardoor de verhaallijnen van personage
en ruimte in feite samenvallen, en voortgang op een van beide vlakken geldt voor
beide.
Een ander probleem is dat er in dit oeuvre nogal wat passages zijn die de acties
van het hoofdpersonage op minutieuze wijze stap voor stap weergeven. Vooral
wanneer het personage werkt, is dat het geval, zoals in het volgende citaat uit ‘Het
einde’:
[Zeen] sloeg voort het koorn af, in regelmatige korte slagen; met een zwaai
van zijn arm ging de pikke omhoog en met een “zinn” kapte ze aan de
voet van de droge koornstalen en deed ze vallen, bij hele armvollen, die
effen aan werden weggehaakt en achteruit gebracht in gelijke hoopkes,
gereed om gebonden te worden (VW I:281).
Strikt genomen helpen die passages de verhaaltijd vooruit, ook al is het dan slechts
minimaal. Nochtans gaat er naar mijn gevoel wel een sterke beschrijvende impuls
uit van een dergelijk fragment.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

49

5 Van beschrijving naar beschrijvend
Beschrijvende en verhalende passages blijken dus op elk van deze vlakken in elkaar
over te vloeien. Ze kunnen dezelfde referenten hebben, hun structuur kan in hetzelfde
schema gevat worden, en zelfs hun actantiële functie en hun tijdelijkheid kunnen
gelijkaardig zijn of zelfs samenvallen. Geen van de drie voorgestelde criteria volstaat
om beschrijvingen uit een tekst te lichten. Zijn beschrijving en verhaal uiteindelijk
wel verschillend genoeg om de poging ze van elkaar te onderscheiden te legitimeren?
Dat er een verschil is tussen beschrijven en verhalen lijdt voor de common
sense-definitie, waarvan bijvoorbeeld Bal (zij definieert, met Klaus, “beschrijven”
als “de attributie van kenmerken aan personages of zaken” Bal 1990:55) of Chatman
vertrekken, geen twijfel:
surely “to describe” is different from “to narrate,” and if we were asked
for the typical verb for representing Description, we would cite the copula
(or its equivalent) rather than a more active kind of verb. We would say
that the subject was so-and-so, not that it did so-and-so (Chatman 1990:16).
Beschrijvingen zeggen hoe iets is, hoe iets eruit ziet, en niet wat het doet. Maar of
deze verschillende activiteiten ook tot afzonderlijke passages leiden, is een andere
vraag.
Immers, dat toekennen van kenmerken kan op verschillende manieren en op
verschillende niveaus. Met behulp van een voorbeeld ga ik wat dieper in op het
probleem. Een zinnetje als “de borst van de vogel is rood” kent het kenmerk “rood”
toe aan de kern “borst” en is daarom beschrijvend. Het zinsdeel “de rode vogelborst”
brengt dezelfde informatie over. Ook hier verneemt de lezer dat de vogelborst een
rode kleur heeft; het zinsdeel bevat dus evengoed een beschrijvende component want
de kern krijgt een bijzonderheid toegeschreven. Een andere mogelijke modificatie
luidt: “het roodborstje”. Opnieuw krijgen we hetzelfde informatieve gehalte over het
uiterlijk van het dier: het heeft een rode borst. Deze keer is die informatie zelfs niet
meer vervat in een apart woord, maar maakt ze deel uit van het semantische veld
rond de kern. Met andere woorden, beschrijvende informatie ligt besloten binnen
een enkel woord. Bij een woord als dit wordt die informatie nog gelexicaliseerd
doordat de kern hier gevormd werd door substantivering van een adjectief, maar in
andere gevallen is dat niet zo. Wie het woord
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“raaf” gebruikt, wéét automatisch dat het beest zwart is, ook al wordt dat niet onder
woorden gebracht. Meer nog, als het wél gezegd wordt, wordt dat aangevoeld als
een pleonasme, een stijlfiguur die haar legitimiteit slechts ontleent aan een semantische
meerwaarde. En als het niet het geval is, moet dit expliciet ontkend worden en beoogt
het een bevreemdend effect, zoals in “witte raaf”.
Eén vorm van beschrijven gebeurt dus ook op een woordintern niveau; een
woordbetekenis is opgebouwd uit verschillende deelbetekenissen. “Vogel”
bijvoorbeeld impliceert [+gevleugeld, +gebekt, etc.] Voor een woord als “roodborstje”
komt daar ondermeer nog bij: [+voorzien van een rode borst]. Strikt genomen zou
men kunnen zeggen dat het woord “roodborstje” meer beschrijvend is dan zijn
hyperoniem “vogel”, omdat er meer beschrijvende informatie in resoneert. Dit lijkt
me ook de grond te zijn van Genettes bewering dat het ene werkwoord meer
beschrijvend kan zijn dan het andere:
même un verbe peut être plus ou moins descriptif, dans la précision qu'il
donne au spectacle de l'action (il suffit pour s'en convaincre de comparer
“saisit un couteau”, par example, à “prit un couteau”) (Genette 1979:57).
Het is ook de vaststelling waarvan Klaus uitgaat in zijn artikel ‘Description and Event
in Narrative’: “Even a word such as ‘he’, which at first seems to have a purely
grammatical role, denotes the property “male”” (Klaus 1982:202).
Dezelfde beschrijvende informatie kan dus op minstens drie verschillende manieren
worden overgebracht - op zinsniveau, op zinsdeelniveau, op woordniveau - en is
bijgevolg niet gebonden aan één enkele vorm. Elk woord, dus ook de werkwoorden
van typisch narratieve passages, draagt beschrijvende informatie in zich16, ook al is
het beschrijvende gehalte van een woord als “roodborstje” veel duidelijker dan dat
van het woordje “er” bijvoorbeeld. Dit betekent dat het onmogelijk is om op basis
van de common sense-definitie te onderscheiden welke passages, woorden of
constructies wél beschrijvend zijn, en welke niet. Zowel Genette als Klaus komen
tot die vaststelling:
toutes les différences qui séparent description et narration sont des
différences de contenu, qui n'ont past à proprement parler d'existence
sémiologique [...] du point de vue des modes de représentation, raconter
un événement et décrire un objet sont

16

Overigens is deze vaststelling eigenlijk dezelfde als Genettes paradox: beschrijven zonder
vertellen is mogelijk, maar het omgekeerde niet, ondanks het feit dat de beschrijvingen
gewoonlijk ondergeschikt zijn aan het verhaal (Genette 1969:57).
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deux opérations semblables, qui mettent en jeu les mêmes ressources du
langage [...] Il apparaît donc bien qu'n tant que mode de la représentation
littéraire, la description ne se distingue pas assez nettement de la narration,
ni par l'autonomie de ses fins, ni par l'originalité de ses moyens, pour qu'il
soit nécessaire de rompre l'unité narrativo-desciptive (à dominante
descriptive) que Platon et Aristote on nommée récit [...] l'on considéra la
description non comme un de ses modes (ce qui impliquerait une spécificité
de langage), mais, plus modestement, comme un de ses aspects (Genette
1979:59-61).
Klaus weigert [...] beschrijving in oppositie met narrativiteit te zien. Voor
hem is beschrijving een functie van de hele tekst, en niet een deel ervan.
Tot een dergelijke conclusie moet iedereen wel komen, die consequent
over het probleem nadenkt, van welk standpunt uit dan ook. Immers, zelfs
in de meest handelingsgerichte opvattingen wordt de geschiedenis van een
narratieve tekst gedefinieerd als een serie gebeurtenissen, veroorzaakt of
ondergaan door acteurs. [...] Het is theoretisch en praktisch onmogelijk,
gebeurtenissen los te zien van de acteurs die ze veroorzaken, van de
plaatsen waar ze geschieden, van de voorwerpen of wezens die de gevolgen
ervan ondergaan (Bal 1979:307).
De conclusies van Mieke Bal vallen evenwel niet helemaal samen met die van Genette.
Genette heeft het ontologische criterium volledig achter zich gelaten: onverschillig
welk woord, ongeacht de referent, kan die beschrijvende functie op zich nemen, en
daarom zijn beschrijving en verhaal op concreet tekstueel vlak niet van elkaar te
onderscheiden. Bal wijst weliswaar op diezelfde onscheidbaarheid, maar doet dat op
basis van de vaststelling dat acteurs, plaatsen etc. (de voor beschrijving typisch
geachte referenten) niet los te maken zijn van gebeurtenissen (de typische referenten
waarmee het verhaal normaal gesproken wordt verbonden). Met andere woorden:
zij bevestigt het ontologische criterium, zij het dan in zijn onmacht. Haar functionele
definitie die ik al aanhaalde, zit nog steeds gevat in referentiële beperkingen: “de
attributie van kenmerken aan personages of zaken” (Bal 1990:55). Dezelfde
opmerking kunnen we overigens maken bij de startdefinitie die Klaus voorstelt: “we
may define description as any moment in a text, at which a property of someone or
something is mentioned” (Klaus 1980:202) - het cursieve gedeelte zou men niet
verwachten bij een absoluut non-referentieel criterium.
Het is in deze context interessant om na te gaan hoe Bal, die nochtans een heel
eind meegaat met Klaus, probeert om de functionele
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en de syntactische niveaus te verbinden. Zij wenst de beschrijving als een welbepaalde
functie van een tekst te zien, maar tegelijkertijd wil ze de idee van een eigen tekstuele
passage met bijhorende structuur niet loslaten. Om deze twee, namelijk het niveau
van de concrete tekst en dat van de functie, te verzoenen, redeneert ze in termen van
dominantie: “We noemen dan een beschrijving een tekstgedeelte, waarin de
descriptieve functie (Klaus 1980) dominant is” (Bal 1979:309; vgl. met Bal 1990:55).
Die passages die zij dus “beschrijving” noemt op grond van het feit dat de
beschrijvende functie erin dominant is, zouden een eigen structuur hebben, en meer
bepaald haar versie van het schema van Hamon. Deze redenering zorgt echter voor
problemen. “Dominantie” is namelijk een gradueel verschijnsel, terwijl een structuur
een gefixeerd, essentieel gegeven lijkt te impliceren. Betekent dat dan dat de aan
beschrijvingen van het ene uiterste van de schaal toegekende structuur verandert
naarmate de passage naar het andere uiterste overhelt? En als dat zo is, hoe kan een
essentieel gegeven dan kenmerken verliezen zonder zijn essentie kwijt te raken?
Vanaf wanneer kan men trouwens van dominantie spreken? En is het niet zo dat,
hoe miniem de niet op beschrijving gerichte finaliteit van een passage ook mag zijn,
zij de structuur van de beschrijving zodanig kan vertroebelen, dat die beschrijving
onherkenbaar wordt als dusdanig? Deze laatste vraag wordt des te pregnanter in het
licht van de lange geschiedenis van het concept beschrijving waarop ik in het volgende
luik inga.
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Besluit
Het ontologische criterium van de klassieke retorica bevestigt het onderscheid tussen
verhaal en beschrijving niet. De structuren die bijvoorbeeld Hamon voorstelt, blijken
niet beperkt te blijven tot beschrijvingen. Pogingen om op basis van een specifieke
functie of verhouding tot de plotlijn een onderscheid door te voeren, blijken niet
evident.
Nochtans functioneert de structuur die Hamon vooropstelt buiten een literaire
context wél grotendeels. Beschrijvingen in gerechtelijke zin bijvoorbeeld passen
perfect in het schema. In fictionele teksten echter vinden we maar zelden dergelijke
‘zuivere’ voorbeelden. Blijkbaar is er iets aan de hand waardoor deze kandidaat voor
de prototypische structuur van beschrijvingen17 niet zomaar aanvaardbaar is in literaire
teksten. Maar waarom zou ze zo ‘verdacht’ zijn? Bekijken wij eerst nog eens de
verbindingen die Mieke Bal niet in het schema kan plaatsen bij haar behandeling
van de “beschrijving van de pet van de jonge Charles Bovary”: “où l'on retrouve,
enfin, a (tussen laideur muette en profondeurs d'expression), elle commençait, puis
s'alternaient, séparés par, venait ensuite, qui se terminait, et d'ou pendait, au bout
de”. Terecht merkt zij op: “De verbanden, die niet verantwoord worden, bevatten
opvallend veel aspecten die duiden op een tijdsverloop” (Bal 1979:315). De
beschrijving schakelt zich in in een bepaalde tijdslijn die haar predicatieve of
metonymische structuur niet eigen is. Daarnaast is het echter ook opvallend dat deze
hele “beschrijving” maar twee vormen van “zijn” bevat (“c’était une de ces coiffures
d'ordre composite...” en “Elle était neuve”) en maar één vorm van “hebben” die dan
nog niet eens metonymische gebruikt wordt (“la laideur muette a des profondeurs
d'expression comme le visage d'un imbécile”). Waar we deze

17

Een prototypische beschrijving zou, gebaseerd op de tot nog toe voorgestelde denkpisten,
misschien de volgende kenmerken kunnen hebben: 1. ze verwijst naar objecten, 2. ze heeft
de structuur die Hamon vooropstelt; bijgevolg heeft ze dus een kern waarop alle predikaten
betrekking hebben en maakt ze uitsluitend gebruik van werkwoorden die een relatie van
‘zijn’ of ‘hebben’ uitdrukken, 3. de opsomming van die predikaten impliceert geen tijdsverloop
(behalve dan wat Hamon noemt “temps de lecture” en “temps d'écriture”), 4. en maakt dan
ook gebruik van niet-temporele ordeningsprincipes (de verschillende onderdelen, van links
naar rechts,...), 5. ze staat buiten de verhaaltijd van de menselijke personages.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

54
werkwoorden zouden verwachten, vinden we nu ofwel een ellips (“couvert d'une
broderie en soutache compliquée”), ofwel een ander werkwoord (“commençait,
brillait, s'alternaient,...”). Typisch daarbij is dat het onderwerp in de structuur
[kern+hebben/zijn+predikaat] als het ware veel actiever wordt, en zelfs intentioneel
en geanimeerd! Bovendien duikt er ook een vreemd onderwerp op dat eigenlijk
helemaal niet thuishoort in een beschrijving omdat het niet zegt hoe de pet eruit ziet,
maar wel wat iemand doet: “on” in “où l'on retrouve”. De beschrijving wordt dus
dynamischer, personeler - in de zin van “verbonden met een personage” - en
temporeel, in de plaats van statisch, zonder temporele ordening en zonder betrekking
tot een personage. Het is opvallend dat dit precies drie kenmerken zijn uit een hele
reeks omwille waarvan beschrijvingen gewraakt werden en worden in de literaire
geschiedenis. Een grondige studie daarvan kan mogelijk een beter antwoord bieden
op de vraag waarom de prototypische beschrijvingen zo weinig figureren in literaire
werken, en zal allicht een aantal procédés van functionele herschrijving aan het licht
brengen.
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Tweede luik
Functionalistische benadering
“la description révèle le grand écrivain. Elle le révèle, avant tout, parce
qu'elle est aussi inévitable que difficile à maîtriser, parce qu'elle est en
conflit permanent avec les régimes narratif ou poétique dans lesquels elle
doit s'insérer, parce qu'enfin, expansion pourtant naturelle de la fonction
représentative de la langue, elle est, en fait, incompatible avec une
esthétique littéraire fondée sur les valeurs dominantes d'ordre et de
mouvement, d'harmonie et de dynamisme, ou encore - autre variante de la
dichotomie fondamentale - de variété dans l'unité” (Adam 1993:67-68).

Inleiding
Omdat de op essentialistische leest geschoeide benadering van beschrijvingen mij
niet kon voldoen, wil ik proberen om meer functionalistisch te werk te gaan. Ik ga
daarbij in eerste instantie op zoek naar de manier waarop in de loop der jaren op zeer
verschillende plaatsen over beschrijvingen gedacht en gesproken werd. Uit de kritiek
op of de verdediging van beschrijvingen onthoud ik een aantal aandachtspunten,
waarmee ik aan de slag wil gaan in mijn lecturen.
Het corpus waarmee ik werk, is veelzijdig. Vooreerst besteed ik aandacht aan het
discours over beschrijvingen zoals dat in uiteenlopende teksten aanwezig is en was.
Ik denk daarbij aan stijlhandboeken uit verschillende perioden als die van Broeckaert,
Albalat, Verest en Fraussen en Verschuere, evenals aan de zeer verschillende teksten
waaruit Philippe Hamon een bloemlezing destilleerde (1991). Daarnaast bekijk ik
de Streuvelskritiek, van bij zijn debuut tot op heden. In beide gevallen vermeng ik
dus teksten uit verschillende perioden en zelfs uit verschillende landen. Ik probeer
daarbij weliswaar oog te hebben voor verschuivingen, al dient meteen al gezegd dat
het discours over beschrijvingen merkwaardig constant blijft door de jaren en over
de grenzen heen. Misschien heeft dat te maken met de alomtegenwoordige
kunstopvatting waarbinnen dit spreken schijnt te kaderen.
“Discours over beschrijvingen” is trouwens een nogal krasse formulering. Hoewel
het woord “beschrijving” geregeld valt, wordt er
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vrij zelden dieper op ingegaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk: zowel de auteur als
verscheidene van zijn critici zijn aanhangers van een kunstopvatting die zich om
poëticale redenen eigenlijk distantieert van theorievorming. Spontaneïteit, gevoel,
natuurlijkheid en de uit die natuurlijkheid voortvloeiende noodzakelijkheid zijn
namelijk belangrijke steunpilaren van deze opvatting. Een ‘theorie van de
beschrijving’ krijgt dan ook niet veel ruimte toebedeeld. Ik heb dan ook een aantal
kwesties behandeld waarvan ik de indruk kreeg dat ze met beschrijving samenhingen.
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1 Beschrijven en zintuiglijkheid. ‘Ja, hij heeft die allerhoogste gave’
Beschrijving en zintuiglijkheid zijn twee nauw samenhangende aspecten. Zeker
‘kijken’ is iets wat in de literatuur over het beschrijvende steeds weer opduikt. “Toute
description littéraire est une vue” (Barthes in Hamon 1991:25218). In de stilistiek is
men begaan met het visualiserende vermogen van taal. Hamon wijst op het belang
van het “voir” om een beschrijving in de loop van het verhaal in te schakelen. Met
Zola zijn observatie en beschrijving gezamenlijk veel meer op de voorgrond gekomen.
Fraussen en Verschuere, de auteurs van het handboek Stijl, opstel, dichtkunst. Stijlleer
en letterkundige theorie voor middelbaar onderwijs dat zijn eerste druk beleefde in
1934, definiëren “beschrijven” als volgt: “met woorden voorstellen, uitbeelden,
schilderen, de dingen in hun uiterlijke verschijning, zoals ze onze zintuigen treffen,
vooral zoals wij ze zien en horen” (Fraussen en Verschuere 1957:99). Deze link
tussen beschrijving en kijken hoeft overigens niet te verbazen. In een van de meest
voor de hand liggende definities van het concept ‘beschrijving’ - namelijk ‘zeggen
hoe iets eruit ziet’ - zit dit verband al vervat. In wat volgt onderzoek ik daarom hoe
in de Streuvelskritiek over kijken/beschrijving wordt gedacht. Vier kwesties komen
aan bod: ten eerste de discussie over hoe de auteur ziet, ten tweede het zogenaamde
hypotypose-effect, ten derde wat Hamon noemt delegatie, en ten vierde de
schildersmetaforiek.

18

In 1991 publiceert Philippe Hamon een lijvige bloemlezing onder de zichzelf verklarende
titel La Description littéraire. De l'Antiquité à Roland Barthes: une anthologie. Daarin neemt
hij relevante teksten (of fragmenten eruit) op van uiteenlopende auteurs. In mijn proefschrift
verwijs ik naar deze teksten als “[auteursnaam] in Hamon 1991”, wat dus niet hetzelfde
betekent als “[auteursnaam], zoals geciteerd in Hamon” gezien het feit dat het hier niet om
een tekst van Hamon zelf gaat. Hamon laat aan elk fragment een kort woordje uitleg
voorafgaan over de context en de auteur ervan. Ik verwijs dan ook naar zijn boek voor meer
opheldering over minder bekende namen uit wier werk ik citeer.
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1.1 Hoe Streuvels kijkt. ‘Streuvels die een “oog” is’19
Zijne oogen hebben wisselende tinten: Zij zijn zeeblauw met groene
glansen, of perelgeluw blauwgetint; maar stralen, stralen, stralen en roeren.
Zij kijken en bekijken, genietend. Maar...... wat liggen die donkere,
zwaarwegende rimpels in dat voorhoofd daar? [...] Ja, hij heeft die
allerhoogste gave: Hij ziet, door zijn eigen oogen, in waarheid, in leven,
in licht, in frischheid, in groei en bloei, en met allerdiepst genot (Verriest
in De Nieuwe Tijd 19/07/1900)20.

1.1.1 ‘'n buitengewoon scherpe waarneming’
Unaniem, zowel door recensenten als door bezorgers van literatuurgeschiedenissen
of schoolhandboeken, zowel ten tijde van zijn debuut als tegen het einde van zijn
carrière als schrijver, wordt erkend

19
20

Jhr. De Raveneck in Unitas Antwerpen 10/03/1903.
De foto van de ogen van de auteur ontleen ik aan De Pillecyn (1932:97). Het feit dat
een dergelijke foto wordt opgenomen in een monografie over de auteur is uiteraard
betekenisvol. De Pillecyn schreef erover in zijn hoofdstukje “Uitleg bij de platen”:
“De Mensch heeft Oogen om te Kijken” (De Pillecyn 1932:9).
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dat Streuvels een uitzonderlijke zintuiglijke begaafdheid bezit. De recensent van
Vaderland wijst op zijn “scherpe waarneming” (Vaderland mei 1899), in Kortrijk
heeft men het over “exactitude de l'observation” (Journal de Courtrai 11/06/1899),
Gielen in zijn Handleiding bij de studie der Nederlandsche letterkunde voor
middelbare school, kweekscholen en hoofdaktestudie over “zijn scherpe waarneming
van land en mensen” (Gielen 1938:283). Musschoot stelt vast als ze het over Streuvels'
beginperiode heeft:
Het typerende van Streuvels' weergave van de werkelijkheid is de
vlijmscherpe precisie waarmee hij het meest gruwelijke en lugubere einde
van vele dompelaars en andere onschuldige slachtoffers van het fatum
registreerde (Musschoot in Anbeek 1984:105).
Dat Musschoot de term “registreren” gebruikt en niet “kijken”, is, zoals nog zal
blijken, niet zonder betekenis.
Zelfs door vrij negatief gestemde lezers wordt dit vermogen niet in twijfel
getrokken. Streuvels bezit in het voor de rest uitzonderlijk kritische stuk van Moller
“een biezonder scherpe ziening” (Moller 1932:291). Vooral in De vlaschaard, “wel
z'n meest tieperende werk”, heeft Moller die opgemerkt: “Hij toont hier 'n
buitengewoon scherpe waarneming van zien en horen en alle zintuigen” (Moller
1932:292). Sommigen hebben in deze observerende kracht een bewijs van Streuvels'
Vlaams-zijn gezien. Schepens bijvoorbeeld merkt op: “Een specifiek Vlaamse trek
is het observeren. Streuvels deed dat zowel met zijn pen als met zijn camera” (Visser
in De Volkskrant 05/03/1983).
Streuvels is niet alleen in staat om meer te zien dan iemand anders, hij bezit ook
het talent om zijn medemensen beter te leren kijken. Joris Eeckhout schrijft:
Schilders leeren ons kijken, ook schilders-met-de-pen. Weinig menschen
zijn scherp-visueel aangelegd; vooral op nuanceering reageeren ze
heelemaal niet. Voor hen hebben de dingen, eens voor al, een stereotiep
uitzicht verkregen. Velen komen dan ook, langs de schilders om, tot de
natuur. Hoevelen heeft Streuvels er nader gebracht tot de schoonheid van
wat men, alle dagen, overal bespeuren kan (Eeckhout 1940:78-79).
Streuvels slaagt erin om door de stereotypie heen te kijken. Hij ziet de schoonheid
in het ogenschijnlijk alledaagse. Hij heeft gevoel voor nuances en is tevens in staat
om die kwaliteit over te brengen op de lezer. Hij bezit dus een van de gaven waaraan
de klassieke kunstopvatting zoveel belang hecht: de persoonlijke en oorspronkelijke
blik. Zo eist Antoine Albalat in zijn stijlhandboek van de kunstenaar dat

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

60
hij erin slaagt om de lezer te verbazen door de afgezaagde beschrijvingen te
vernieuwen “par une vision personnelle et imprévue” (Albalat 1913:187). Fraussen
en Verschuere geven de volgende aanbeveling:
In alle dingen is er iets dat anderen nog niet hebben gezien. Neemt ge de
gewoonte aan héel aandachtig toe te kijken, dan zal uw verbeelding worden
“tot een zonnig atelier van zelf waargenomen indrukken, rechtstreeks uit
de door eigen zintuigen bespiede natuur en door eigen kracht tot nieuwe
en eigenaardige vondsten verwerkt.” (Fraussen & Verschuere 1957:15;
het citaat in dit citaat komt uit Aesthetische verantwoordingen van Julius
Persyn).
Het vermogen om datgene te zien wat de rest ontgaat: dat is een van de kenmerken
die de ware kunstenaar typeert. De auteurs benadrukken sterk dat dit enkel kan door
persoonlijk te werken: “zelf waargenomen indrukken”, “rechtstreeks uit de door
eigen zintuigen bespiede natuur”, “door eigen kracht”.

1.1.2 ‘Doch waar begint en eindigt realisme en wáár idealisme?’21
Die scherpe blik is echter niet zonder gevaar:
Streuvels kon, begaafd met een zoo scherp waarnemingsvermogen en
onder den invloed van den tijdstroom, bezwaarlijk ontsnappen aan het
realisme met zijn buitensporigheden [...] Doch ook met zulke onderwerpen
dwingt Streuvels bewondering af, hoezeer het ook te betreuren is dat hij
zijn mooi talent gaat verspillen aan dergelijke onnatuur (Gittée in Noord
en Zuid 26/06/1900).
Een stroming waarbij een scherpe zintuiglijkheid vereist is, is het op dat ogenblik
nog altijd veelbesproken (en gewraakte!) naturalisme/realisme. Deze stroming wordt
regelmatig in verband gebracht met beschrijving. Albalat bijvoorbeeld wijdt in
verschillende van zijn boeken beschouwingen aan “Réalisme”, en hij doet dit niet
toevallig telkens onder het hoofdstuk “Description”. In L'art d'écrire enseigné en
vingt leçons (1896) gaat hij op zoek naar “le vrai réalisme” in de trant van Homeros,
wat iets compleet anders is dan wat de school van “nos auteurs réalistes
contemporaine, comme Zola” (Albalat 1917:237) voortbrengt. Het is, vanuit ons
hedendaags perspectief, opvallend dat de termen naturalisme en realisme in Albalats
teksten nog niet tegenover elkaar geplaatst

21

Streuvels in een interview met Du Catillon in Vlaamsche Gazet van 19/03/1903.
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worden. Veeleer heeft hij het over een “vrai réalisme” dat de grote meesters uit het
verleden beoefenden, en het soort realisme dat de tijdgenoten aanhangen.
Ook Streuvels, die op verschillende plaatsen zijn afkeer voor “vaantjes” heeft
verwoord (bijvoorbeeld in een brief aan C. Delaere februari 1899), houdt beide -ismen
niet altijd even strikt gescheiden. In de ene brief aan De Bom noemt Streuvels Zola
een naturalist (Streuvels aan De Bom 22/04/1898), in de andere een realist (Streuvels
aan De Bom 07/04/1899). Die laatste brief werd geschreven naar aanleiding van de
heisa rond de publicatie van Lenteleven22. Streuvels is ervan overtuigd dat het gebruik
van de term “realisme” de rel heeft veroorzaakt:
De Lille met zijn smerig nawoord en zijn Etiquette: Realist! is daar de
grote schuld van - ze hebben de [sic] volgende syllogisme gevonden:
Lenteleven = Realist

Zola = Realist

Zola = duivel met hoorn

Stijn Str. = Duivel met
hoorn

Sum. = Slaat hem dood...
(07/07/1899).
Nochtans is Streuvels' reconstructie niet helemaal juist. De critici van dienst wijzen
niet het realisme in zijn geheel en als principe af. Zo betoogt Jacobs in zijn veel
geciteerde stuk ‘Realisme in Vlaanderen’: “Wij denken er geenszins aan het realisme
te veroordelen; de waarheid is het brood van den geest, en het realisme is de
beschrijving van de “wezenlijkheid”, van hetgene waarlijk buiten ons bestaat” (Jacobs
1899:89). Er bestaat volgens hem dus ook een “gezond realisme”, “dat alle tooneelen
natuurgetrouw teekent, dat de palen der zedelijkheid eerbiedigt, dat min zedige zaken
kiesch bewerkt, met één woord, dat beschavend medewerkt tot de verstandelijke
ontwikkeling van een volk” (Jacobs 1899:89). Jacobs is het echter niet eens met de
manier waarop sommigen met dat realistische principe omspringen. Hun eenzijdige
concentratie op “oneerbare zaken uit de buitenwereld” (Jacobs 1899:90) resulteert
in een vorm van “ongezond realisme”, dat in feite “in strijd met zichzelf” is omdat
het onjuist - want onvolledig - is. Wat Streuvels en de zijnen doen, verschilt daar
volgens Jacobs in de grond weinig van. Hij merkt op “dat hunne beschrijvingen
buitensporig overdreven en onnatuurlijk zijn, dat ze den lezer eene valsche gedachte
geven van den waren toestand” (Jacobs 1899). De gezonde realist speurt naar
waarheid: “den waren toestand”, “wezenlijkheid”, “waarlijk”, maar dat is nu precies
waar Streuvels niet in slaagt. Ontaarde taferelen zoals die in ‘Op den

22

In het nawoord bij Lenteleven noemt Victor De Lille Streuvels “een realist”. De bundel werd
fel aangevallen, en de vijandige critici maakten in hun teksten gretig gebruik/misbruik van
het label.
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dool’ worden geschetst, zijn immers onwaar, omdat het om uitzonderingen gaat. Ze
zijn dan ook niet geschikt voor een boek, hoogstens voor de krant: “Zulke tafereelen
leest men wel als eene nieuwigheid in dagbladen, maar niet in een boek dat de zeden
van gansch een volk wil doen kennen” (Jacobs 1899:91). Een boek mag niet bij het
exceptionele blijven hangen (“eene nieuwigheid”), maar moet zich concentreren op
de zeden van “gansch een volk”.
Na deze kwestie, en ongetwijfeld voor een stuk daardoor veroorzaakt, heeft de
term ‘realisme’ een explosieve lading in de Streuvelsstudie. Wanneer Moller dan
ook schrijft: “Streuvels is niets anders dan 'n realist, bijna uitsluitend van de zinnelike
uitwendigheid” (Moller 1932:292), behelst dat een duidelijk negatief waardeoordeel.
Moller knoopt op verschillende punten aan bij het net behandelde stuk van Jacobs
van drie decennia eerder. Toch is het opvallend dat Moller het niet heeft over twee
(of drie) soorten realisme. Hij schrijft: “niets anders dan 'n realist”, waardoor er een
(niet verwoord) onderscheid schijnt te ontstaan tussen “niets anders dan” realisme
en realisme waar nog iets bijkomt.
Positief gestemde critici gaan bijgevolg heel behoedzaam om met de term. Als hij
valt in recensies uit de beginperiode, volgt er doorgaans een nuancering:
Zie, dat is nu realism, geen, dat van een of ander frans modelschrijver
afgeleerd werd, maar een realism, dat - zo, in éens, in éen geut, van éen
stuk met de Vlaamse waarheid die 't weergeeft, van zelf, geheel van zelf
geworden is (P.d.M. in De Vlaamsche School 1899).
De Mont probeert Streuvels' realisme hier los te koppelen van het Franse realisme.
Uit de verschilpunten die hij geeft, blijkt onrechtstreeks ook hoe hij dat laatste ziet.
Streuvels' realisme is niet iets artificieels (“afgeleerd” van een “model”), maar iets
natuurlijks, iets spontaans, dat aan een innerlijke drang gehoorzaamt (“van zelf,
geheel van zelf geworden”). Ook benadrukt De Mont heel sterk de eenheid van
Streuvels' schrijven: “in éens, in éen geut, van éen stuk”, wat allicht suggereert dat
het Franse realisme verbrokkeld is. Ten slotte vermeldt hij ook dat Streuvels
doordringt tot de “Vlaamse waarheid”, en dus niet bij de oppervlakkige schijn der
dingen blijft steken. Misschien is het toeval, maar De Mont gebruikt het werkwoord
“weergeven”, en niet “beschrijven”, wat gemakkelijker met de naturalistische
schriftuur zou kunnen worden verbonden. De oppositie tussen “frans” en “Vlaams”
in dit citaat ten slotte is, gezien het tijdssegment waarin deze recensie functioneert,
uiteraard ook significant. Het Vlaamse realisme komt “van
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zelf, geheel van zelf” tot stand en is dus mans genoeg om geen vreemde modellen
nodig te hebben.
De anonieme recensent van De Gids verwoordt het als volgt:
Niet de doctrinaire realist is in Streuvels' novellen aan het woord, de realist
die zijn kracht zoekt in de haarfijne beschrijving van het milieu, van het
uiterlijk zijner personages, in de overnatuurlijke taal welke hij zijn
menschen in den mond legt, - deze West-Vlaamsche realist is tevens een
gevoelig dichter en wat hij in zijn beste werk geeft is door een kunstenaar
gevoeld ([anoniem] in De Gids 1900).
Streuvels' realisme verschilt van het doctrinaire realisme in die zin dat het zijn kracht
niet enkel ontleent aan “haarfijne” milieubeschrijvingen, maar ook aan het feit dat
het tot stand kwam in de handen van een kunstenaar die “tevens een gevoelig dichter”
is. De precisie van beschrijving staat dus niet op zichzelf; ze gaat gepaard met gevoel
en dichterlijkheid (of die precisie daardoor gecorrigeerd dan wel vervolledigd wordt,
is niet duidelijk). Opnieuw gebruikt de recensent een ander werkwoord op een plaats
waar eigenlijk ook “beschrijven” had kunnen staan: “wat hij in zijn beste werk geeft”.
Ook in Hollandia wordt dat bijzondere van Streuvels' realisme beklemtoond:
En het is dit zelf groote, dit soms reuzige van zijn zieningen van menschen
en dingen, dat Stijn Streuvels bizonder maakt onder de realisten. Zijn
mannen aan het dorschen worden bijkans symbolen van den handarbeid
die ons voedt, en zijn zes gebroeders uit een gezin wekken herinneringen
op aan de Heemskinderen. Het leven lost zich niet voor hem op in de kleine
waarnemingen, en elk geval krijgt de waarde van een gansch levensdrama
(S. in Hollandia 02/02/1901).
Streuvels beperkt zich niet tot het particuliere (“elk geval”, “kleine waarnemingen”)
waardoor het “leven” eruit verdwijnt (“lost zich op”), maar verheft de door hem
waargenomen werkelijkheid tot een hoger niveau: dat van het symbolische (“bijkans
symbolen van den handarbeid die ons voedt”; meteen wordt dus ook een opvatting
over arbeid naar voren geschoven), de sinds jaar en dag overgeleverde volksverhalen
(“de Heemskinderen”), de essentie van het leven zelf (“een gansch levensdrama”).
Haspels schrijft enkele jaren later over De vlaschaard:
Dit is alles buitengewoon goed. Nog eens: realisme. De natuur is de
hoofdzaak, en de mensch illustreert deze natuur, is deel dezer natuur. Maar
realisme van den besten kant. Geen tendentieuze uitstalling van hartstochten
of ellenden, nog minder vulgaire,
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onder voorwendsel van eerlijkheid, leelijke prikkeling der lusten - maar
daarentegen iets grootsch, iets breeds en dieps in deze
gewoon-menschelijke gebeurtenissen. Iets van wat immers ook de charme
onzer oud-Hollandsche schilders uitmaakt, dat ze de gewone, alledaagsche
dingen van het menschelijk leven weten te heffen op hooger niveau, en
dus van hun realistische schilderingen weten te maken hooge kunst
(Haspels in Onze eeuw 1908).
“Realisme” krijgt hier, tussen de regels in, twee verschillende invullingen. In Streuvels'
boek is de natuur de hoofdzaak en niet de mens, en dus beoefent hij “realisme”.
Realisme heeft dus te maken met de aandacht voor de natuur (- het milieu?). Hollandse
schilders echter fabriceren “realistische schilderingen” door hun concentratie op “de
gewone, alledaagse dingen van het menschelijk leven”. Hier wordt dat realisme in
verband gebracht met het gewone, het alledaagse. Nochtans blijft in deze twee
gevallen het anders ingevulde realisme toch niet beperkt tot de uitbeelding van de
werkelijkheid. Streuvels' realisme immers is er een “van den besten kant”. Bij hem
geen eenzijdige, tendentieuze en eigenlijk oneerlijke uitstalling van het slechte in
het leven. Het gewone krijgt onder zijn hand “iets grootsch, iets breeds en dieps”.
“Onze” (!) Hollandse schilders verlaten het niveau van de “realistische schilderingen”
en maken er “hooge kunst” van.
Het is opvallend dat de kwestie van het realisme ook later weer opduikt. Over
Werkmensen schrijft de recensent van De Groene Amsterdammer van 5 maart 1927:
Ik heb in het vroegere werk van Stijn Streuvels altijd zekere terughouding
gevoeld in zijn realistische schildering. Hij was de ras-realist, zeker. Maar
hij durfde toch niet alles neer te schrijven zooals hij het hoorde klinken in
zijn ziel, met woorden, zooals hij het verteld zou hebben aan een vriend.
Er was een zekere hinderlijk aandoende neiging om eenigszins binnen de
perken van het conventioneel fatsoen te blijven. Dit pijnlijk besef is nu
geheel weggevallen bij zijn nieuwe werk; er kwam nog grooter, geweldiger
forscheid in zijn realisme naast innigheid en verteedering ([anoniem] in
De Groene Amsterdammer 05/03/1927).
Wat wordt benadrukt, is de eerlijkheid van dit realisme. Van tendens kan geen sprake
zijn. Veeleer is het zo dat Streuvels vroeger in die richting ging omdat hij naar de
mond schreef van “het conventioneel fatsoen” - de door Jacobs gewenste “kiesheid”
wordt dus in zekere zin ontmaskerd als tendens -, in plaats van wat hij diep binnenin,
“in zijn ziel”, hoorde. Als bewijs daarvoor wijst de recensent op een scène uit het
verhaal ‘Den
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werkman’, waarin het hoofdpersonage iets zegt “wat men een ergen vloek noemt en dat in de kerk en op dat moment. Chot, ik durf het zelfs niet over te schrijven voor
de Groene”23. Nochtans is het woord volgens deze recensent wel noodzakelijk, “het
ware, het echte op die plaats” dat niet kan worden gemist, en een bewijs dat Streuvels
hier “de volle consequenties van zijn krachtige, grootsche kunst” aanvaardt.
Nochtans is een doorgedreven, voluit beleefd realisme op dat ogenblik lang niet
voor iedereen het na te streven doel. De recensent van Vlaamsch Heelal toont zich
op 13/03/1927 minder in zijn schik met deze evolutie: “Waarom die vloek op bl.
109? Dat schokt den lezer wat al te erg: tot hiertoe werd dat zoo vlak niet neergepend.
Hoe een kristelijk schrijver en een dito uitgever die lieten doorgaan, blijft mij een
raadsel” ([anoniem] in Vlaamsch Heelal 13/03/1927). Er wordt niet expliciet ontkend
dat in de werkelijkheid gevloekt wordt (er wordt alleen maar gezegd dat “tot hiertoe
dat zoo vlak niet neergepend” werd), maar men wijst op de kristelijke taak van de
schrijver. Hetzelfde doet Richard Dewachter een jaar later in zijn bespreking van De
teleurgang van den Waterhoek: “Streuvels te-ver-gaande realisme had het lichte
liedje ook nuttiger weggelaten”, zijn boek eindigt in zonde - “Een Baumann, een
christelijk kunstenaar zou het daar laten beginnen” (De Wachter in Hooger Leven).
Deze oordelen sluiten dus weer beter aan bij de opvatting van Jacobs: kunst heeft
een verantwoordelijkheid en moet daarom kiesheid in acht nemen. Gelijkluidende
bezwaren duiken ook elders op. P.A. in Boekzaal noemt ‘Het leven en de dood in de
ast’ een weliswaar met bekwame hand geschreven novelle, maar het verhaal laat
hem toch “onbevredigd, omdat er feitelijk een diepere gedachte vreemd aan is.
Bovendien werken zeer onaangenaam de herhaaldelijk voorkomende ruw- en
platheden” (P.A. in Boekzaal 1927). Dit citaat herhaalt in feite het dispuut dat in de
vroegere receptie al aan de gang was: blijft Streuvels aan de oppervlakte steken, of
bereikt hij een dieper niveau (“diepere gedachte”)?
In teksten van nog latere datum gaat de term niet zelden vergezeld van een
specifiërende bepaling: “mystische realisme” (De Pillecyn 1932:134), “de magische
realist” ([anoniem] in Nieuwe Rotterdamsche Courant 04/10/1951), “suggestief
symbolisch realisme” (Verbeek 1962:167), “existentiële magisch-realist” (Demedts
1971:251), “meer dan een uitbeelder van de dagelijkse werkelijkheid een magisch
realist” (Nieuwe Rotterdamsche Courant 04/10/1951), “een dichterlijke realist die
[...] een visionair element in zijn verhalen weet te leggen” (Brandt

23

Hij vervangt het woord “Godverdomme” dan ook door een liggende streep.
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Corstius 1962:22). Streuvels bereikt een niveau dat dat van het pure realisme
overstijgt: dat van de magie, dat van de mystiek, dat van het visionaire. In hoeverre
dit fenomeen te maken heeft met het ‘ontmijnen’ van de term realisme, is mij niet
duidelijk. Mogelijk hangt het in deze latere geschriften meer samen met de vaagheid
van de term die het Lexicon van literaire termen aanstipt: “Vaak omzeilt men het
terminologische probleem door de toevoeging van een specificerend adjectief. Termen
als psychisch realisme, subjectief realisme, enz.” (Van Gorp 1998:366).
Tijdens de bespreking van de voorgaande citaten bleek hoe een aantal begrippen
en ideeën gebruikt werd om de term “realisme” van zijn zeker in de beginperiode
duidelijk negatieve lading te ontdoen, of om Streuvels' aparte invulling van het
concept aan te geven. Zijn manier van schrijven wijkt dan ook af van “De
beschrijvende, inventariserende literatuur van die tijd”, die “de werkelijkheid als een
zuiver natuurlijk gegeven [wil] reproduceren zonder idealisering en dikwijls met
wereldverbeterende inzichten” (Van Deuren 1990: zonder paginering). Streuvels is
geen puur “beschrijvende, inventariserende” auteur, omdat hij iets meer doet. Zijn
realisme, zijn beschrijvingskunst, wordt gekenmerkt door eenheid en natuurlijke
spontaneïteit. Het blijft niet aan de oppervlakte trappelen, maar dringt door tot de
waarheid, tot het symbolische, tot een hoger/dieper niveau, het mystische of magische,
ook al vertrekt het van gewone gebeurtenissen. Het is niet fotografisch maar
verwerkend, (her)scheppend. Kijken wordt bij deze auteur ook gecombineerd met
gevoel en met dichtkunst, en is dus veel meer dan “observeren” alleen. Hij heeft daar
ook zelf met klem op gewezen in een brief aan De Bom waarin hij zich verdedigt
tegen zijn critici:
Er is hier dit aan de gang: de West.Vl. pezenwevers” hebben “de spectator”
gelezen en de wereld is nu te klein om te schrijven en te huilen: dat het
naturalisme zijn tijd gehad heeft; dat “Op den Dool” een hybridisch ding
is; een afsloofsel, een would-be Zola-na-aping enz.. - 'k weet niet hoe het
de Spectator met me meent maar ver van me als Naturalist te willen stellen
heb ik altijd gemeend dat er een énorm verschil bestond tusschen mijn
zien en het methodisch opsommen der natur. Ex prof. (Streuvels aan De
Bom 22/04/98).
Veel van de zonet voorgestelde aandachtspunten rond het realisme duiken vaak op
in de Streuvelsreceptie. Omdat de beschrijving en dat realisme - “un certain type
d'écriture où la description tient une place de choix” (Hamon 1993:144) - aan het
eind van de negentiende tot een stuk in de twintigste eeuw zo nauw samenhangen
en omdat de bezwaren
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tegen het realisme vaak blijken te sporen met die tegen de beschrijving, lijkt het me
zinvol om er uitgebreider op in te gaan. Overigens kon dit alles ook al gelezen worden
in het Verriestcitaat dat ik aan het begin van dit hoofdstuk aanhaalde: Streuvels heeft
gretig kijkende ogen, maar “die donkere, zwaarwegende rimpels in dat voorhoofd
daar” suggereren dat hij meer doet dan kijken alleen, dat hij nadenkt bij wat hij ziet.
Hij ziet ook meer dan de zakelijke oppervlakte: “Hij ziet, door zijn eigen oogen, in
waarheid, in leven, in licht, in frischheid, in groei en bloei, en met allerdiepst genot”24.

1.1.2.1 ‘Aan de oppervlakte der dingen blijft hij niet hangen; hij kan
dieper doordringen’
Volgens sommige definities zijn beschrijving en oppervlakkigheid in feite
synoniemen. Beschrijven is zeggen hoe iets eruit ziet - definiëren is zeggen hoe het
werkelijk is. L'abbé Mallet definieert in de fameuze 18de eeuwse L'encyclopedie het
lemma “description” als volgt:
Définition imparfaite et peu exacte, dans laquelle on tâche de faire connaître
un chose par quelques propriétés et circonstances particulières, suffissantes
pour en donner une idée et la faire distinguer des autres, mais qui ne
développe point sa nature et son essence [...] En effet, les Descriptions
servent principalement à faire connaître les singuliers ou individus; car
les sujets de la même espèce ne diffèrent point par leurs essences, mais
seulement comme hic et ille (L'abbé Mallet in Hamon 1991:206).
Beschrijving zou dus per definitie gedoemd zijn om aan de oppervlakte te blijven het tijdelijke, het lokale: het hic et ille. Grote, tijd en ruimte overstijgende onderwerpen
zijn aan haar niet besteed. In wat volgt

24

Ook elders komen gelijkaardige kenmerken aan bod als men over Streuvels' gelaat spreekt:
levendig en helder maar ook ernstig en dromerig. Ik citeer twee voorbeelden uit de Vlaamsche
Gazet. Naar aanleiding van het interview dat hij van Streuvels afnam ter gelegenheid van
zijn kandidatuur voor de Nobelprijs schrijft Leonce Du Catillon in 1903: “Ik keek Streuvels
aan. Zijn blauw oog, met anders droomerigen blik, glom van geestdrift, de diepe groeven,
die zijn hoog-breed gewelfd voorhoofd - een eigenschap der Gezelle's - doorploegen, alsof
vijftig jaren er over heen getrokken waren, waren effen en plat getrappeld als de bezaaide
akkers die ons omringden” (du Catillon in Vlaamsche Gazet 19/03/1903). Een jaar later
schrijft Julius Hoste Jr. bij de publicatie van Streuvels' toneelstuk Soldatenbloed: “Nu en
dan een woord - meestal een kwinkslag, - ook wel eens een ruw gebaar, maar over het
algemeen is hij denkend en droomend, Streuvels met het voorhoofd doorploegd door diepe
rimpels, en de oogen twinkelend onder zware wenkbrauwen, in diepe holten” (Hoste in
Vlaamsche Gazet 1904).
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onderzoek ik hoe de kritiek aan Streuvels' beschrijvingen desondanks toch een
ontgrenzende kwaliteit toekent.
Al vanaf de beginperiode geven recensenten toe dat Streuvels wel heel kleine
onderwerpen kiest. Tegelijkertijd wordt echter benadrukt dat zijn kunst zich niet
daartoe beperkt:
Tafereeltjes zijn het die hij leverde, uit het landelijke leven: geene groote
gebeurtenissen, indrukwekkende voorvallen: maar de kleine
bijzonderheden, bijna nietig in hun eigen; maar waarin hij steeds de
handeling zoo nauw in verband weet te stellen met het innige denken en
gevoelen zijner personen dat hij om zoo te zeggen in die kleine schetsjes,
het peil van geestesleven onzer landelijke bevolking heeft weten te
karakteriseeren (D. Bet. in Ons Leven 1898-1899).
Wat hij maakt, is klein: “tafereeltjes”, “schetsjes”, “geene groote gebeurtenissen”.
Maar die kleine onderwerpen worden wel zo uitgewerkt dat ze een veel algemener
niveau halen: een karakterisering van “het peil van geestesleven onzer landelijke
bevolking”. De auteur kan dat dankzij zijn scherpere blik: “Hij ziet beter dan menig
ander, en hij ziet meer. Waar voor een gewoon mensch niets is, daar ontdekt Streuvels
wat zich achter die schijnbare ledigheid verbergt” (Gittée in Noord en Zuid
23/06/1900). Streuvels achterhaalt wat achter de oppervlakte schuilgaat. Hij heeft
“een talent om het schijnbaar alledaagsche en onbeteekende belangrijk te maken”
(V.N. in Vaderland 15/09/1901). Het onbelangrijke is slechts schijnbaar onbelangrijk.
Er staat meer dan er staat. Hij is iemand die “in de vluchtige verschijningen het leven
voelt dat alle dingen tot een wereld verbindt” (Vermeylen VW II:419), betoogt
Vermeylen in 1907. Hij laat het vluchtige achter zich om door te stoten tot de kern.
Vermeylen heeft veel waardering voor Streuvels' vermogen om de dingen in hun
eenheid te vangen: “tot een wereld verbindt”25. Later schrijft Sourie: “Zo er in
Vlaanderen een oerkunstenaar leeft die het schijnbaar-allergewoonste aan de
onvergankelijkheid heeft gekoppeld, is het wel Streuvels” (Sourie 1946:64).
Dit is een constante in de hele Streuvelsreceptie. Telkens weer wordt erop gewezen
dat de auteur veel meer doet dan de oppervlakte beschrijven. Hij biedt inzichten,
synthese, waarheid, diepte. Zo luidt het in een recensie van Zomerland: “niet alleen
juist geziene en opgemerkte

25

Die nadruk op verbinding kadert in dit geval uiteraard in het gedachtegoed van Van Nu en
Straks, maar kon ook al gelezen worden in de opmerking van de recensent van Ons Leven
dat de auteur “steeds de handeling zo nauw in verband weet te stellen met het innige denken
en gevoelen zijner personen”. Ook in het citaat van Sourie wordt over “gekoppeld”
geschreven...
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realiteitskunst, zoo plompweg maar realisme, maar met éénen zwaai van lyrische
epiek zwiert hij hoog bóven die realiteit uit” ([anoniem] in Hollandsche Revue van
december 1900). De Ommegang wordt “een overschouwing [...] van heel het Vlaamse
buiten- en boerenleven, een dichterlijke samenvatting van al het schone, goede,
heerlijke, grootse in 't leven der Vlaamse landlieden” (De Cock in Hooger Leven
1907, p.3). Minnehandel geeft weer “niet alleen het jongelingsleven in
Zuidvlaanderen, in zijn dorp en binst het jaar 1905, maar wel en [...] lijk een epos,
eene definitieve samenvatting van het jonge boerenleven op onze dagen” (De Ridder
1907:104). De vlaschaard gaat niet over een veld en een boer, maar “is heel
Vlaanderen in leven, Vlaanderen geruikt, getast, gevoeld, gehoord, gezien, in
overvloed en weelde [...]” (V[an] M[ierlo] in niet achterhaald tijdschrift 1907).
Over De vlaschaard stelt diezelfde criticus elders:
Ik ken geen werk dat zoo specifiek-vlaamsch is als dit. Wat is er vlaamscher
dan een vlaamsche Vlaschaard? [...] Echter, dit vermindert de beteekenis
van het werk in geenen deele: want door het individueele uit te beelden
heeft Streuvels het algemeene geraakt in den mensch (Van Mierlo in Onze
Tijd 26/01/1908).
Streuvels slaagt er dus in het specifieke en het algemene, het individuele en het
gemeenschappelijke, het regionale en het internationale naadloos te verbinden. In
feite is hij op die manier een volmaakte kristallisatie van het ideeëngoed van Van
Nu en Straks: “Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden”. Vermeylen
kan dan ook met recht en reden schrijven: “Zo is het minste grasje hem te gelijk
eindigheid en oneindigheid, tastbare bepaaldheid en geheimenis” (Vermeylen, VW
II:420)26. Eindigheid en oneindigheid, regionaliteit en internationaliteit: de polen
worden verzoend in Streuvels' kunst. Hij bezingt “de boodschap van den kosmischen
Vlaamschen geest” (Persyn 1931:731).
Streuvels was overigens bewust bezig met deze ideeën. In zijn metatekstuele
geschriften duikt het streven naar synthese27 regelmatig op: hij beoogt “de synthesis
van het leven en van het werkelijk gebeuren... dat waarschijnlijker moet zijn dan de
werkelijkheid zelf” (VW IV:1463).

26

27

Of nog: “Elk ding heeft zijn eigenheid, maar staat er niet om zichzelf: elk ding is een deel
van het overvloedige leven, dat in de scheppende innerlijkheid van den dichter Streuvels als
één gevoeld wordt” (Vermeylen VW II:420)
Dit streven blijkt tot de manier waarop hij over zijn huis dacht toe: “Met Jozef Viérin als
bouwmeester wil hij van zijn huis een synthese maken van de lokale architektuur, en maakt
hiervoor ongeveer 200 foto's van in de omtrek liggende huizen en hoeven” (Schepens
1971:51).
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Uit het laatste zinnetje blijkt ook hoe belangrijk de rol van de kunstenaar in Streuvels
opvatting eigenlijk is: hij is in staat om de werkelijkheid tot een synthese te brengen
die waarschijnlijker is dan die werkelijkheid. Over Lente schrijft de auteur: “Het
leven en de atmosfeer van het kouterhuis en de omgeving had ik in mijn hoofd - dát
zou het kader worden, en met Horienekes eerste communie, de synthesis der Lente”
(VW IV:1221). Streuvels looft Warden Oom omdat hij nooit het contact verloor met
zijn volk: “Gij hebt het [volk] in synthetieke beelden aan zichzelven getoond, en dat
is de eigenlijke, de ware en echte betekenis, de reden van bestaan, de roeping van
den schrijver: rechtstreeks in voeling zijn, begrepen worden door de lezers waartoe
hij zelf behoort en gesproten is” (Streuvels 1982:143)28. In een latere brief aan De
Bom schrijft hij over een van zijn kerstverhalen: “onder literair oogpunt, is het mijn
bedoeling dat ik mij niet tevreden stellen wil met de anecdote zonder meer - maar
dat zoiets een levens-synthesis moet bevatten, - een algemene blik, een overzicht
van het mensenbestaan” (Streuvels aan De Bom 27/12/1928).
Wat de regelmatig opduikende term “synthese/samenvatting” concreet betekent
voor Streuvels, blijkt misschien uit het volgende citaat dat ik aan ‘Zonneblommen’
ontleen:
Was het omdat eenzelfde dag me zonneschijn bracht en regenstorm? omdat
ik bij de heerlijk frisse meiden de kennis miek en terzelfdertijd de blik in
't leven kreeg van die ongelukkige topper, dat me alles nu voorkomt in
een dubbelzicht? [...] Nu voel ik de hele samenvatting van het leven op
het land: het schoon geheel in de afwisseling van klaarte en donker, vreugde
en levenslust, aan 't kampen tegen ongeluk en lijden, de grote strijd om
het bestaan in het gedurig komen en wenden van nieuwe dingen (VW
II:346-347)
Goed en kwaad, geluk en ongeluk, licht en donker. Wie tot een samenvatting van
het leven wil komen, moet allebei de polen behandelen - een “dubbelzicht” bezitten.
Hij moet “gedurig” en “nieuwe”, wat blijft en toch verandert, weergeven. “Voor mij:
het leven is slecht en goed. De dagen liggen bijeen maar verschillen”, had hij op
13/11/1897 al aan De Bom geschreven, en deze uitspraak bevat beide standpunten:
goed én kwaad, gelijkheid én verschil.
Het is wel opvallend dat deze kwestie vaker schijnt voor te komen naarmate de
jaren vorderen. Of dit te maken heeft met een veranderende

28

In 1982 verschijnt Uit lust-met-de-penne, waarin Luc Schepens een aantal moeilijker te
vinden teksten van Streuvels heeft verzameld. Ik verwijs naar deze bundel als Streuvels
(1982).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

71
perceptie van het oeuvre, dan wel met een verandering binnen Streuvels' schrijven
zelf, is moeilijk uit te maken. Een uitspraak van Weisgerber suggereert het laatste:
“Van nature was hij inderdaad heel wat anders dan een waarnemer of een schilder
en mettertijd zal hij steeds meer tot de kern van de zaken door willen dringen. Achter
de verschijnselen tast hij naar het essentiële” (Weisgerber 1972:25).
Het lijkt echter ook heel plausibel om het verschijnsel te interpreteren als een
verdediging tegen de groeiende kritiek op het al te particularistische en folkloristische
van streekliteratuur. De beweging rond De Boomgaard van kort na de eeuwwisseling
was daarvan een vroege exponent29. Later kwamen Walschap, Gijsen, Roelants en
Forum. Hoewel Streuvels in de relevante kritische teksten van deze laatsten lang niet
altijd even rechtstreeks geviseerd lijkt te worden en hoewel hun positie tegenover
Streuvels schippert “tussen waardering en distantie” (Missinne 1994:151; ze heeft
het over de houding van Walschap), zijn er toch wel een aantal kritische uitspraken
aan te halen. Vaak geciteerd bijvoorbeeld is de door Gijsen zo betreurde
“meteorologische bulletijns van Streuvels en zijn navolgers” (Gijsen in Dietsche
Warande en Belfort 1930:70) die zoveel lezers hebben verjaagd. Later kiest hij voor
zijn Telemachus in het dorp uit 1948 niet voor niets de uitdagende ondertitel “een
verhaal zonder wind noch wolken”. Walschap laat zich in Hooger Leven kritisch uit
over Streuvels “beschrijvingsmanie” (Missinne 1994:151).
Moller is een van de Streuvelslezers die dit gedachtegoed volgen. Hij beweert
onomwonden dat Streuvels zich doorgaans tot de oppervlakte (“bijna uitsluitend [...]
de zinnelike uitwendigheid” Moller 1932:291) beperkt, en als dat niet het geval is,
tot “'t zinnelik inwendige”. Daardoor mist hij diepte in het gros van zijn werken: “Er
zijn maar enkele uitzonderingen waar ie wel 's wat diepers weet te treffen” (Moller
1932:292). Albert Helman doet later een soortgelijke uitspraak. Streuvels bezondigt
zich volgens hem “aan het euvel der overdadige beschrijvingskunst”, en het is pas
in zijn latere romans dat hij daaraan tegemoet komt: dan pas stelt hij zich niet meer
tevreden “met de opervlakkige [sic] en vrij banale gebeurtenissen, waaromheen hij
zijn landschaps- en milieu-schilderingen optrok” en gaat hij “zich steeds meer
verdiepen in de gebeurlijkheden van het menselijk gemoed”

29

Het is interessant vast te stellen hoe André de Ridder, redacteur van dat tijdschrift, het oordeel
dat hij over Streuvels formuleerde in de eerste druk van zijn studie uit 1907 (De Ridder
1907a), bij momenten radicaal wijzigt in de tweede versie, eveneens uit 1907 (De Ridder
1907b). De bekrompenheid van de ivoren toren, de gebondenheid van de auteur aan het dorp
en de streek waar hij woont, blijken in de tweede editie een lovenswaardige en vruchtbare
standvastigheid te zijn geworden (voor meer informatie hierover verwijs ik naar Sintobin
2002).
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(Helman in Haantjes en Smit 1948:481). Zijn poging is slechts “enigermatige”
geslaagd. Beide critici wijzen erop dat Streuvels geen hoger of dieper niveau bereikt
omdat hij zich beperkt tot het uitwendige. Slechts aandacht voor het zielenleven van
de mens kan die fout corrigeren.
De overgrote meerderheid van de Streuvelsrecensenten en -onderzoekers gaat daar
tegenin. Ze wijzen erop hoe Streuvels elke grens of beperking ver achter zich laat.
Verwijzingen naar een tijdelijke ontgrenzing komen heel vaak voor. De in de
Streuvelsstudie gezaghebbende Vermeylen had in zijn bespreking van Het uitzicht
der dingen uit 1907 gesteld:
Wanneer Streuvels ons den strijd schildert van den wind en de boomen,
de macht van den regenwinter die het land berijdt, het groeien van den
oogst, het bedrijf van den mensch op zijn akker, het eenvoudige geloof
van den boer in harmonie met zijn menschen-bestaan, - dan geeft hij ons
in al die beelden méér dan die beelden, hij geeft meteen het wezenlijke
van “AllesVergängliche”: noem het leven, noodlot.... 't Is hetgeen we als
goddelijk voelen: het zijn zelf waarin wij, mensch, wel iets, iets met eigen
waarde, maar toch een heel klein stipje zijn (Vermeylen VW II:420-421).
Dit oordeel wordt door veel critici overgenomen. De in menig opzicht aan Vermeylen
schatplichtige André de Ridder (de tweede versie van zijn studie is trouwens aan
hem opgedragen), probeert een fragment uit een verhaal uit Stille avonden in die zin
te lezen:
“Om een landschap te schilderen (of te beschrijven want de beschrijving
is de bezielde schildering der voorwerpen) moet men het meeleven, in al
zijne veranderingen en inzichten kennen, de heele samenhang in het hoofd
hebben, met moet er de kleur en den geur ervan in 't lijf hebben, want een
schilderij (of een letterkundig stuk) moet tegenwoordig iets meer zijn dan
de weergave van lijnen-in-kleur, meer dan de siddering van
licht-en-schaduw, een schilderij moet de ziel van het land bevatten, de
opname van de atmospheer van: dièn stond in diè stemming van dièn
schilder (van dien schrijver), 't geval van het complete leven van het land,
met de gebaren en de gevoelens van het volk, het moet zijn de samenvatting
van het fijnste en het breedste, het uitzicht van het blijvende op den stond
dat het opgenomen werd: het leven van een oogenblik met het durende
errond - de sensatie in heel haar diepte....” Zoo werkt Streuvels (De Ridder
1907:83).
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De Ridder noemt Minnehandel een goed voorbeeld van deze werkwijze. Nochtans
wil ik benadrukken dat de voorgaande passage eigenlijk meer zegt over De Ridder
zelf dan over Streuvels. Alles wat tussen haakjes staat in het citaat, is van zijn eigen
hand. In Streuvels' tekst wordt enkel gesproken over schilders. Bovendien stelt De
Ridder het voor alsof deze uitspraak van Streuvels zelf komt, wat echter niet het
geval is. Immers, in ‘Zomerdagen op het vlakke land’ gaat de volgende zin aan deze
passage vooraf: “Ik herinnerde mij een brok uit de samenspraak die ze [= de bevriende
schilders] gisteren hadden ondereen:” (VW II:312). Ook de verwijzing naar het
ontstaan van Minnehandel is mijns inziens weinig overtuigend (vergelijk De Ridder
1907:83 met VW II:274).
Streuvels geeft dus, volgens deze critici, het blijvende in het vergankelijke, het
wezenlijke in het voorbijgaande. Voor sommige latere critici is dat nu precies wat
zijn werk onderscheidt van de realistische of naturalistische stroming: “Streuvels
onttrekt zijn psychologische analyses aan het tijdelijke, verlaat dus het
realistisch-naturalistische vlak” (Musschoot 1984:105). “Eeuwig”, “onvergankelijk”,
“tijdloos” zijn vaak opduikende begrippen in deze context. Niet alleen heeft Streuvels'
werk het eeuwige tot onderwerp, het behoort daardoor ook zelf tot de onvergankelijke
kunst. Fens formuleert het als volgt: “De hogere werkelijkheid die achter mensen en
toestanden zichtbaar wordt, onttrekt echter grote delen van Streuvels' werk aan hun
tijdgebondenheid” (Fens in De Tijd/De Maasbode 03/10/1961). Streuvels heeft een
eeuwig monument opgericht, iets dat de tand des tijds zal doorstaan.
Daarnaast benadrukt men ook een ruimtelijke ontgrenzing. De Bom vatte in 1924
het streven van Van Nu en Straks als volgt samen: “Die beweging was ontstaan uit
een drang en een willen om “er uit” te komen - “er uit”, uit provinciale grauwheid
en voosheid, naar een ruimer en dieper, algemeener wereld-leven” (De Bom in Nieuwe
Rotterdamsche Courant 22/03/1924). Niet de provincie maar de wereld, niet
bekrompen maar diep en ruim. Veel critici hebben erop gewezen dat de ruimtelijke
dimensies bij Streuvels maximaal opengetrokken worden: “die groote innerlijke
kracht die, van een privaat gevalletje, een gebeurtenis maakt van universeele
betekenis” (De Pillecyn 1932:144; over Kerstwake en ‘Het leven en de dood in de
ast’). Westerlinck noemt Streuvels' realisme “geen sociale studie van een beperkt
gebeuren, maar ontgrenzing van de feiten tot een kosmisch mysterie” (Westerlinck
1961:533). Zoals dat ook voor de tijdelijke ontgrenzing het geval was, ontleent
volgens sommigen Streuvels' werk aan deze breedheid een ruimere waarde. Mathias
Kemp beweert in 1938: “Alle ware kunst is regionaal. Regionaal mag men ook de
kunst van Stijn Streuvels noemen, maar toch lijkt me de sfeer wijder
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en grooter. Eer dan Van Schendel komt met deze Vlaamsche grootmeester voor een
schrijver van Europeesch formaat te wezen” (Kemp in Limburgsch Dagblad
30/04/1938).
Termen die hier heel vaak voorkomen zijn “universeel”, “kosmisch”, “oneindig”,
“wijd”, “groot”. De vraag of er sprake kan zijn van een roman van Europees30 of
klassiek niveau is eveneens courant (zie ook wat De Ridder daarover schreef in zijn
studie - Sintobin 2002:31-33). Ook de term “episch” wordt niet zelden ingeschakeld:
“Dat [nl. De vlaschaard] is geen peuterig werk: de strijd van de boer met weder en
lucht neemt epische verhoudingen aan” (Van Mierlo in: Onze Tijd 26/01/1908). In
een brief aan Vermeylen stelt Streuvels zelf:
Buiten hier en daar een ongewoon verschijnsel van genialiteit komt de
Epos-scheppings-geest bij 't meerendeel der schrijvers maar bij normale
evolutie, op rijperen leeftijd.... zoowat rond de veertig jaar! Ik zou het
althans vermetel achten vroeger met eigenlijk groot werk af te komen -:
Binnen een goede tien jaar dus, zullen we zien wat er in dien zin kan
gedaan worden en intusschen maar voort dorpsnovelletjes maken, zoo
goed mogelijk doordacht en afgewerkt (Streuvels aan Vermeylen
08/05/1904).
Streuvels reageert hier tegen de slotwoorden van Vermeylens bekende kritiek op
Minnehandel, die erop neer kwam dat hij zich te zeer beperkt wat betreft de keuze
van zijn onderwerp: “De menschelijkheid der Vlaamsche landlieden zal ons weldra
toch te enkelvoudig, te arm aan geest lijken, om er waarlijk grote, modern-Europese
romans meê te maken” (Vermeylen VW II:329). Streuvels geeft toe dat hij nog geen

30

Of, bij een van de zeldzame negatievere recensenten, “On-europees”: “De wijdere visie van
een Gorki mist hij. In stede hiervan vindt men in zijn meeste werk een vrij duistere
noodlotsstemming die meer aan Knut Hamsun en andere Scandinaafsche schrijvers doet
denken, maar onverbrekelijk verbonden zit aan de eigen Vlaamse omgeving, aan bloed en
bodem. Ook het thema van Streuvels' romans is zijn hele leven door nagenoeg gelijk gebleven
en zal wel niet meer veranderen, temeer nu onze schokkend-nieuwe tijd alleen maar
verwarrend op hem gewerkt heeft. Hijzelf is toch, bij heel zijn aangeboren schranderheid,
het bekrompene van een koppig zich herhalend plattelander nooit te boven gekomen. Wat
niet wegneemt, dat zijn werk al aanstonds een zeer bepaalde richting in de Zuid-Nederlandse
romankunst inluidde, namelijk de landelijke, on-Europese richting [...]” (Helman in Haantjes
en Smit 1948:480). Deze uitspraak behelst wel degelijk een oordeel, gezien wat dezelfde
auteur in zijn behandeling van Felix Timmermans stelt, namelijk “Het gewestelijke is bijna
altijd goedkoop” tenzij het “in waardige verhoudingen staat tot het algemeen-menselijk
denken en voelen” of tenzij de stof “geput wordt uit een communicerend vat met het Europese
geestes- en gemoedsleven” (Helman in Haantjes en Smit 1948:481-482).
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waarlijk groot werk schrijft, maar slechts “dorpsnovelletjes”. Aan een epos zal hij
zich pas later wagen.
“Mijn doel is altijd geweest, en is nog immer: algemeen menschelijk werk te
maken”, merkt Streuvels op in een gesprek met André de Ridder (De Ridder
1907b:109; De Ridder cursiveert). Streuvels' romans behandelen niet het probleem
van de enkeling, maar wel die van elke mens. Dit verklaart dan ook waarom de term
“type” op verschillende plaatsen in zijn vertoog opduikt: dé mens, los van beperkingen
van tijd en ruimte. Demedts brengt dit streven zelfs in verband met Streuvels interesse
voor mythologie en sagen, en wijst er terecht31 op dat een werk als Zomerland vanuit
die invalshoek werd geschreven (Demedts 1971:106). Critici hebben deze kwaliteit
in zijn werk erkend. Knuvelder erkent dat ‘Het leven en de dood in de ast’ qua stof
inderdaad “proletarisch” is, “maar deze mannen worden niet als zodanig behandeld,
maar juist universeler, als mensen, wier problemen ten slotte de algemeen-menselijke
zijn” (Knuvelder 1967:399). De Schutter noemt de personages uit diezelfde tekst
“prototypen van de in blinde aardsheid verschrompelde mens” (De Schutter 1963:313).
Langs de wegen en Jantje Verdure zijn twee andere werken die deze grens (tussen
iemand en iedereen, tussen individu en (proto)type) weten op te heffen omdat ze erin
slagen “het levensverhaal van een simpele zo te vertellen dat het exemplarisch wordt
voor ons aller bestaan onder de zon” ([anoniem] in NRC Handelsblad 14/04/1972).
Waar deze kwaliteit vermindert, wordt het werk meer beschrijvend. Dat blijkt
duidelijk uit wat Demedts schrijft over Streuvels latere werk. Het is weliswaar niet
minderwaardig maar is toch ook niet even waardevol als
de oorspronkelijke scheppingen, waarin hij ongehinderd en onverminderd
het leven gestalte gaf, met die mengeling van

31

Streuvels verdedigt zich tegen De Boms kritiek op deze tekst: “Ik heb mijn haal genomen
veel jaren achteruit om een grooten sprong te doen in 't eeuwig-heerlijk schoone!” (Streuvels
aan De Bom 01/06/1899). En een tijd later luidt het: “'k heb toch nog voornemens geweest
een groote Roman te schrijven die zóo zou beginnen: Toen Noah uit de arke trad vond hij
de wereld eenzaam en bloot... enz. enz. Ik voel me daar zoo gemakkelijk in en men moet
zoo geen rekening houden met maatschappelijkheid en Tendenz van goed of slecht: pure
handeling van natuur en menschen d'rin. Alevenwel is mijn toekomend werk weer in den
huidigen tijd en zal met de twee beenen op den werkelijken grond staan: Naas Vindevogel
is 't eerste” (Streuvels aan De Bom 09/06/1900). Hij zocht dus bewust aansluiting bij een
mythisch of Bijbels verleden om zo tot het “eeuwig-heerlijk schoone” te komen, en om de
concrete actualiteit en tendens te vermijden en “pure handeling van natuur en menschen
d'rin” te kunnen uitbeelden. De mens teruggebracht tot wat eeuwig is, tot wat blijft.
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realisme en romantiek, die hem toeliet een toevallige mens en een alledaags
gebeuren de betekenis van een symbolische figuur en een mythische
handeling te verlenen. Door die evolutie is Streuvels' werk meer
beschrijvend, minder ontledend, suggererend en beeldend geworden. In
enkele gevallen wordt de beschrijving doel op zichzelf (Demedts
1971:143).
Streuvels hecht dan meer belang “aan het uitzicht der dingen dan aan het inzicht in
de mens en zijn lot waarvoor zij van belang kon zijn” (Demedts 1971:143).
Tijdelijke en ruimtelijke ontgrenzing worden - zeker in teksten van latere datum
- veelvuldig verbonden. Bij Eeckhout luidt het:
Onder zijn machtige borstelstreek, ondergaat de natuur de verbazendste
en aangrijpendste transfiguratie. (Wat nu heelemaal geen synoniem is met
defiguratie.) Ze komt op een hooger, grootscher plan te staan; een, dat
nooit door kopisten en beschrijvers-zonder-méér kan bereikt. Wie denkt
er bij 't overschouwen van Streuvels' ruime fresken aan een bepaald
panorama, dat hier of daar zou te kieken zijn? Zij hebben een kosmische
beteekenis; het zijn uitzichten op de elementen die, evenals in de eerste
dagen van de schepping, hun oerkracht uitvieren! (Eeckhout 1931:755)
Streuvels' werk heeft een “kosmische” betekenis en gaat over oerelementen. Hij is
derhalve geen “beschrijver-zonder-méér”, maar iemand die de werkelijkheid
transfigureert (“Wat nu heelemaal geen synoniem is met defiguratie”) zodat iets van
haar essentiële betekenis bloot komt te liggen. De Bom benadrukt in het verslag dat
hij in 1936 opstelde om de Zweedse Academie te overtuigen om Streuvels voor de
Nobelprijs voor te dragen: “Streuvels is niet maar een landschapschilder, hij is een
kosmisch aanvoeler van de Eeuwige Aarde' (De Bom 1941:659). De auteur schrijft
kosmisch én eeuwig. (De term “aanvoeler” is, zoals straks nog zal blijken, zeer
betekenisvol. Streuvels dringt door tot dit diepere niveau dankzij zijn gevoel, niet
louter door middel van zijn verstand.) Closset schrijft:
On aurait tort cependant de vouloir faire de Streuvels un écrivain
uniquement régionaliste; car bien que ses sujets soient empruntés à sa
région natale, ses romans atteignent à l'universel. Peu ou pas de détails
pouvant situer les personnages dans le temps [...] Actions et passions
dépassent le réel, dans un vaste paysage qui conditionne le “mouvement”
du roman (Closset 1943:59-60).
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Brandt Corstius prijst Lenteleven en Minnehandel om de manier waarop het leven
van kinderen en jongeren behandeld wordt: “Daaruit straalt een jong licht, daarin
leven de verwachting en de argeloze levenslust van schepsels, wier primaire reakties
zodanig ineengestrengeld worden met de loop der seizoenen boven het forse Vlaamse
land, dat ze de grootheid aannemen van het eeuwig en overal bestaande” (Brandt
Corstius 1961:55).
Vooral in verband met ‘Het leven en de dood in de ast’ heerst in een latere fase
een grote eensgezindheid: “De nachtelijke ervaringen van de mannen in de ast krijgen
een universele betekenis die de novelle ver doet uitstijgen boven de schijnbare
nietigheid van de gebeurtenissen en het milieu waarin die zich afspelen” ([anoniem]
in NRC Handelsblad 24/02/1967). In de literatuurgeschiedenis van Knuvelder luidt
het:
In zijn bekommernis om de zin van het leven verheft dit werk zich hoog
boven alle particularisme, folklore en lokaal regionalisme, verheft het zich
ook boven de monumentale, maar toch altijd nog ‘sterk decoratieve’
Vlaschaard (Knuvelder 1967:399).
Knuvelder plaatst de door velen voor Streuvels zo typisch geachte kwaliteit (“zijn
bekommernis om de zin van het leven”) in dit citaat expliciet in oppositie met de
bezwaren die sedert de romanvernieuwing van de jaren twintig werden geopperd
(namelijk dat de streekroman zich zou te buiten gaan aan particularisme en folklore).
Critici schuiven verschillende hypothesen naar voren om dit ontgrenzende effect
te verklaren. Een verzameling uit de net al aangehaalde citaten: De Pillecyn dankt
het aan een “groote innerlijke kracht”. Eeckhout heeft het over de noodzaak tot
“transfiguratie” van de natuur. Knuvelder beklemtoont de “bekommernis om de zin
van het leven” in deze context. Brandt Corstius verbindt dit effect met de manier
waarop het menselijk leven met de loop der seizoenen vervlochten wordt. Volgens
Closset heeft het te maken met het feit dat de auteur zeer spaarzaam omgaat met
concrete tijdaanduidingen
Een aantal van deze beweringen kan gemakkelijk nagetrokken worden. Door het
leven van zijn personages parallel te laten verlopen met het natuurgebeuren, wekt
Streuvels inderdaad de suggestie dat hun leven eigenlijk niet zo beperkt en sterfelijk
is, maar deel uitmaakt van een veel groter, zich eeuwig herhalend geheel. Typisch
is dat personages die deze harmonie doorbreken, gedoemd zijn te verliezen. De
lecturen van zowel Minnehandel als De vlaschaard zullen dat aantonen. Clossets
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bewering, die eigenlijk een oude vaststelling van Hegenscheidt herneemt32, spoort
met uitlatingen van Streuvels in de briefwisseling met De Bom. Zo schrijft hij dat
hij voor ‘Groeikracht’ bewust een mythische setting koos, om aan het al te enge en
vervelende “leven-van-nevens-de-deur” te ontkomen:
Ik heb mijn haal genomen veel jaren achteruit om een grooten sprong te
doen in 't eeuwig-heerlijk schoone! Gij weet dat ik een altijd een hekel
had aan fait-divers-literatuur, dat ontstemde en ontkleurde bij mij reeds
de lezing van sommige stukken bij Maupassant, b.v. -: waar hij begint met
den naam eener stad of de datum der gebeurtenis (Streuvels aan De Bom
01/06/1899)33.
Het is in dit verband sprekend dat de verhalen uit de beginperiode (‘Kerstavond’,
‘Het einde’, ‘De Kalfkoe’,...) en de roman Langs de wegen inderdaad geen enkel
concrete plaatsaanduiding of jaartal bevatten, ondanks het feit dat, zo blijkt toch uit
de onuitgegeven nota waarop Schepens geregeld wijst (Schepens 1971:passim),
Streuvels heel goed wist waar de door hem gefictionaliseerde gebeurtenissen
plaatsvonden, of toch waar hij ze zag. Zo schrijft hij over Langs de wegen: “Hofstede
te Avelgem (eerste deel), 2de deel: Heule-kouter” (Schepens 1971:43) en over ‘De
Kalfkoe’: “D'Haeye's hofstede op de Dries” in Avelgem (Schepens 1971:43).
Weisgerber ziet hierin een evolutie. Omdat de wereldbeschouwing van de auteur,
onder meer onder invloed van de oorlog, steeds meer sociologisch en historisch in
plaats van filosofisch en/of mythisch is geworden, gaat hij zijn verhalen concreter
verankeren in een welbepaalde tijd en ruimte: “mettertijd is bij de schrijver het besef
van de contingentie en de relativiteit ontwaakt, de opvatting van een determinisme
dat niet alleen met een filosofisch fatum, maar ook met concrete omstandigheden
van tijd en plaats samenhangt” (Weisgerber 1972:19). Typerend voor De teleurgang
van den Waterhoek is dan, volgens Weisgerber, onder andere “de geografische
concreetheid van het milieu” (Weisgerber 1972:20).
Het is inderdaad merkwaardig vast te stellen dat er in dat boek een aantal concrete
namen vallen. De Scheldevlakte staat onder water en

32

33

“Merk hoe hij de middeltjes der realisten versmaadt om ons te overtuigen dat het wel heusch
waar is wat hij ons vertelt: noch oord, noch datum, noch uur wordt genoemd; tijd, plaats en
handeling zijn door hunnen inhoud getypeerd” (Hegenscheidt 1900:15)
Diezelfde opvatting had hij al in een van de eerste brieven aan De Bom verwoord:
“Sommige dingetjes van Maupassant vind ik prachtig maar 't stoot met tegen dat hij
zooveel plaatsnamen noemt in zijn novellen -: dat is veel te fait-divers-achtig!!!”
(Streuvels aan De Bom 21/07/1896).
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verandert in “een onafzienbaar meer, dat strekte in de lengte, van aan den rand der
laagste huizen, tot ginder ver tegen den Kluisberg, en in de breedte, van Oudenaerde
tot Doornijk” (Streuvels 1999:28-29). Het is opvallend dat het boek, dat begon met
een typische, tijdeloze en ruimtelijk onbegrensd lijkende Streuvelsbeschrijving (“Over
de uitgestrekte meerschvlakte spreidt het zonnelicht en de stilte en de stilte, één
geworden in het tijdeloze van den zomernamiddag” (Streuvels 1999:7; mijn
cursivering; bemerk het praesens), door de komst van de brug steeds concreter
gesitueerd wordt. De bedreiging komt ook telkens uit den concreet gesitueerde (!)
vreemde: aanvankelijk de naamloos blijvende landmeter, dan de vreemden, namelijk
“Poldergasten”, die bezig zijn met het rechttrekken van de Schelde, “hooger, over
de Waalsche grens” (Streuvels 1999:45). Vervolgens komt “het parket van Kortrijk”
de lijken onderzoeken, Lander wordt eerst naar Kortrijk gebracht, maar in Brugge
berecht (Streuvels 1999:74 sqq). De notaris, die zich in een taverne op de Waterhoek
waagt, drukt zich wel heel concreet uit wanneer hij spreekt “over 't drukke verkeer
langs de nieuwe baan die West- en Oostvlaanderen verbinden zou, - de aansluiting
tusschen Doornijk en Kortrijk van den eenen kant, met Ronse en Audenaerde van
den anderen” (Streuvels 1999:89). Op het einde wordt ook expliciet gezegd dat de
twee zinnebeeldige figuren in de praalstoet “Oost- en Westvlaanderen” voorstellen,
“die over het gelent eener brug, elkaar de hand reikten” (Streuvels 1999:270). De
enige die dan nog vertoeft in de eeuwige en onafzienbare wereld die in het begin
wordt geschetst, is Broeke, maar hij moet zichzelf bedriegen om zijn standpunt te
kunnen volhouden:
Zang en wilde kreten galmden door de aâmstille ruimte van den nacht, en
verstoorden de gewijde rust die over den meersch hing [...] Nu meer dan
ooit was de oude Broeke zich zelf gebleven: heel dien dag had hij met
Treute op de pont gestaan, van de brug afgekeerd, recht voor zich
uitgekeken, zonder iets te willen zien of horen (Streuvels 1999:272 “aâmstille” is een resonnantie van “aamloze” uit de beginbeschrijving,
zoals “gewijde rust” doet denken aan “zware rust”).
Men zou de roman misschien kunnen lezen als een krachtmeting tussen topografisch
specificiteit en vaagheid. De naamloos blijvende landmeter verdrinkt in de rivier,
Lander wordt opgesloten in Brugge. Maurice raakt in de bekoring van een wereld
“waar afstand in de ruimte niet bestaat, en verloop van tijd heeft opgehouden”
(Streuvels 1999:224) en geniet dan ook voor het eerst in zijn leven van de aanblik
van de vlaktes waarvan het einde niet te zien is en van de voorjaarswind die door de
lucht ruist
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“als een lied-zonder-eind” (Streuvels 1999:183). Mira gaat op het einde naar de stad.
De term “Waterhoek” is in feite ambigu. Hoewel hij een mythische ruimte lijkt te
betekenen, die aansluit bij de eeuwige wereld van de natuur (de naam zelf suggereert
dat enigszins), is hij toch concreter dan men zou vermoeden. Hij slaat namelijk op
de zogenaamde Ruggenwijk in Ruie, en is dus in feite ook een toponiem, zij het
minder rechtstreeks dan Brugge en Kortrijk. Die ambiguïteit tussen concreet en vaag,
tussen vernieuwing (cultuur, maatschappelijke ordening) en traditie (natuur,
organische orde) blijkt ook uit het verhaal zelf: de meningen aangaande de brug zijn
verdeeld, en zelfs Broeke, die bij uitstek de vertegenwoordiger van het onveranderlijk
en vijand van het nieuwe zou moeten zijn, blijkt niet ondubbelzinnig: “hij wilde zijne
macht uitbreiden en opvoeren tot waar gezag, als een echte, wettelijk erkende
burgemeester” (Streuvels 1999:30). Broeke toont zich hier minder radicaal
verschillend van Sieper dan hij zelf denkt; ook hij wil iets van buiten binnenbrengen
in de Waterhoek, ook hij wijkt af van de traditie. Terwijl hij nu nog “zijne waardigheid
op[nam] als een natuurlijk recht aan zijn stand eigen” (Streuvels 1999:30; cursief
van mij), wil hij die waardigheid officieel maken: wettelijk. Broekes ambt van
veerman is trouwens al van meet af aan ambigu op zich: hij zet mensen over, ook al
zijn het vreemden. Een gelijkaardige dubbelzinnigheid schuilt ook al in zijn naam.
Aan de ene kant kan die verbonden worden met de Schelde: “broek” betekent “laag,
langs rivieren of beken gelegen, al of niet ingedijkt groenland, dat 's winters onder
water staat” (Van Dale). Aan de andere kant betekent “Brücke”, een woord dat, op
de klinker na, qua uitspraak samenvalt met “Broeke”, in het Duits ook brug, zodat
er tussen hem en de bedreigende brug een intrigerend verband ontstaat34. Anderzijds
toont Sieper zich in zijn opzet ruimer en opener dan zijn schoonvader, zodat hij
eigenlijk beter aansluit bij dat natuurlijke en eindeloze dan Broeke: “was het als een
ongeluk te beschouwen niet meer met een muur omsloten, van de wereld afgezonderd
te zullen leven?” (Streuvels 1999:85), redeneert hij. Veelzeggend is dat hij de komst
van de brug als een natuurlijk, noodzakelijk gegeven schijnt te beschouwen, dat
evenmin kan worden bevochten: “Ge kunt evengoed tegen stormwind of tegen
overstrooming gaan vechten, meende hij” (Streuvels 1999:85).
Een andere tekst uit deze tweede periode waarin concrete plaatsnamen voorkomen,
is ‘Het leven en de dood in de ast’. Die

34

De titel van de Duitse vertaling van de roman luidt: De grosse Brücke. Roman - de grote
brug of de grote Broeke?
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plaatsnamen functioneren hier echter op een andere manier. Van in het begin wordt
een vaag, ontgrensd kader geïnstalleerd:
De schuur met de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel waar,
in de gapende diepte, door haveloze mannen, in haastig tempo, een spel
wordt opgevoerd. Het gebouw staat er eenzaam op de verlaten vlakte; het
toneel zonder toeschouwers, en de spelers doende achter een sluier van
watermist, die 't al omdoezeld houdt. De mannen vervullen elk zijn
aangewezen rol - handeling welke ineensluit als een geordend werktuig
dat in 't ijle draait - een schouwspel dat in 't tijd- en ruimteloze afspint.
Van de torenhoge stapel, bezijds, schept de man met de ruifel, altijd maar
wortelen in de draagbak, die effen aan door twee anderen opgenomen,
weggedragen, in de open trechter van het snijpeerd omgekanteld en ledig
teruggebracht, bij de hoop neervalt om weer gevuld te worden. De vierde
man draait de zwengel waar het messenwiel de wortelen opvangt [...]
Zonder toeven of verpozen, ononderbroken, gehaast, vordert het werk in
eenbaarlijk herhalen derzelfde beweging, het een door 't ander in gang
gehouden, voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig [...]
(VW III:725).
De toneelmetafoor roept een wereld op van schijn en zijn: “gelijkt” een “toneel”. De
omgeving is wazig (“sluier van watermist”). De mannen vervullen naamloze rollen;
ze zijn een getal: “twee anderen”, “de vierde man”. De “verlaten vlakte” wordt niet
concreet gesitueerd. Afstanden zijn extreem: “gapende diepte”, “torenhoge stapel”,
“'t al”, net als tijd: “altijd maar”, “effen aan”, “oneindig”.
Het is echter opvallend dat deze ruimtelijke zowel als tijdelijke vaagheid ontbreekt
in de herinneringen van de mannen. De eerste zin die Blomme uitspreekt, toont dat
al aan: “Alzo heb ik een boer slaggelings van zijn peer[d] zien vallen op de Fiertel
te Ronse” (VW III:739)35. Wat verder geeft hij zelfs een concrete datum: “die derde
junizondag waarop de Fiertel uitgaat te Ronse” (VW III:741). In de loop van zijn
verhaal duiken op gezette tijden toponiemen op: “Ik had in Avelgem nog iets te doen”
(VW III:740), “we trokken al over de Kluisberg” (742) en kwamen “laat in de middag”
(VW III:743) pas in Ronse aan, op de terugweg lopen ze verdwaald en staan plots
“vóór de kerk te Zulzeke” (VW III:746), “'t was zeker wel bij twaalven van de nacht
als we te Berchem kwamen” (VW III:746) en “'t begon te klaren

35

Het is opvallend dat het verdwijnen van de tijdelijke en ruimtelijke onbestemdheid hand in
hand gaat met het wijken van de wazigheid. In Blommes verhaal hangen immers geen mistige
sluiers, maar heerst er een “doorschijnende helderheid” (VW III:739).
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en 't klepte drie op den toren te Tiegem, als we op de plaatse van elkaar scheidden”
(VW III:746). Tijd en ruimte zijn bepaald, geïndividualiseerd. Het gaat hier dus niet
meer om tot rollen of radertjes gereduceerde stropoppen, maar om echte, levende
mensen van vlees en bloed. Niet een man op een plaats in een eeuwige ruimte, maar
Blomme, Polfliet, Wipper op tocht door West-Vlaanderen, op 3 juni, de hele dag tot
na drie uur 's nachts. En hierin schuilt nu precies de tragiek. De drang naar
individualisering, om te ontsnappen aan het eeuwig draaiende rad, vereiste een
concrete inschrijving in de ruimte, maar ook in de tijd. Op gezette tijden vinden we
dan ook tijdaanduidingen (“laat in de middag”, “bij twaalven van de nacht”, “'t klepte
drie op den toren”). De inschakeling op een tijdlijn maakt het gebeuren onherhaalbaar:
die precieze dag komt nooit meer terug. Met andere woorden: het naamloze radertje
kan alleen persoonlijk worden ten koste van zijn eeuwigheidspositie.
Er is met deze tijdaanduidingen nog iets vreemds aan de hand. Er lijkt een radicale
tegenstelling te worden geïnstalleerd tussen de positieve wereld van de herinnering
en de negatieve wereld van de werkzaamheden in de ast. Nochtans zijn er vreemde
parallellen tussen beide situaties. De tijdaanduidingen herinneren immers ook aan
de strenge indeling van het werken in de ast: “de wijzers van de wekker hebben plots
een dreigend gebaar aangenomen: de beide punten in de hoogte gericht!” (VW
III:761-762), “Hutsebolle heeft de wekker op drie uur gezet” (VW III:762). In de
eeuwige cirkel van de dagen wordt deze werkzaamheid oneindig lang voortgezet:
“Als we er niet meer zijn, zullen anderen deze vuren stoken, bonen keren, gelijk het
gedaan werd door degenen die voor ons gekomen zijn...” (VW III:780). Op dezelfde
manier herhaalt zich het verhaal van Blommes leven voor eeuwig, alleen zal hijzelf
er niet meer bij zijn: “de kinders zijn opgegroeid en gereed om hun plaats in te nemen
- eeuwige beurtgang” (VW III:747). Wat een daad van bevestiging van het individu
leek, blijkt tegelijkertijd het definitieve failliet ervan: Blomme is vervangbaar, zowel
wat betreft zijn arbeid als zijn werkelijke leven.
Samenvattend: op dit niveau wordt de botsing van tegenstrijdige krachten duidelijk.
In het geval van de Waterhoek botsen eeuwigheid en traditie met vooruitgang en
modernisering; in het geval van de ast zijn het de kleinmenselijke concrete verlangens
met de eeuwige kring van leven en dood.
Een met de ruimtelijke en tijdelijke ontgrenzing samenhangende notie, is die van het
visionaire (en de ermee samenhangende termen visioen,
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visionair, ziener). Terwijl ruimtelijke en tijdelijke ontgrenzing een uitbreidende
beweging impliceren (breder, langer), brengt het visionaire vooral een uitdiepende,
als het ware verticale beweging met zich mee: dieper, hoger,... Vandaar dat
werkwoorden die deze beweging aanduiden, veelvuldig voorkomen: verheffen,
uitrijzen boven,...
Het visionaire duikt al heel vroeg op in de Streuvelsreceptie, bijvoorbeeld in een
recensie van Het uitzicht der dingen:
Stijn Streuvels is de grootste ziener der uiterlijkheden die in ons land
bekend is, en met welke onverbiddelijke juistheid zegt hij zijne vizioenen.
Het is geen oppervlakkige beschrijving van menschen en dingen. Maar
het zijn menschen en dingen zooals ze gaan en staan op de wijde aarde.
De lucht is romdom [sic] hen in de eindeloosheid, de winden varen en
woelen rond (Muls in De Standaard 06/01/1907).
Streuvels is een “ziener der uiterlijkheden”, die met “onverbiddelijke juistheid”
spreekt. Dat betekent niet dat hij zich tot “oppervlakkige beschrijving” beperkt, maar
wel dat hij de waarheid toont: “menschen en dingen zooals ze gaan en staan”. Frappant
is ook de verwijzing naar de ruimtelijke ontgrenzing: “wijde aarde”, “eindeloosheid”.
Het epitheton “visionair” komt in latere recensies overigens steeds vaker voor.
Volgens Persyn brengt Streuvels “de boodschap van den epischen vizionnair der
Vlaamsche landschappen” (Persyn 1931:731). Van der Hallen verkiest Streuvels
boven Edward Vermeulen, want Vermeulens “kijk op de buitenmenschen die hij
kent door dagelijkschen omgang is nogal eenvormig en een tikje idealistisch: het
visionnaire van Streuvels mist hij teenemaal” (Van der Hallen 1938:53). Eeckhout
bespeurt “overal: de visie van den machtigen, kosmischen ziener” (Eeckhout
1925:116). Brandt Corstius stelt dat de auteur “een visionair element in zijn verhalen
weet te leggen” (Brandt Corstius 1962:22).
Het visionaire hangt samen met waarheid en betekenis. Vanwaar deze waarheid
of deze betekenis komen, is niet ondubbelzinnig. Voor sommigen is de kunstenaar
iemand die de werkelijkheid opnieuw vormt en er de diepere betekenis aan schenkt:
“Zijn fantasie herschept de werkelijkheid op haar ritme, geeft deze werkelijkheid
haar zin” (Knuvelder 1967:394). Die verbeeldingskracht zorgt er, volgens diezelfde
Knuvelder, voor dat Streuvels' niet in pure beschrijving vervalt: de door Streuvels
verbeelde wereld vindt
uiteraard in tal van gevallen zijn materiëel uitgangspunt in de werkelijkheid
zoals Frank Lateur die in de loop van de jaren door nauwkeurige
waarneming van de dingen had leren kennen;
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zijn werk maakt dan ook op het eerste gezicht de indruk van “beschrijvend”
te zijn, en het is dat ook, met dien verstande echter, dat het niet meer betreft
beschrijving “sec” van de dingen zoals die hic et nunc worden
waargenomen (of vroeger werden waargenomen), maar zoals die
waargenomen zaken gingen leven in de verbeelding van een auteur
(Knuvelder 1971:54).
De verbeelding van de auteur maakt het verschil uit tussen de pure, droge beschrijving,
en Streuvels levende werk.
Streuvels herscheppende/omscheppende kracht wordt weleens met magie in verband
gebracht. Bij het verschijnen van het eerste deel van het verzamelde werk schrijft
Willem Brandt:
daarom blijft hij tot de klassieken behoren, dat hij het kleine en het eigene
om hem heen, alsof hij het met een toverstaf aanraakte, tot een universeel
menselijk drama herschiep, met een op de werkelijkheid gefundeerde brede
verbeeldingskracht (Brandt in De Telegraaf 05/02/1972).
Het geringe wordt met een toverstaf aangeraakt en zo herschapen tot iets dat universele
geldigheid bezit. Nochtans is het niet een ‘creatio ex nihilo’; de brede
verbeeldingskracht van de auteur blijft wel degelijk in de werkelijkheid gefundeerd.
Streuvels' manier van schrijven is niet fotografisch realistisch, maar ook niet
idealistisch: “Hij ontwaart, bespeurt en ontvangt bij brokken en stukken en maakt neen “maken” past niet - en herschept het geheel wezen”, schreef Verriest (Verriest
in De Nieuwe Tijd 19/07/1900). Streuvels heeft een evenwicht gevonden tussen
scheppen en kopiëren, tussen ervaring en verbeelding: de “herschepping”.
Anderen beschouwen hem veeleer als iemand die het oppervlakkige masker van
de werkelijkheid afrukt, en er de ware betekenis van blootlegt. Het gaat dus om een
waarheid die in de werkelijkheid aanwezig is, maar slechts door de schrijver
blootgelegd wordt. Zo schrijft Lecoutere: “Streuvels is geen idealist, maar een realist;
hij geeft de werkelijkheid weer, maar gezien door het oog van een kunstenaar. Aan
de oppervlakte der dingen blijft hij niet hangen; hij kan dieper doordringen”
(Lecoutere 1918:230). Ook Tazelaer benadrukt dat Streuvels een kenner is van “het
werkelijke leven van den Vlaamschen werkman” (Tazelaer 1932:157), dat hij
“doordringt tot wat er leeft achter de uitbundigheid en kermispret-stemming der
Vlaamsche landmenschen” en hun “eigenlijke bestaan” toont: “één zwoegen en
zorgen, van dat de ochtend grauwt totdat het donker wordt” (Tazelaer 1932:147).
Tazelaer ontkent aan de hand van deze redenering de sombere blik die vaak aan
Streuvels wordt toegeschreven: “Vandaar dan
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dat hij steeds hetzelfde beeld op het papier brengt, zoodikwijls hij het Vlaamsche
leven teekent, juist omdat hij het niet alleen beschrijft, maar het ontleedt in zijn kern”
(Tazelaer 1932:147). Niet Streuvels is somber, maar wel de waarheid die hij ziet.
Tazelaer vermeldt trouwens expliciet dat het net deze diepgang is die Streuvels
onderscheidt van de pure beschrijvers: “omdat hij het niet alleen beschrijft, maar het
ontleedt in zijn kern”36.
Een jaar daarvoor had Persyn Streuvels, merkwaardig genoeg op precies dezelfde
manier, verdedigd tegen de beschuldiging dat hij te idealiserend schreef:
Maar Streuvels heeft zijn boeren geïdealiseerd, zegt de gemeenplaats der
leeraren M.O. en H.O. Wèlk een triestige kortzichtigheid [...]. Streuvels
beminde zijn volk. Hij zag scherper dan wèlke schoolvos ook, met door
liefde ingekeerde oogen, de uiterlijke desolatie van zijn volk. Wat hij
echter beeldde, het was de mystische kern, die hij, óf aanwezig wist óf
terug verlangde (Persyn 1931:743-744).
Streuvels heeft oog voor wat onder de “uiterlijke” ellende van zijn volk schuilgaat,
of toch zeker ooit schuilging, en nu weer wenselijk is. Hij achterhaalt een waarheid
die aanwezig is; het is echter ook mogelijk dat die waarheid er nu niet meer is, maar
er wel in het verleden was.
De visie van Van der Hallen denkt beide opvattingen (de bestaande waarheid
achterhalen versus een nieuwe waarheid tot stand brengen) samen:
Door de supreme gave van den artist ontdekt hij achter den schijn der
doode dingen, de innerlijke harmonie die ze verbindt; de muziek die hun
diepste geheim openbaart en die hij als taalkunstenaar verklankt in beelden
en rhytmen. Zoodat een nieuwe wereld het leven wordt ingeblazen, de
wereld waartoe alleen de kunst toegang geeft (Van der Hallen 1938:53).

36

Streuvels zelf is zich daar van meet af aan van bewust: “Van als ik nog heel kleene was wierd
ik al geplaagd deur dien drang van ontleding - die Maupassant eene ziekte noemt - 'k heb nu
nog heel wel onthouden dat ik aan 3 of 4 jaarschen ouderdom van die heel gewone dingetjes
- die een ander mensch niet eens ziet - opgevat heb juist lijk ik nu iets opmerk om het twee
dagen later op 't papier te brengen. [...] Als al de jongens, om d'een of d'ander reden in 't
toppunt van vreugde en plezier waren, in plaats van meê te jubelen ontleedde ik die oorzake
en dat uitwerksel van 't woord of de daad die al dat leven had doen ontstaan [...] Nu, er zijn
wel zooveel menschen die hun bezig houden met natuurkunde, beesten, planten, oude boeken
timbers, waarom, - en 't schijnt me verre weg het belangrijjkste -, waarom en zou ik me niet
bezighouden met “menschenkunde”?!” (Streuvels aan De Bom 21/07/1896).
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De kunstenaar is een levenbrenger: “de schijn der doode dingen” wordt vervangen
door de nieuwe wereld die “leven wordt ingeblazen”. Nochtans is deze wereld, ook
al wordt hij dan “nieuw” genoemd, toch ook niet helemaal nieuw: hij zat verscholen
achter die dode dingen. De kunstenaar zorgt als het ware voor een toegangspoort.
Demedts merkt op dat (her)schepping en waarheidsgetrouwheid elkaar bij Streuvels
niet tegenspreken. Weliswaar is het zo “dat hij een eigen wereld schiep” en dat
Streuvels “het leven grotere dimensies geschonken” heeft, maar “Het wonder is dat
de herschepping niet tot een vervalsing van de proporties gevoerd heeft. Nergens
doet zijn uitbeelding van de werkelijkheid overdreven aan. Alles staat op zijn plaats,
alles is aanvaardbaar” (Demedts 1971:178).
Nog anderen wijzen erop dat de diepte van Streuvels' inzichten de tegenstelling
tussen realiteit en visioen als het ware tussen haakjes plaatst of doet vervagen:
In Streuvels' werk blijven wij, Noord-Nederlanders, te recht of ten onrechte,
het onsterfelijk epos van het Vlaamsche Land zien. Men heeft ons al zoo
dikwijls aan het verstand trachten te brengen, dat de Vlaamsche boer niet
was zooals Streuvels hem schilderde, dat het bestaan op den Vlaamschen
buiten niet was zooals Streuvels het weergaf, dat alles is van geen
beteekenis voor ons. Streuvels heeft boeren en boeren-leven vereeuwigd
en dus gepoëtiseerd. “De Vlaschaard” (1907) is het onvergankelijke en
definitieve beeld van den onvermijdelijken strijd der generaties, in vormen,
welke zijn uitgegroeid boven de gewone menschelijke maat, en die,
monumentaal en onaantastbaar, in de oneindigheid groeien. [...] Hoe ver
zijn wij hier van het Hollandsche realisme! Hier is de werkelijkheid zoo
diep geschouwd, zoo volkomen opgenomen, dat men niet meer weet waar
de realiteit ophoudt en het visioen begint (Greshoff 1929:263).
Of de boer in Vlaanderen werkelijk zo was, speelt voor Greshoff geen rol. Streuvels'
werk is uitgegroeid boven de “gewone menschelijke maat” en behandelt geen in tijd
en ruimte te situeren individuen, maar wel de essentie: het onvergankelijke, het
definitieve, het monumentale en onaantastbare dat - volkomen echt, volkomen
natuurlijk, als een plant - in de oneindigheid groeit.
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1.1.2.2 ‘de Gezelliaansche nachtegaal slaat hier in Streuvels' proza’
Verest onderscheidt in zijn Handleiding bij de aanvankelijke studie van de Letterkunde
“vier voorname lettersoorten”: 1. brieven en gesprekken, op communicatie gericht,
2. wetenschappelijke schriften, “en voornamelijk de geschiedkundige werken, waarvan
de bedoeling is te leeren en te onderwijzen” (Verest 1907:89)37, 3. “De gedichten en
poëtische voortbrengselen “waarin, althans indien het ware poëzie geldt, niets beoogd
wordt dan het edele vermaak door het Schoone veroorzaakt” (Verest 1907:89) en 4.
“Redevoeringen en voordrachten”. Verhalende poëzie is een ondersoort van de derde
categorie en wordt gedefinieerd als “alle dichterlijke verhalen, in verzen en ook in
proza” (Verest 1907:109). Proza en dichtkunst staan dus niet tegenover elkaar. “Een
verhaal is dichterlijk wanneer zijn bedoeling niet historisch, maar vooral aesthetisch
is; d.w.z. wanneer het geschreven werd om den lezer een kunstgenot te verschaffen”
(Verest 1907:109). Fraussen en Verschuere maken een onderscheid tussen “een
zakelijke beschrijving” en “de literaire of dichterlijke beschrijving” (Fraussen en
Verschuere 1957:99). Alleen de tweede soort wekt bij de lezer een
“schoonheidsontroering” op. Met andere woorden: de kwalificatie “dichterlijk”
betekent, voor Verest zowel als voor Fraussen en Verschuere, dat het verhaal of de
beschrijving niet tot de wetenschappelijke, op het overbrengen van kennis gerichte,
geschriften behoort, maar wel tot de op schoonheid gerichte. Dit verklaart volgens
mij ten dele waarom de term gebruikt wordt om Streuvels' schrijven te onderscheiden
van de wetenschappelijke invalshoek van de naturalisten. Streuvels' beschrijvingen
zijn niet sec, maar wel “omglansd door een dichterlijke sfeer, die het dagelijkse
gebeuren een schittering van innemende schoonheid verleent” (Demedts in Het
Nieuws van den Dag 04/10/1950).
Gelijkaardige termen die regelmatig opduiken zijn ‘dichterlijk’, ‘poëtisch’, ‘poëzie’,
maar het moet gezegd dat de concrete betekenis ervan lang niet altijd even duidelijk
is. Zo roept een recensent van Dodendans op “rekening [te] houden met niet alleen
zijn liefde voor de realiteit en het leven om hem, maar vooral ook met den aanleg
tot dichterlijk verbeelden in hem” (V.N. in Vaderland 15/09/1901) en noemt Muls
Streuvels “een onvergelijkbare beschrijvende dichter” (Muls in De Standaard
06/01/1907). De Bom schrijft in een brief over ‘Avondrust’: “Uw stuk is “kolossaal”
van poëzie” (De Bom aan Streuvels

37

Bij de behandeling ervan noemt hij deze geschriften “geschiedenis of historie” (Verest
1907:90).
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10/08/1898), en over het eerste hoofdstuk van Minnehandel: “alles zwom in de
poëzie!” (De Bom aan Streuvels 03/12/1903). De Cock noemt De ommegang een
“gedicht-in-proza” (De Cock in Hooger Leven 1907). Veel later schrijft Karel
Jonckheere “dat Streuvels in zijn episch werk voor een groot karaat dichter is
geworden en gebleven” (Jonckheere in Nieuwe Rotterdamsche courant 30/09/1961).
Streuvels verwoordde zijn streven voor de novelle die toen nog ‘Van Lente’ zou
gaan heten met Goethe als volgt: “Zoo weinig mogelijk literatuur, - zooveel mogelijk:
Dem Wirklichen eine Poetische Gestalt geben” (een ongedateerd document; in de
kantlijn staat geschreven: “bladz. uit mijn schetsch-boek”, misschien een bijlage bij
een brief aan De Bom uit 1897). Timmermans zou later getuigen over zijn eerste
contact met een tekst van Streuvels:
Ah! Hier was de werkelijkheid, meer dan de werkelijkheid, want
werkelijkheid is niet genoeg. Er was nog iets bij, dat wat men geenen naam
kan geven; dat aanzuigende, dat dieper trekt dan de werkelijkheid van het
ding zelf. De poëzie, die de essentie van alle grote letterkunde is
(Timmermans 1941:662).
Streuvels' werk geeft de werkelijkheid, maar daar blijft het niet bij: er komt ook nog
“poëzie” bij. Die poëzie slaagt er volgens Timmermans zelfs in om een van de grootste
bezwaren tegen Streuvels' kunst, namelijk zijn allesoverheersende gerichtheid op
wat niet menselijk is, weg te nemen: “Daarom is bij u een boom zoo interessant als
een mensch. Alles hangt af van de maat der poëzie waarmede de kunstenaar zijn
uitdrukking doordrenkt” (Timmermans 1941:664).
Ook in literatuurgeschiedenissen en teksten van latere datum komt de kwalificatie
vaak voor. Vermeylen gebruikt de term om een onderscheid te maken tussen het
realisme van Buysse en dat van Streuvels - een onderscheid dat onder meer door
Knuvelder wordt overgenomen. Buysse beschouwt de werkelijkheid “zooals die zich
voordoet”, en zijn verbeelding “richt zich naar de gegevens van de werkelijkheid en
is haar ondergeschikt”. Hij is een naturalist, en verminkt noch vervormt de
werkelijkheid “naar den maatstaf van mooi of leelijk, goed of kwaad”. Daarnaast
zijn er echter ook nog de “min of meer dichterlijke “realisten” van het slag van Stijn
Streuvels”. Vermeylen dicht hun niet minder eerbied voor de waarheid toe, “maar
de omvang van hun gezichtsveld, wat zij er uit kiezen en de kleur van hun visie zijn
vooraf bepaald door hun eigen gemoed” (Vermeylen 1923:96). Buysse neemt de
werkelijkheid op zoals ze is, bij Streuvels is er een “dichterlijke omzetting in een
ander plan” (Vermeylen 1923:99). Verwant is de stelling van Westerlinck, die de
“omtovering van de zakelijke
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werkelijkheid tot een ontastbare en onzichtbare poëzie” typerend noemt voor het
realisme van Streuvels (Westerlinck 1961:533). Brandt Corstius beweert dat Streuvels
een “dichterlijke realist” was, die precies “door zijn universele lyrische verbeelding
van de natuur een visionair element in zijn verhalen weet te leggen” (Brandt Corstius
1962:22). De link tussen de tijdelijke ontgrenzing en poëzie blijkt uit een citaat als
het volgende: “Streuvels heeft boeren- en boerenleven vereeuwigd en dus
gepoëtiseerd” (Greshoff 1929:263)38. Een recensent van ‘De bomen’ stelt in 1968:
“Velen, die het stuk niet gelezen hebben, geloven dat het een beschrijving is en
hebben er verder geen belangstelling voor. Ze vergissen zich, want het is veeleer een
belijdenisgedicht in proza dan wat zij menen” ([anoniem] in De Standaard
08/04/1968). Gedicht in proza en beschrijving worden hier als tegenpolen beschouwd.
Het is niet eenvoudig om uit te maken wat men precies bedoelt met “poëzie”. Ik
plaats daarom een aantal pogingen tot definitie ervan naast elkaar. In het citaat van
Timmermans daarnet was poëzie precies datgene “wat men geenen naam kan geven;
dat aanzuigende, dat dieper trekt dan de werkelijkheid van het ding zelf”. Van
Deventer schrijft:
Stijn Streuvels is één der op het leven verliefden, en ziet poëzie in alle
uitingen er van. Poëzie dat is hier die nog altijd niet omschreven soort van
het schoone, welk van alle realiteit kunst kan maken, wijl de artist in al
wat is een geheimzinnig beginsel voelt bewegen, en uit ieder brok van het
zijnde den adem van den ganschen kosmos zich voelt toewaaien (M. Van
Deventer in De Locomotief 18/10/1900).
Poëzie lijkt voor hem dus iets te zijn wat in het leven is en samenhangt met een hoger
(sacraal/mythisch?) niveau (“den ganschen kosmos”). Het heeft bovendien te maken
met leven (“den adem”). Als ze gezien wordt door iemand die er gevoelig voor is
(“verliefden”, “voelt”), wordt “alle realiteit” kunst. De omgekeerde beweging ligt
dan weer vervat in de definitie van Karel van de Woestijne: “dat poëzie al het intieme,
al wat men van zichzelven in àlles voelt, is” (Van de Woestijne aan Streuvels
14/05/1896). Albert Verwey is, in zijn Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche
dichtkunst, van mening dat poëzie te maken heeft met een overstijgende beweging:
Poëzie namelijk is niets anders dan ons gevoel van het leven, zooals dat
is, ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid. [...] Al onze beseffen dus
van noodzakelijkheid, vrijheid en

38

Poëzie is niet op het zakelijke, niet op het oppervlakkige gericht, maar op de diepte. Poëzie
en het ware realisme staan niet lijnrecht tegenover elkaar: “ce qu'il y a de plus poétique et
de plus pittoresque au monde, c'est le vrai” (Nodier in Hamon 1991:100).
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overeenstemming, al wat in ons bewustzijn eeuwig heet en nooit valt
afteleiden [sic] uit de toevallige en gebonden verscheidenheid van de
dingenwereld, dat alles noemen wij het poëtische” (Verwey 1906:6-7).
Op die manier gedefinieerd is het poëtische inderdaad een geschikte term om op het
andere van Streuvels' realisme te wijzen.
De herhaalde verwijzing naar het feit dat Stijn Streuvels de neef is van Guido
Gezelle, zou ook met dit alles kunnen worden verbonden. Oom en neef lijken in
menig opzicht op elkaar: hun taal (“zijn woordgebruik waarin schilderende
werkwoorden in Gezelles trant als zwemelen en wikkelen voorkomen” Sivirsky
1970:195), hun compositie (“Dat de neef van Guido Gezelle [...] zijn verhaal [nl. In
de voorwinter, waarmee de auteur debuteerde] met een minutieuze natuurbeschrijving
begint, moge dus allerminst verwondering wekken” Sivirsky 1970:195), hun keuze
voor de volkstaal (“Hij greep, als Gezelle, naar de harp der volkstaal die sedert zolang
in de wilgentronken was opgehangen. Zo ontstond het enig proza dat zo vele verskunst
in de grond boort” Muls 1951: z.p.), en zelfs hun uiterlijk (“zijn hoog-breed gewelfd
voorhoofd - een eigenschap der Gezelle's” Du Catillon in Vlaamsche Gazet
19/03/1903). De Pillecyn betoogt het volgende:
In dit eerste boek vol van miserie en rampspoed met zijn proefstukken van
kunst uit het leven van de nederigen, met zijn herinneringen aan
neerdrukkende [sic] naturalisme, rijst Horieneke als een zuivere ontroering.
Het zware proza van Streuvels verheft zich voor het eerst tot een lichtheid
van bewegen en ontroering die hem onbewust in 't geluid brengt van den
genialen oom Guido Gezelle. Want de Gezelliaansche nachtegaal slaat
hier in Streuvels' proza (De Pillecyn 1932:38).
Het Gezelliaanse element, vertegenwoordigd in het verhaal van Horieneke, vormt
dus een tegengewicht voor de meer naturalistische gekleurde stukken. Het is opvallend
dat precies dit ‘Lente’ “een zuivere ontroering” wordt genoemd, terwijl de andere
verhalen voor De Pillecyn blijkbaar niet meer dan “proefstukken van kunst” zijn.
Het zou misschien zelfs de moeite lonen om diepgaand te onderzoeken in hoeverre
de teksten van neef en oom op elkaar lijken. Ik stip enkele intrigerende voorbeelden
aan. Gezelle schrijft in zijn gedicht ‘Jam sol recedit’: “Zoo heerlijk is 't, als of er
zoude/een reuzenpenning, rood van goude,/den reuzenspaarpot vallen in/der
slapengaande zeevorstin” (referentie R184 op de Digitale concordantie op het
Verzameld dichtwerk van Guido Gezelle). Streuvels noemt de zon die in het
Scheldewater wordt weerspiegeld in ‘Zomerzondag’ “de grote penning”
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(VW I:537). Het beeld van de schepen als wolken komt eveneens bij beiden voor.
In Gezelles ‘Nu of nooit’ luidt het: “De wolkenschepen dragen/hun lijnwaad al ten
toppen uit,/die hier gewinterd lagen,/den al te langen regentijd:/vandage gaan zij
varen/en vluchten vóór den westerwind” (referentie R123), bij Streuvels vinden we
zinnen als “wolken die bewegen en nijverig voortijlen als schepen varend door de
morgenhemel” (VW II:372). In een gedicht zonder titel schrijft Gezelle: “De
wolkenweg bedijgt/vol eendlijke oorlogschepen,/wier witgezeilde macht/de koele
westerzwepen/des windloops drijven doen” (referentie T155), Streuvels heeft het
over “wolken met bollekaken lijk oorlogsschepen met alle zeilen uit” (VW IV:383).
Wie het nagaat, ontdekt al gauw dat Streuvels' beschrijvingen inderdaad heel wat
kenmerken vertonen die aan poëzie doen denken39. Het af en toe opduikende label
“prozagedicht” is niets te veel gezegd:
Een korte prozatekst die zich van het gewone proza onderscheidt doordat
hij verscheidene eigenschappen bevat die vaak voorkomen in poëtische
taal. Zo kan het prozagedicht worden gekenmerkt door gebalde
zeggingskracht, expressieve ritmiek, binnenrijm, alliteratie en assonantie
[...], beeldspraak, enz. (Van Gorp 1998:355).
Streuvels' beschrijvingen bevatten een aantal van deze typische stijlfiguren; vooral
de alliteratie en de herhaling van klanken zijn opvallend. Sommige zinnen zijn ook
merkwaardig consequent geritmeerd (infra). Een ander kenmerk dat aan poëzie zou
kunnen doen denken, is het grote arsenaal aan in een zakelijke taal minder
gebruikelijke, “kleurrijke” woorden dat bij uitstek in beschrijvingen opduikt, evenals
opvallende metaforen (ik denk bijvoorbeeld aan een

39

Hamon wijst op de vaak verduisterde “connivence profonde, structurelle, qui permet
certainement de rapprocher d'un côté la poésie, ou mieux le poétique (type de discours figuré,
où les notions de répétition, de paralléllisme et d’équivalence sont promues au rang de
principes constitutifs dominants) et, de l'autre, le descriptif (définissable comme forme-liste,
comme déclinaision d'un champ lexical latent, actualisation d'un paradigme d'unités sous
quelque rapport équivalentes). Le fait que d'une part, chez les grands prosateurs [...], tout
“morceau” descriptif tend à tourner rapidement et naturellement au poème en prose [...], et
qui d'autre part d'innombrables poèmes se présentent comme des descriptions de paysages
réels ou imaginaires [...] semblerait bien prouver cette parenté de fond entre poésie et
description (Hamon 1991:10). Beschrijving en poëzie hebben dus volgens hem een structurele
overeenkomst.. Hij merkt dan ook op: “Le fait que d'une part, chez les grands prosateurs
[...], tout “morceau” descriptif tend à tourner rapidement et naturellement au poème en prose
[...], et qui d'autre part d'innombrables poèmes se présentent comme des descriptions de
paysages réels ou imaginaires [...] semblerait bien prouver cette parenté de fond entre poésie
et description” (Hamon 1991:10).
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frase uit ‘De kwade dagen’, waarin de hemel vergeleken wordt met “het pantser van
een reusachtige krokodil” (VW II:371), of aan ‘Lente’, waarin het licht van de
morgenzon “lijk een eendlijke koperen slang” is (VW I:203). De overdaad aan
komma's en liggende streepjes en de voor Streuvels heel typische opeenstapeling
van korte, elliptische zinnetjes slotte zou eventueel geïnterpreteerd kunnen worden
als een poging om de mogelijkheden die een onderverdeling in verzen biedt, ook in
het proza binnen te brengen40.
Een in zeker opzicht met poëzie verwante kunstsoort is de muziek. De verwijzing
daarnaar duikt dan ook frequent op. Gittée vergelijkt Streuvels soberheid met die
van “'t oude volkslied” (Gittée in Noord en Zuid 23/06/1900). De Ridder stelt: “Die
taal is muziek, muziek door hare zoetluidende en gemakkelijke vloeiing, muziek door
hare uitdrukking van het binnenste” (De Ridder 1907b:179). Volgens Persyn wordt
Streuvels' boodschap
in vol orkest uitgezonden op de vier winden door dezen gekerstenden Pan.
Eén dreunende seizoenenzang, gedragen op 't gedaver van een rythme,
dat borrelt en bruischt uit het steeds aanwezig besef der eeuwigheid achter
den tijd (Persyn 1931:731).
De wending “gekerstenden Pan” is een interessante verwoording omdat ze kadert in
de overtuiging dat Streuvels' vaak haast religieuze natuurbeleving eigenlijk spontaan
een christelijke is. “In de taal-muziek zelve van zoo menig “carmen georgicum”
hoort ge 't geweldig hart van de natuur kloppen”, schrijft Vermeylen (Vermeylen
1923:104). Querido schrijft, op de hem eigen toon: “Soms is zijn taal dansend, licht,
fijn en als een zacht ruischen. Dan weer een saâmgezongen koor-geweld, een

40

Smulders onderzoekt hoe proza-auteurs uit de beweging van Tachtig probeerden in te pikken
op het succes van hun dichtende collega's door kenmerken van hun poëtische schrijfstijl te
incorporeren in hun eigen proza: “Hoe gefascineerd moeten zij geweest zijn door de scala
van retorische middelen-op-de-korte-baan van de dichter! Wat immers staat de auteur van
zelfs maar een vijfregelig vers niet allemaal ten dienste: vijf keer een versval om te benutten,
vijfmaal de mogelijkheid tot het spel met rijm, vijfmaal een metrische golfslag enzovoorts
[...] Men kan Van Deyssel en vooral Prins in hun proza dan ook zien jagen op typisch
poëtische effecten: bij ontstentenis van de potentie der versval breken zij elke zin en
verschijnen er veelvuldig verbindingsstreepjes tussen niet koppelbare woorden; Prins begint
zelfs te rijmen en last zuiver jambische passages in. Maar zij lopen vast op... het verhaal”
(Smulders 1985:123-124). Hun poging leverde niets dan onleesbare teksten op omdat zij
geen rekening hielden met de vereisten van proza. Iemand als Couperus hanteerde deze stijl
ook wel, maar liet die “volstrekt ondergeschikt [...] aan de traditionele retorische
middelen-op-de-lange-termijn die zijn werken dragen” (Smulders 1985:123).
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massale uitstorting van klank in dreunend rhythme vastgeklonken” (Querido in De
Amsterdammer 31/08/1929). Later heeft De Bock het over “de aanhef van ieder
hoofdstuk, die éen volgehouden zang is” (De Bock 1953:178). Wat opvalt in een
aantal van deze citaten is dat ze woorden uit dezelfde sfeer gebruiken: “dreunend”,
“gedaver”, “geweld(ig)”, borrelen, bruisen en uitstorten. Tevens wordt het muzikale
met de natuur in verband gebracht: “seizoenenzang”, “hart van de natuur”, “de aanhef
van ieder hoofdstuk”.
Daarnet lazen we al verwoordingen als “de harp der volkstaal” (Muls 1951: z.p.)
en “de Gezelliaansche nachtegaal” (De Pillecyn 1932:38). Streuvels zelf plaatste een
verwijzing naar Grieg boven zijn “Noorse liederen” (VW I:685-689), en De Bom
schrijft hem dat zijn stukken hem aan Grieg doen denken (De Bom aan Streuvels
10/03/1897). Streuvels gebruikt op verschillende plaatsen voor de kunstenaar het
klassiek geworden beeld van de harp. “Een artiest moet zijn, lijk een snaartuig,
waarop àl het schoone dat hij tegenkomt een gelijkstemmend accoord vindt, die ene
snare doet trillen” (Streuvels aan Van de Woestijne 24/08/1896). Zijn De vlaschaard
noemt hij “een symfonie in vier bewegingen” (Streuvels, zoals geciteerd in Janssens
1992:3).
Dit gegeven sluit aan bij een van de Van Nu en Straksidealen die Vermeylen
verwoordde:
De prozaschrijvers en dichters dezer eeuw hebben de woorden hun
sensorieele en emotioneele waarde teruggeschonken die ze oorspronkelijk
bezaten: de taal vergeet hare overeengekomen beteekenis om terug te
keeren naar zang (Vermeylen, zoals geciteerd in Gijsen 1937:302).
Vermeylen definieert “muziek”: “aan dien rythmus voelt ge 't best, dat die taal muziek
is; waardoor ik hier niet bedoel zoetluidende of gemakkelijke vloeiing, maar wel:
uitdrukking van het binnenste” (Vermeylen VW II:419). Het muzikale sluit aan bij
de verdieping van de kunst: niet het oppervlakkige, maar wel “uitdrukking van het
binnenste”. Bovendien slaat het op de oorspronkelijkheid van Streuvels' taal: niet de
“overeengekomen beteekenis”, niet het begrijpen, maar wel het voelen en het
zintuiglijk ervaren (“sensorieele en emotioneele waarde”) treden op de voorgrond.
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1.1.2.3 ‘Hij observeert meer dan dat hij aanklaagt’41
Behalve poëzie wordt door velen - zij het niet door allen42 - gewezen op gevoel43.
Beide - poëzie en gevoel - worden regelmatig met elkaar in verband gebracht44.
Streuvels is niet zomaar een dichter, maar wel een “gevoelig dichter en wat hij in
zijn beste werk geeft is door een kunstenaar gevoeld” ([anoniem] in De Gids 1900).
Beide lijken een tegengewicht te vormen voor het beschrijvende: “Maar niet enkel
als beschrijvend kunstenaar staat deze Vlaming hoog. Hij toont dichter te wezen,
maker van zeer eenvoudige, volkomen doorvoelde schetsen, droevig meest van toon”
([niet achterhaalde recensent in niet achterhaald tijdschrift, rubriek] ‘Van de redactie’
1902). Ook Streuvels zelf brengt beide gegevens, in een vroege brief aan De Bom,
in het gelid tegen wat hij soms als pure beschrijving beschouwt:
Al die princiepes der naturalisten heb ik goed nagegaan en vind ze meestal:
onmogelijk! - véel, véel te fotografisch! - Er moet gevoelen, en vooral
symbolisme en lyrisme zitten in de kunst - 't overige een gebombeerde
objectif kan dat ook (Streuvels aan De Bom 08/08/1896)45.
41
42

43

44

45

[anoniem] in NRC Handelsblad 24/02/1967.
Zo stelt een vroege recensent: “Streuvels, - die veel beter ziet dan hij gevoelt” (LL. In
Neerlandia juli 1899). Jhr. de Raveneck beschouwt dit als het belangrijkste verschil tussen
Streuvels en Teirlinck: “Teirlinck is meer subjectief dan Streuvels die een “oog” is” (Jhr. de
Raveneck in Unitas Antwerpen 10/03/1903). Die mening herneemt Taelman in 1906, die
hem wenst te “rekenen onder de schrijvers die scherp zien, duidelijker zien dan voelen [...]
Waarom, eilaas! moeten wij er bijvoegen dat hij bijna even gevoelloos blijkt als Meissonier”
(Taelman 1906:8-9).
Samenhangend met gevoel is bezieling. “Zijn eigen ziel bezielt: - het is de allesbezielende
scheppingsmacht” (Verriest in De Nieuwe Tijd 19/07/1900), had Verriest in het begin van
Streuvels' schrijfloopbaan benadrukt. Omdat Marcel Janssens dit sleutelwoord al behandelde
in zijn inleiding op het tweede deel van het verzamelde werk, ga ik er hier niet verder op in.
Verwey merkt, in zijn Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, op: “De poëzie,
die in de harten ontstaat en de verbeelding aan de arbeid zet, wordt niet ondervonden als een
koude gebeurtenis, waar men naar believen over spreken of zwijgen kan, maar als een
aandoening, waar men, hetzij dan als zelf dichter of enkel als hoorder, deel aan heeft” (Verwey
1906:6). Poëzie is een gevoelskwestie, en is dus niet onderworpen aan dezelfde
vrijblijvendheid (“naar believen”) als verstandelijke zaken.
Hier botsen in feite verschillende poëtica's - gemakkelijkheidshalve noem ik ze
naturalistisch versus klassiek - die er elk hun eigen definitie van beschrijving op na
houden. Die botsing, die in de loop van de 19de eeuw steeds duidelijker hoorbaar
wordt, is ook waarneembaar in een woordenboek als Larousse uit diezelfde eeuw:
“D'après la poétique de quelques contemporains, la description ne serait que l'image
exacte, la photographie de l'objet décrit; d'après les Anciens, suivis en ce point par la
plus grande partie des Modernes, ce serait, comme l'a dit Buffon, la nature embellie.
Cette dernière expression, qui s'approche de la vérité, n'est cependant pas exacte et
n'exprime pas avec précision ce qu'elle veut dire. La description littéraire n'est pas
absolument la nature embellie; elle est la nature vue par un esprit particulier, sous un
jour propre à ses idées et à ses sentiments, la nature reproduite avec exactitude dans
ses lignes principales, mais modifiée dans ses détails selon l'âme du poète et le sentiment
qui le domine au moment où il la voit. Le poète, en effet, embellit la nature, c'est-à-dire
qu'il ne la présente pas toute nue et telle que l'aurait vue un homme vulgaire, sans idées
et sans passions; mais par là même, à certains moments, il l'assombrit, comme ailleurs
il la peint de couleurs riantes, sans qu'il y ait autre chose de changé dans la nature que
l'instrument à l'aide duquel elle est vue, c'est-à-dire l'âme du poète. En agissant ainsi,
il l'idéalise, l'anime, lui donne la vie” (Larousse in Hamon 1991:107-108).
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Streuvels' gekende motto uit ‘Ingooigem’, een van de stukken uit Stille avonden uit
1905, sluit daar naadloos bij aan: “Onze kunst is het verbeelden van ons eigen, innig
gevoelen!”. Dergelijke uitspraken brachten iemand als Persyn ertoe om Streuvels'
kunst geen realisme te noemen, maar wel romantiek:
Dat verbeelden van Streuvels' innige voelen, de natuur gezien door een
temperament als het zijne, dat heeft geschapen een kunst, die heeten moet
de weelderigste romantiek der Vlaamsche werkelijkheden. Romantiek met
den vollen nadruk op de kracht van het innig-persoonlijke (Persyn
1931:731).
Dat gevoel beschrijving aanvaardbaar maakt, blijkt ook uit een aantal voorschriften
uit Franse stijlhandboeken. Eén van de adviezen die Wey in 1845 dienaangaande
geeft, luidt: “qu'on y rattache quelque sentiment” (Wey, zoals geciteerd in Adam
1993:72). In 1814 wijst Michaud er in zijn inleiding op zijn beschrijvend gedicht op
dat een combinatie van observatie met gevoel in originaliteit resulteert: “celui qui
rendra compte des impressions qu'il a ressenties, à la vue de la nature, ne peut manquer
d'avoir un coloris original” (Michaud in Hamon 1991:92).
Streuvels is daar volgens tal van critici in geslaagd. Antink schrijft over “de tallooze
met zorgzame liefde waargenomen en aardig-betrapte werkelijkheid-details die in
zijn verhalen voorkomen” (Antink in De Kroniek 02/02/1901). Streuvels is dus geen
passief registrerende machine (zoals de prototypische naturalist dat wel zou zijn),
maar een gevoelige, meelijdende of meegenietende mens. Voor sommigen is precies
dat gevoel een van de essentiële elementen die voldoende “apologie voor het
beschrijvend proza” vormen: “Wie kon ook beter dan Stijn Streuvels zulk een boek
schrijven, hij, die bezit in hooge mate de beide eenige elementen, die er voor noodig
zijn: hij is als litterator een groot beeldend artist en hij heeft de liefde, de eeuwige,
machtige liefde voor heel zijn Vlaamsche land” (Prinsen in De Groene Amsterdammer
1923). Diezelfde Prinsen wijst er ook op dat Streuvels zijn tekst heeft geschreven
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niet naar de regels en voorschriften van een wetenschappelijke psychologie
met haar schematische systemen, maar als de kunstenaar in zijn vreugde
en liefde tot het uitbeelden naar het leven (Prinsen in De Groene
Amsterdammer 1923).
Streuvels schrijft niet als een wetenschapper die voor een abstracte (= onnatuurlijke)
invalshoek opteert, maar wel als iemand die meevoelt en oprecht liefheeft. In zijn
studie uit 1946 stelt Sourie naar aanleiding van ‘De werkman’ de volgende retorische
vraag: “wie heeft het verwaarloosde individu, zo vol oprechte hartelijkheid naar het
leven getekend als Streuvels het in zijn tijd deed?” (Sourie 1946:44). Tot in 1971
toe keert deze opvatting terug: “dit meevoelen met al het levende geeft Streuvels'
werk een grote bewogenheid” (Knuvelder 1971:112).
Al heel vroeg probeerde de gezaghebbende Kloos het Streuvelsgevoel te vatten:
bijna geen ander nederlandsch schrijver staat zoo direct-weg aangesloten
bij het in-waarheid-werkelijk zijnde, zóó, zonder tusschenwand van ikheid
of reflectie, in echt, onmiddellijk contact met de natuur. Wat hij ziet, ziet
hij scherp en klaar en zuiver, ziet hij groot en toch weelderig fijntjes, en
voelt er niets anders bij, als wat de dingen, die hij ziet, hem te voelen
geven, zooals zij op-zich-zelve en uit-zich-zelve inderdaad zijn. Reflectie
en wijsheid, die, o zoo vaak! zoo dom is van conventie, komen niet bij het
zien in hem op; neen, hij proeft alles, zooals het tot hem komt, op de
zuivere tong, als het ware, van zijn onbevangen geestelijkheid: hij ziet het,
zooals een diep meêvoelende en door de inwendige heiligheid der dingen
hooggestemde, maar onbewuste godheid het zien zou, en zegt het dan uit,
fierlijk-vrij, in zijn haast kreuklooze reinheid van àànschouwing, met den
zachten gloed en het harmonisch zich wendend bewegen, die reeds uit het
diepste der dingen naar voren kwamen, vóórdat hij keek. Elke
vooropgezette houding, alle uit vergankelijke en willekeurige abstracties
van des schrijvers bedenkenden geest saamgeknutselde wilsprocessen en
kijksystemen, , kortom, al het tijdelijke, wijl menschelijk-subjectieve, is
van dezen schrijver verre gebleven: hij ziet alle dingen eenvoudig schoon
en menschelijk-natuurlijk, zooals zij in de heusche werkelijkheid
waarachtiglijk zijn (Kloos in De Nieuwe Gids februari 1901).
Streuvels staat in onmiddellijk contact met de ware werkelijkheid (“uit het diepste
der dingen”, “zooals zij in de heusche werkelijkheid waarachtiglijk zijn”). Die
werkelijkheid wordt niet subjectief vervormd in zijn geschriften. Streuvels voelt diep
mee, maar zijn gevoel vertroebelt zijn blik niet: hij “voelt er niets anders bij, als wat
de dingen, die hij ziet,
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hem te voelen geven”. De door hem beschreven werkelijkheid verwordt niet tot iets
artificieels omdat de schrijver zijn blik niet laat inbinden door allerhande a
priori-beperkingen “'t zij sentimenteele of quasi-artistieke, 't zij socialistische- of
kerkelijk-drijvende”. In 1907 lijkt Vermeylen die gedachte van Kloos te hernemen:
De dingen zelf zijn aan 't woord: het echte, hetgeen waarlijk ís, - zoo
heerlijk omdat het juist zo volkomen, zo ganselijk ís. De voorbijgaande
individualiteit van den kunstenaar verdwijnt voor ons uit zijn schepping:
om een woord van Flaubert te herhalen, hij is er onzichtbaar, zoals God
in de natuur. Hij weet dat geen droom schooner kan zijn dan het eeuwig
weerkerende wezen der dingen. Hij zit niet gevangen in de zelfgesponnen
draden van zijn eigen verbeelding, maar ligt met zijn ziel open om er altijd
meer waarheid in op te nemen. Voelt ge 't aan dien onuitputtelijken rijkdom
van visie en zegging? Hoort ge er overal de liefde in die dwingt tot zingen
in feestelijke blijdschap, en, hoe innerlijk jubelend ook, als uit religieuze
verering niet afwijken wil van het werkelijke, het zijnde? (Vermeylen VW
II:424).
De liefde van de kunstenaar klinkt overal door in de tekst, maar dat wil niet zeggen
dat er wordt afgeweken van het werkelijke. De schrijver is als het ware onzichtbaar
als een god. Dankzij die onzichtbaarheid raakt de tekst aan een eeuwig niveau: de
“voorbijgaande individualiteit van den kunstenaar” is verdwenen ten voordele van
het wezenlijke, “het echte, hetgeen waarlijk ís”. Met dergelijke uitspraken schrijven
zoowel Kloos als Vermeylen zich in in een poëtica als die van Goethe:
Wie gelangt Goethe zu sienen Kunstwerken? [...] Vor allem fasst er die
Dinge, wie Gott sie geschaffen hat, stark und fest ins Auge. Sorglich
vermeidet er es, vorgefaβte Meinungen oder Absichten in sie
hineinzustopfen (Richard M. Meyer, zoals geciteerd door De Bom in zijn
brief aan Streuvels van 16/10/1896).
Streuvels zelf schrijft een jaar later: “Een kunstenaar die kunst in 't leven ziet en waar
wil zijn moet vooral zien dat zijn bril niet gekleurd is” (Streuvels aan De Bom
13/11/1897), wat bewijst dat hij deze esthetische eis ter harte nam.
Nochtans beseft Streuvels heel goed dat een volstrekt onpersoonlijke houding niet
alleen ongewenst, maar ook onmogelijk is:
“Iedereen schrijft lijk hij kan” Dat is me nu over korten tijd gebleken en
't wordt bij mij van langs om meer waarheid. - Ge hadt iets te zeggen en
ge hebt het gezegd van op uw, uw, uw
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oogpunt weg - waart ge rechtzinnig? dan zijt gij een rechtschapen mensch
- Dus er is hier geen “art pour l'art”. Gelooft gij aan “onpersoonlijkheid”
in de kunst? - Ik niet. - Schrijver of kunstenaar ziet altijd en enkel deur
zijne oogen; in de laatste tijden heeft me [sic] getracht een beetje deur 't
zelfde glas te kijken - men is een sporte hooger gegaan om 't leven wat
onpartijdiger te kunnen afzien - en toch zijn de zaken heel weinig
veranderd: er zijn 100.000 soorten van schrijvers en gedachtenzieners juist
lijk voortijds. - Morale: Blijven wij ons eigen oogen houden, maar laat
ons “goed” zien en “schoon” zien dan moeten we schoon werk maken
(Streuvels aan De Bom 29/11/1896)46.
Geen enkele kunstenaar kan dus ontsnappen aan zichzelf, ook al heeft men dat “de
laatste tijd” geprobeerd (uit “onpartijdiger” kunnen we misschien afleiden dat
Streuvels hier op het naturalisme doelt47). Dat hoeft niet noodzakelijk een nadeel te
zijn; het volstaat dat een schrijver rechtzinnig is als hij vanop zijn “oogpunt weg”
spreekt, dat hij “goed” en “schoon” ziet. In ‘Zomerdagen op het vlakke land’
verwoordt Streuvels precies dezelfde opvatting:
alle schilderkunst is maar een komedie met kleuren, aangezien de waarheid
op verre na niet te benaderen is. De kunstenaar heeft dus te zoeken en te
kiezen naar andere middelen om door de “behandeling” van die kleuren,
neer te zetten 't geen hij ziet en al blijft hij onder visueel opzicht, uren ver
van de ware weergave van zijn onderwerp, toch steekt er ziel in zijn werk,
als hij machtig genoeg is en fijn genoeg voelt. Daarom ook zien we bij
elke artiest - daar elk op zijne wijze ziet en daarnaar zijn onderwerp
behandelt - een verschillig uitwerksel van 't geen in de natuur enkel en
altijd licht en schaduw blijft. Die werkelijke zon en die werkelijke schaduw
zijn eeuwige en onveranderlijke dingen, maar worden altijd met andere
ogen bezien, met ander temperament gevoeld en met andere methode en
procédés behandeld en die natuur is en blijft voor ieder zo ontzaglijk groot
en rijk, dat alle eerlijk werk een kunstwerk kan worden; - de benadering
der oorschoonheid is langs duizend kanten te bereiken (VW II:313-314).

46

47

In 1897 schrijft hij aan De Bom dat hij wat graag eens een onderwerp zou aanpakken
“gelijk datgene nu in uw bol zit... [...] enkel daarstellen de visie van eens. oogen door
eens gevoel gezijpeld” (Streuvels aan De Bom 17-18/03/1897).
Terzijde: Streuvels komt hier dicht bij Zola's gekende definitie: “Une œuvre d'art est un coin
de la création vu à travers un tempérament”. Dit is maar één van de voorbeelden waaruit
blijkt dat het naturalisme waartegen toen gereageerd werd, een constructie was die voorbijging
aan een poëticale uitspraken van Zola.
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De kunstenaar moet dus “eerlijk” werk brengen, “machtig genoeg” zijn en “fijn
genoeg” voelen. Streuvels' opvatting spoort met degene die Albalat in 1896
verwoordde in zijn L'art d'écrire en veingt leçons:
Mettez-vous devant un paysage et décrivez-le. Il est impossible que vous
fassiez de la brute et brutale photographie. Votre imagination est une
lentille involontaire, à travers laquelle la chose vue ne peut passer sans se
transformer, sans être interpretée, synthétisée, agrandie ou réduite, embellie
ou attristée, commentée et présentée. Le cerveau humai n'est pas un appareil
photographique et, le voudrait-il, il ne fera jamais de la photographie.
Donc, lorsque nous disons: “copiez vos descriptions, vos caractères, vos
sujets, vos tableaux, vos portraits”, que le manque d'interprétation ne vous
préoccupe pas. Elle se produira seule et d'autant plus sûrement, que vous
aurez mieux sentie votre sujet. Pour le bien sentir, il faut le vivre, il faut
le voir (Albalat 1917:230).
Geen enkele auteur kan tot een puur fotografische48, onpersoonlijke weergave van
de werkelijkheid komen. Op zich is dat geen probleem, als hij zijn onderwerp maar
goed doorvoelt en ziet.
Over de aard van Streuvels' gevoel bestaat nogal wat onenigheid. Janssens noemt
hem “deze onbarmhartig realistische toeschouwer” (Janssens, zoals geciteerd in
Culturele Geschiedenis van Vlaanderen deel 9 1983:29), Schepens “een ongenadig
scherpe observator” (Schepens 1982:316). Verwey heeft het daarentegen over “een
blik die vast, bijna koel, bijna scherp, maar liefhebbend, maar lijdend is” (Verwey,
zoals geciteerd in De Bock z.d.:94). Hét twistpunt in deze discussie is de vraag of
Streuvels zich wel dienstbaar heeft gemaakt voor het volk dat hij beschreef. Caesar
Gezelle had Streuvels' houding al heel vroeg op de korrel genomen:
En gij stelt u daarneven, te kijken daarop en geen spiere van uw wezen en
vertrekt - en als men U vraagt - wat is er aan te doen - waar is de remedie,
waarom is dat alzo - wie hoe of wat - gij toont aan de vrager drie vier
puntjes op 't einde van het stuk en gij zegt dat zijn uwe zaken, ik heb gezien
en 't staat hier zie (Caesar Gezelle aan Streuvels 27/11/1897, zoals geciteerd
in Schepens 1971:31).
Streuvels vertrekt geen spier van zijn gezicht bij zijn beschrijvingen. Een remedie
reikt hij niet aan. Het enige stuk uit Lenteleven, de bundeling van

48

Verwijzingen naar de fotografie duiken regelmatig op in esthetische discussies uit de 19de
eeuw. Ook in Frankrijk was dat het geval, zoals Hamon aanstipt in Hamon (1991:133).
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de verhalen uit die periode, dat eindigt op drie puntjes is “'s Zondags”. Daarin heeft
Streuvels het over een jonge “koewachter”, wiens enige vreugde erin bestaat op
zondag naar de duiven van zijn vriend te gaan kijken. De rest van de week werkt hij
keihard op een boerderij ver van zijn ouderlijk huis, “en dat deed de jongen geern,
maar 't was in afwachting van de eeuwige “zondag”” (VW I:248). Streuvels geeft in
het verhaal inderdaad geen analyse van de sociale werkelijkheid die deze toestand
in stand houdt, en hij biedt al evenmin een “remedie”.
In brieven aan zijn boekhandelaar Vlietinck uit 1896 verdedigt Streuvels zich,
volgens Demedts, tegen de beschuldiging dat hij een anarchist of een socialist was:
Hij had geen veranderingen nodig, omdat hij tevreden was met wat hij
bezat. “Maar er zijn mensen met wie het alzo niet gesteld is, en vind je
het geen - 'k ga niet zeggen edele maar nuttige taak, talenten te gebruiken
- als er wel talent is - om die mensen - die niet spreken kunnen - door uw
pen te laten spreken, te vertegenwoordigen?” In die laatste zin ligt alles
wat hij beoogde: de mensen, de dingen, het leven aan het woord te laten
zonder moraliserende commentaar. Hij verzette er zich tegen dat men hem
van anarchisme of socialisme verdacht en voelde zich verontrecht waar
hij voor een pessimist versleten werd. Mocht hij de waarheid niet schrijven?
“De werkman mag dan de ogen niet open houden?... dat is hem een mes
in de hand geven! - Maar dat de Maatschappij eens zorgt dat hij 't mes niet
nodig heeft!” (Demedts 1971:62).
Streuvels wijst dus moraliserende commentaar af, evenals de beschuldiging dat hij
zou schrijven in functie van de een of andere ideologie. Nochtans zet hij zich, op
zijn manier dan, wel degelijk in voor de sociale zaak: hij verleent aan de mondlozen
een stem, en op die manier opent hij hun ogen voor bepaalde wantoestanden. Hij
spreekt zelf niet, de dingen, mensen, spreken door hem - het leven is zelf aan het
woord. Op die manier rechtvaardigt Westerlinck het gebrek aan troost in Streuvels'
boeken. Het boek gehoorzaamt immers aan dezelfde wetten als het leven: “Nooit
spreekt hij één woord van troost of moed, nooit zelfs spreekt hij zich uit en oordeelt
hij; zijn boeken zijn als de onmenselijke cosmos zelf, waarin het leven zich stom
afspeelt met zijn onverbiddelijke, tragische, epische gang” (Westerlinck 1951:z.p.).
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De kwestie duikt opnieuw op - en deze keer met verstrekkende gevolgen - in Cyriel
Verschaeves recensie naar aanleiding van de oorlogsdagboeken49:
Streuvels' ogen zijn zijn kunst, dat weet eenieder, ook dat ze geheel zijn
kunst zijn. Het schone dat hij leverde telkens als hij uit zijn klare en sterke
ogen keek, het weinige dat hij bereikte telkens als hij met de zielsogen
van de zoekende geest of van 't radend gevoel toekeek, bewees het reeds
herhaalde malen. Doch 't hart richt de ogen. Viskoel begluren ze nu 't eigen
volk. Ligt er dan bij Streuvels geen band tussen oog en hart? (Verschaeve,
zoals geciteerd in Vanacker en Vanlandschoot 1995:131).
In Streuvels' beste werk worden zijn ogen gestuurd door “zielsogen” die met geest
of gevoel te maken hebben. Nu echter, in de oorlogsdagboeken, blijven zijn ogen
“viskoel”. Streuvels faalt in zijn taak:
Liefde te scheppen, in het teken der schoonheid te zien, over 't ellendige
en lelijke van onze aarde te glijden en daar te blijven hechten waar iets
ons boven 't lage leven opbeurt, waar de hemeldroom kan beginnen soms,
dat is de beste taak die ogen te vervullen hebben. En deze tijden zijn tijden
van zielegrootheid, van zielelaagheid ook. Waar veel geëist wordt, wordt
erg en veel gefaald, dat is zonneklaar, doch de echte betekenis van deze
tijden ligt op het toppunt van 't offer. Daar ook zal de vrede bloeien, hopen
we. Die de zielegrootheid niet ziet, ziet niet wat aan deze tijd enig eigen
is - de laagheden en faling kan hij in alle tijden al verre op gelijke wijze
zien... wie haar niet ziet, heeft al niet veel gelegenheid om iets te zien,
zelfs op 't slagveld, op enige kilometers of op vijf minuten van de slaglinie
zelf (Verschaeve, zoals geciteerd in Vanacker en Vanlandschoot
1995:131-132).
De kunstenaar moet liefde “scheppen” in een slechte tijd. Hij mag niet blijven hangen
bij het lage leven, maar moet het hogere willen zien dat zo typisch is voor deze tijd:
de “zielegrootheid”. Als hij die niet ziet, ziet hij eigenlijk helemaal niets meer...
Verschaeve zoekt een verklaring: “Hoe is 't mogelijk dat Stijn Streuvels zo'n boek
schreef? Ligt het aan zijn koele aard? aan de eenzijdigheid van zijn begaafdheid of
aan

49

Deze recensie van In oorlogstijd werd door de samenstellers van Verschaeves Verzameld
werk om onduidelijke redenen weggelaten (zie hiervoor Vanacker, D & R. Vanlandschoot
1995:123-133; dit artikel bevat ook de volledige tekst van de recensie). Verschaeve dateert
zijn tekst 24/06/1915, maar die datum schijnt verkeerd te zijn.
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karakterfouten [...]?” (Verschaeve, zoals geciteerd in Vanacker en Vanlandschoot
1995:131-132).
Ook later krijgt Streuvels het nog verscheidene keren hard te verduren. Begin jaren
dertig weerlegt Streuvels, in een open brief in Algemeen Handelsblad, een aantal
opmerkingen uit een reeks artikelen van Israel Querido. Mijn werk is wél relevant
voor de sociale zaak, zo stelt hij. Niet alleen genoten ‘De werkman’ en ‘Het leven
en de dood in de Ast’ de aandacht van de socialistische partij zowel in België en in
Duitsland als in Frankrijk, ook De teleurgang van den Waterhoek vertoont sporen
van zijn begaan zijn met de proletariër: “In “Teleurgang” wordt er toch ook genoeg
geploeterd door werkvolk en hun mentaliteit beschreven door iemand die met hen
meevoelt, en buiten alle “schoonheid” om” (Streuvels 1982:276)50. Weisgerber wijst
er later op dat elke vorm van beschrijven noodzakelijk samengaat met kritiek:
Geen enkele beschrijving is echter zo objectief of hij gaat met kritiek
samen: beschrijven is al interpreteren en het laatste wordt bepaald door
een visie die op zichzelf belangwekkender is dan de waargenomen feiten
(Weisgerber 1971:161).
Speliers spreekt zich in zijn zeer geëngageerde studie uit 1968 (afgewerkt in mei
1968 (!), staat er onderaan de tekst) als volgt uit over een meditatieve bundel als
Land en leven in Vlaanderen (1923):
Hoe hard kontrasteert deze hooghartige, onbegrijpende houding van deze
Streuvels-Lateurkombinatie, met de houding van de kreatieve Stijn
Streuvels die uiteindelijk steeds met het grootste mededogen deze proleten
en underdogs van een kapitalistische maatschappij, heeft beschreven
(Speliers 1968:148-149).

50

Dat “buiten alle “schoonheid” om” zou in zekere zin als een poëticale uitspraak kunnen
worden gelezen: niet het esthetische maar het ethische behaalt de bovenhand. In een studie
uit 1946 wijst Sourie op een gelijkaardige “keuze”: “Hoe vaak wint de mens het van de artist
in zijn verhalen waar hij, met gedempte hartstocht, schromelijke a-sociale toestanden
aanklaagt. [...] Vol deernis en voelbare ontroering buigt de auteur zich over diegenen wier
innerlijk leven, hoe schijnbaar bars en ruw het uiterlijke ook moge zijn, nog niet aangetast
is door een hinderlijke waanwijsheid. De werkmens en het kind: voor het eerst in onze
literatuurgeschiedenis leeft een groot kunstenaar mét de minderen en verwaarloosden hun
eigen leven mee, een leven, uiterlijk kil en zielloos, maar schoon toch in zijn harde kommer
en kleine, diepgevoelde vreugden!” (Sourie 1946:45). De “artist” wordt overwonnen door
de mens. Hij laat zijn eigen gevoel blijken (weliswaar “gedempt”) en klaagt aan - tegen
bepaalde artistieke opvattingen die objectiviteit prediken. Streuvels leeft en lijdt mee. Ik
plaatste het woord keuze daarnet tussen aanhalingstekens omdat het in feite gaat om een
spontane reactie, ingegeven door de menselijkheid van de auteur. Uiteindelijk worden goed
en schoon synoniemen: de oprechtheid (“kleine, diepgevoelde vreugden”) van de werkmensen
en de kinderen maken hen “schoon toch”.
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Er wordt, van in de beginperiode al, echter toch vaak gewezen op Streuvels' liefde
voor zijn onderwerp:
Heerlijk, krachtig is in dezen schrijver het gevoel voor de natuur. Wat
moet hij haar liefhebben: wat moet hij uren aan uren zich gegeven hebben,
in vrome bewondering van haar staag wisselende schoonheid, hoe geheel
overgegeven moet hij geluisterd hebben naar haar stem! (Van Nouhuys
in Amsterdams Weekblad 06/01/1901).
Voor diezelfde kracht had men een jaar eerder ook al aandacht:
zijn kracht, ook als natuurbeschrijver. Lentepracht, wintersche naaktheid,
het spel tusschen licht en schaduw bij dag of zelfs bij nacht, dat schildert
Streuvels als een meester. [...] Zoo spreekt slechts iemand die met de natuur
verkeert op een voet van intimiteit (Gittée in Noord en Zuid 23/06/1900).
Maar de kritiek kon Streuvels niets leren wat zijn mentor De Bom hem nog niet had
verteld: “Gelukkige tap, die zoo innig communiceert met beesten en menschen, en
zoo goed samenklinkt met het groote orkest van de altijd groeiende aarde!” (De Bom
aan Streuvels 10/08/1898). De Ridder schrijft: “Tot het minste deelken [van 't Land],
buigt hij zich met een eerbiedige aandacht en een kinderlijke liefde; communiceerend
heeft hij de Natuur in zich opgenomen” (De Ridder 1907b:95). De relatie van de
auteur met zijn omgeving krijgt dus iets van die tussen geliefden (“intimiteit”,
“innig”), tussen ouder en kind (“kinderlijke liefde”) en/of zelfs die tussen god en
gelovige (deze religieuze dimensie ligt besloten in het “eerbiedige” maar ook, omwille
van het verband met het ritueel van de communie, in woorden als “communiceert”,
“communiceerend”). Het is ook typerend dat de auteur zich, ondanks zijn kracht en
meesterschap, volgens het gros van deze citaten nederig opstelt: hij luistert “geheel
overgegeven”, hij heeft “eerbiedige aandacht” voor het minste deeltje van de natuur.
Precies dankzij die liefde, dankzij dat gevoel ontsnapt Streuvels aan het lot dat zoveel
naturalisten beschoren was: “Ware Streuvels door zijn liefde voor het land niet
geschraagd, het zou hem waarschijnlijk zijn vergaan als al die gekunstelde
naturalisten, al die kleine Zola-tjes van wier faam niets is overgebleven” (De Graaff
in Handelsblad NRC 04/10/1941).
Wat soms voorkomt, is de opmerking dat Streuvels' liefde voor zijn onderwerp
onder meer resulteert in een overvloed aan beschrijving. Zo wijst Jef van Meensel
erop “hoe de externe verteller zijn hart aan die boerenmaatschappij blijkt verloren
te hebben. Daarom zoveel
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natuurbeschrijving” (Van Meensel in De Standaard 29/09/1982). Streuvels zelf had,
al helemaal in het begin van zijn schrijversloopbaan, zoiets opgemerkt in een brief
naar De Bom: “De natuurbeschrijvingen [nl. in ‘Lente’] zijn wat langdradig: dat
komt omdat mijn onderwerp me te sympathiek was” (Streuvels aan De Bom op
04/06/1898).
Dat Streuvels zoveel gevoel heeft, heeft daarnaast ook gevolgen voor de compositie
van zijn werk:
Streuvels componeert ook meesterlijk zijn schetsen; maar niet uit overleg,
allerminst uit zuinigheid met zijn gevoel. Integendeel. Hij moet zich hoeden
voor overlading; hij nadert de grens van het t e v e e l . Over een niet af te
zien veld strekt zich zijn gevoel uit en op zijn ziel maken diepen indruk
de bijzonderheden, door de meesten waardeloos geacht; voor hem is alles
van beteekenis en de beteekenis van alles wat hij ziet en weet is zóó groot
dat de lezer niet immer de schakeering daarvan gevoelt. Hierdoor schijnen
Streuvels' novellen uitvoerig en zou men, bij oppervlakkige lezing, naar
meer r e l i e f verlangen, handiger aangebrachte verdeeling van breedheid
en uitvoerigheid in de schildering wenschen ([niet achterhaalde recensent
in niet achterhaald tijdschrift, rubriek] ‘Van de redactie’ 1902).
Streuvels voelt zoveel fijner dan gewone mensen dat hij het gevaar loopt hun begrip
te verliezen. Niet iedereen voelt aan waarom een bepaalde bijzonderheid belangrijk
is. Zijn werk zou een beetje meer “reliëf” goed kunnen gebruiken. Nochtans verbetert
de recensent zich (hoewel het bezwaar intussen, praeteritiogewijs, toch maar vermeld
is...). De fout ligt bij hemzelf, want hij leest te oppervlakkig:
Doch zoo'n eerste indruk is niet de goede. Bij nadere, diepere studie van
zijn werk, gaat men dóór en mèt den schrijver zijne waardebepaling van
het détail wijzigen. 't Ligt immers niet in het détail zelf, het
belangwekkende; 't ligt in de liefde, waarmeê 't is gezien door den
kunstenaar. En die liefde, meesterlijk gelegd in de behandeling, is bij
Streuvels nu juist eindeloos ([niet achterhaalde recensent in niet achterhaald
tijdschrift, rubriek] ‘Van de redactie’ 1902).
De eindeloze liefde van de kunstenaar maakt details interessant bij een “nadere,
diepere studie van zijn werk”.
Streuvels gaat niet alleen eerbiedig en liefdevol om met zijn onderwerp, men vindt
het ook nodig te benadrukken dat zijn relatie ermee genotvol is: “Zijne oogen [...]
kijken en bekijken, genietend [...] Hij ziet [...] met allerdiepst genot” (Verriest in De
Nieuwe Tijd 19/07/1900). Hetzelfde geldt voor zijn omgang met de taal:
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Zijn taal, het zoetgevooisde Vlaamsch, is sappig en malsch als een rijpe,
geurige perzik, en tegelijk lenig en smijdig als een Damascener kling. Zijn
woorden zijn hem levende wezens, die hij liefheeft en met lachend oog
nagaat als hij ze de wereld ziet inhuppelen, zooals een vader zijn blijden
spring-in-'t veld naoogt. En bovenal is zijn taal hem een genot, en daarom
gaan de woorden hem zoo vanzelf af, zoo gemakkelijk, zoo natuurlijk, en
komt er die aardige cadans in, altijd en overal [...] (G.F.H[aspels] in Onze
Eeuw november 1902).
Streuvels heeft zijn woorden lief. Hij geniet ervan. Precies daaraan danken zijn
teksten hun “aardige cadans”. Precies daarom ook doet wat hij schrijft zo natuurlijk
aan: “zoo vanzelf, zoo gemakkelijk, zoo natuurlijk”, en niet gekunsteld. Op de sterk
zintuiglijke beschrijving van deze taal kom ik nog terug.
Ten slotte merk ik nog even op dat regelmatig gezegd wordt dat Streuvels zijn
onderwerpen looft. Zo noemt Sourie de auteur “een groot en rijp artist, die [...] dit
lieve land verheerlijkt” (Sourie 1946:52). Dit past perfect bij wat in zeker opzicht
als de oorsprong van de beschrijving beschouwt, namelijk het epideictische genre
(Adam 1993:26 sqq.).

1.1.2.4 Besluit
De net besproken gegevens zijn constanten in de Streuvelskritiek. Ik heb ze uit elkaar
gehaald, maar vaak worden ze ineengestrengeld. In wat volgt geef ik een aantal
voorbeelden waarin ze worden verbonden, om te tonen hoe een typische
Streuvelsrecensie eruit kan zien, zeker in een wat latere fase, wanneer deze
‘ingrediënten’ gemeengoed zijn geworden. Het eerste voorbeeld komt uit een recensie
van Querido uit 1927:
Het formidabele in dit werk ontstaat uit de groot-dichterlijke ziening van
den schepper; uit de hijgende visioenen op leven en menschen. Nogmaals:
het mythische in “De Teleurgang van den Waterhoek” ontstond alleen
door het s e n t i m e n t , de telkens v e r g r o o t e n d e verbeelding, door
het ontzaglijk- r u i m t e l i j k e (Querido in Het Volk 1927).
Querido heeft het over de dichterlijkheid van de “ziening” en over visioenen. Hij
wijst ook op de gevoelscomponent en de verbeelding, evenals op het mythische (wat
een andere tijdelijkheid binnenbrengt) en het “ontzaglijk ruimtelijke”, wat een
ruimtelijke ontgrenzing veroorzaakt51.
51

De Saint-Lambert benadrukt dat een dergelijke uitvergroting noodzakelijk is: “Il faut faire
pour la Nature physique, que nous avons sous nos yeux, ce qu'Homère, le Tasse, nos Poètes
dramatiques ont fait pour la Nature morale; il faut l'agrandir, l'embellir, la rendre intéressante”
(De Saint-Lambert in Hamon 1991:69). Hij beschrijft ook hoe dat in zijn werk kan gaan:
“Vous agrandirez la Nature, si vous la montrez de temps en temps dans le moment où elle
est sublime; et si votre plan ne vous permet pas de la saisir souvent dans ces moments, jetez
à travers vos paysages les idées de l'espace, de l'ordre général, de l'infini, du mouvement ou
du silence universel” (De Saint-Lambert in Hamon 1991:69).
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Een tweede voorbeeld komt uit de Streuvelsstudie van André Demedts:
Zijn ontvankelijkheid voor het tragische, dat hem tot een lotgenoot van
armen en misdeelden gemaakt had, zou plaats maken voor de houding van
een waarnemer die zijn gevoelens niet verraadde. In sommige werken zou
de verteller zich terugtrekken, om het woord te laten aan de beschrijver
van het uitzicht der dingen. Die tweede Streuvels was niet minder echt
dan de eerste, als woordkunstenaar niet minder begaafd, maar hij zou soms
aan de essentialia van leven en mens voorbijgaan alsof hij er geen weet
van had. Dan zou het anekdotische het halen op de symboliek, de schilder
op de dichter. Nochtans was de Streuvels van Lente en De Oogst, In 't
Water en Langs de Wegen niet gestorven. Telkens als hij werd aangegrepen
door een ontroering die uit het leven kwam, stond hij weer zoals in zijn
eerste scheppingsgloed tegenover zijn stof. Dan schreef hij opnieuw uit
medelijden, heimwee en kameraadschap, zoals voor zijn dertigste jaar,
met dezelfde bewogenheid. Bijna altijd is dat werk zijn beste geweest
(Demedts 1971:85).
Demedts onderkent dus een tweeledigheid in dit oeuvre, en hij knoopt daar een
oordeel aan vast - ook al zijn beiden als woordkunstenaar even knap. De ene Streuvels
leeft en voelt mee met zijn personages (“lotgenoot”, “medelijden”, “kameraadschap”),
de ander is een waarnemer die zijn gevoelens verbergt. De ene bereikt het diepere
niveau (“essentialia van leven en mens”, “symboliek”), de andere beperkt zich tot
het anekdotische, tot de oppervlakte (“het uitzicht der dingen”). De een is een dichter,
de ander een schilder. Demedts noemt die eerste Streuvels een “verteller”, en de
andere “de beschrijver van het uitzicht der dingen”. Het minder gesmaakte deel van
dit oeuvre is dus datgene waarin de beschrijver zijn beschrijfkunst niet completeert
met gevoel, poëzie en visionariteit.
Een ander voorbeeld ontleen ik aan de nog recentere studie van Van Deuren:
Uit het hele oeuvre van Streuvels blijkt dat de (fotograferende) schrijver
zeer visueel begaafd is, dikwijls visionair in zijn lyrische
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natuurbeschrijvingen, een kijker ook naar de vluchtige, typische details,
een bedachtzaam waarnemer van de werkelijkheid waarin de mens is
opgenomen (Van Deuren 1990: zonder paginering)
De combinatie van scherpe observatie met iets diepers (ook aanwezig in “bedachtzaam
waarnemer”), van visionariteit met aandacht voor het vluchtige, het detail, van
beschrijving met lyriek zijn alle gegevens die tot de conventionele manier zijn gaan
behoren om over deze auteur te schrijven.
De net besproken gegevens sluiten overigens aan bij uitspraken van de auteur zelf.
Zijn kunstopvatting vertoont er namelijk duidelijke parallellen mee. Vooreerst heeft
hij regelmatig benadrukt dat hij niet op zoek was naar de oppervlakte, maar wel naar
de diepere ideeën. Hij deed dat zowel helemaal in het begin van zijn
schrijversloopbaan als later. In de briefwisseling met De Bom ergert hij zich
bijvoorbeeld aan de domheid van bepaalde lezers van ‘Een ongeluk’:
En niemand die daar iets meer in ziet dan materie, te dom om daar een
abstrakt gedacht uit te halen; juist lijk die metser, éen metser zou zijn en
niet de metser: de mensch en dat gebouw éen gebouw in plaats van het
gebouw: het Ideaal,: [sic] den reuzen god die de ellendelingen
doodeenvoudig van zijnen rugge schudt! (Streuvels aan De Bom
04/10/1896).
Al die princiepes der naturalisten heb ik goed nagegaan en vind ze meestal:
onmogelijk! - véel, véel te fotografisch! - er moet gevoelen, en vooral
symbolisme en lyrisme zitten in de kunst - 't overigen een gebombeerde
objectif kan dat ook (Streuvels aan De Bom 08/08/1896).
In een artikel over Saverys uit 1930 maakt de auteur gebruik van vrijwel alle net
behandelde aspecten om die schilder te loven:
De kleur zit Saverys in 't bloed, maar naast die hoedanigheden van coloriet
en vormvirtuositeit, getuigen zijne landschappen en stillevens (die nooit
stil zijn!) altijd van ene levendige fantazie, - de visionnair, de ver-beelder
zit er altijd achter; elk stuk brengt de toeschouwer den indruk van ene
gebeurtenis opgenomen in hare hoogste en krachtigste gemoedsontroering,
lyrisch of episch naargelang natuur zich in hare verschillende aspecten
voordoet, - nooit slaafs weergegeven, maar getransposeerd [...]
Werkelijkheid en fantazie blijven verenigd, maar altijd houdt hij zich aan
het leven, neemt de natuur als uitgang, waar alle gezonde kunst hare
inspiratie halen moet - er van uitgaat, en er van terugkeert - het tijdelijke
heeft hij vastgezet in het tijdeloze, een stond uit het algemene leven tot
synthesis van het leven
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opgebouwd, zo dat het voor elken toeschouwer te genieten en te gevoelen
valt (Streuvels 1982:159).
Gevoel, tijdelijke ontgrenzing, synthese, lyriek en epiek: alle kernwoorden komen
dus terug.
Streuvels' realisme wijkt dus op verschillende punten af van het ‘prototypische’
realisme. Hetzelfde geldt voor zijn geregeld met dat realisme in verband gebrachte
beschrijvingskunst. Het prototypische realisme, de prototypische beschrijving zou
er als volgt uitzien: oppervlakkig en banaal, zonder aspiraties om een eeuwiger of
universeler niveau te bereiken, onpoëtisch, onmelodieus en zakelijk, objectief en
ongevoelig. Wie de beschrijvingen in Streuvels' oeuvre op basis van deze kenmerken
wil afbakenen, komt van een kale reis thuis, vermits ze stuk voor stuk worden
weggewerkt. Dat gebeurt zo grondig dat er een volledig andere visie op beschrijven
naar voren treedt, waarbij de tegengestelde kenmerken in feite als signalen van
beschrijving gaan functioneren. Naarmate er meer poëtische kenmerken voorkomen,
meer pogingen om een ruimer niveau aan te raken, meer uitingen van gevoel opduiken,
stijgt de beschrijvende impuls.

1.1.3 ‘'t is waar dat ik beoefenaar van den Kodak ben’
Men blijft Streuvels wel een realistisch en beschrijvend auteur noemen, ook al wordt
de term steevast met veel voorbehoud en nuancering gebruikt. De reden daarvoor is
allicht omdat dit -isme een belangrijk winstpunt met zich meebrengt, namelijk de
waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit. Velen hebben daar dan ook op gewezen.
Streuvels bezit een grondige kennis van zijn onderwerpen. Taelman noemt “de
hoofdhoedanigheid van Streuvels' kunst, degene die het eerst en meest in het oog
loopt, de nauwkeurigheid, de natuurgetrouwheid zijner opvatting” (Taelman in
Dietsche Warande en Belfort 1906:2). De Ridder noemde hem “de grootste
landschrijver van Europa”, “Want 't Land: hoe kent Streuvels het in al zijne uitzichten
[...]!” (De Ridder 1907b:95). Ook later wordt dit beklemtoond. De auteur kiest voor
“eenvoudigen van hart, welke hij door-en-door kent, en getuigt ten slotte dus van
een nauw-aansluiten met en nauwkeurig weergeven van een hem vertrouwde
werkelijkheid” (Eeckhout 1925:119). Van Duinkerken citeert de eerste zin van ‘De
witte zandweg’, “Ik was een versnoekte kwajongen in mijn tijd”, en formuleert het
credo:
Dáár, bij den rijkdom van het eigen ervaringsleven, behoort het
kunstenaarschap zijn aanvang te vinden en zijn bron. Niet bij hetgeen men
zooal zou kunnen denken of bij hetgeen men zich
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kan voorschrijven, te voelen, maar bij datgene, wat men zelf heeft
doorleefd, hoe simpel dit weze (Van Duinkerken in De Tijd 03/10/1941).
Ook daarnet kwam dit gegeven aan bod: Streuvels creëert geen werkelijkheid ex
nihilo, maar baseert zich op wat hij door en door kent en beleefd heeft.
Werk over zaken die hij minder goed beheerst, is inferieur. Verschillende uitspraken
van critici hebben dat benadrukt:
Wanneer hij zijn dorp verlaat en naar Damme reist of Veurne-Ambacht,
zoo verhaalt hij ons ergens, dan is hij op den vreemde. Hij schrijft er over
zooals hij zou kunnen schrijven over Weenen of over Parijs. Het zijn
slechts vluchtige impressies. Het heeft niet die grootsche bewogenheid
der beschrijving van de eigen streek, waar de volzinnen eenzelfde rhythme
hebben als de trage golvingen van het land zelve en ons traag en gestadig
den indruk brengen van de groote natuurkrachten die over de aarde
regeeren, almachtig (Muls 1941:669-670).
Streuvels, terug tot de natuur... van uw intiemsten kunstenaarsaard! Aard
die, grondtoon van uw wezen, daarbuiten zoo heerlijke harmonieën wekt!
Een wandeling door uw dorp is voor uw kunst vruchtbaarder, dan een reis
naar Jerusalem! (Eeckhout 1940:94-95).
Dankzij zijn kennis is de auteur ertoe in staat om diepere niveaus aan te snijden. Hij
is erin geslaagd “zich zoo te verdiepen in het eenig en eigen bekende dat hij uit het
beperkte iets van het oneindige heeft verwezenlijkt” (Muls 1941:670). Dit argument
duikt gewoonlijk ook op als men de mindere kwaliteit van zijn eerste novelle voor
Van Nu en Straks probeert te verklaren: “Oorzaak van zijn gedeeltelijke mislukking
met Een Ongeluk was misschien ook dat hij om het gebeuren te situeren zijn streek
verlaten had” (Demedts 1971:64). (Nochtans benadrukt Demedts, met Verriest,
enkele bladzijden verder wel dat Streuvels voor ‘De oogst’ “niet met zijn pikkers
naar Frankrijk meegegaan was” (Demedts 1971:71), wat nochtans niet tot een
minderwaardige tekst had geleid).
Streuvels moet dus, om degelijke kunst voort te brengen, temidden zijn onderwerp
staan: zijn volk en zijn streek. Demedts interpreteerde Streuvels' wat vreemde houding
bij zijn huwelijk52 in die zin: “Het leken

52

Streuvels wou geen aankondigingen, geen feestmaal en geen al te plechtige kledij (Demedts
1971:134). Demedts haalt het verband tussen de principes van de mens Streuvels en de uit
zijn teksten naar voren komende opvattingen nauw aan. De grenzen tussen de mens, de
schrijver en de verteller vervagen op die manier.
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grillen van een artiest en toch was het anders en meer dan dat, het verlangen om zich
niet te verheffen boven de landarbeiders, ambachtslieden en kleine boeren” (Demedts
1971:134). Streuvels is als het ware één met zijn onderwerp. Sommigen hebben
daarin een verschilpunt met Ernest Claes gevonden:
Ernest Claes is ten slotte een mijnheer en dat voelt men te veel als hij over
zijn volkje praat. Streuvels bleef in zijn hart de barbaar, dien wij kennen
uit zijn stijl, maar Claes is al lang niet meer de volksjongen, die hij zich
hoogstens herinnert, geweest te zijn (v[an] D[uinkerken] in De Tijd
16/01/1932).
Streuvels' stijl en hoe hij zich voelt, zijn één. Bij Claes echter is die verbinding
verloren gegaan. De “volksjongen” is “een mijnheer” geworden. Het is interessant
dat Van Duinkerken bij Streuvels over zijn gevoel spreekt (“in zijn hart”), en bij
Claes over iets wat veeleer bij de ratio aansluit (“zich herinnert”). Hij sluit daardoor
aan bij de klassieke kunstopvatting die eveneens de emotie verkoos tegenover het
verstand.
De auteur moet ook leven in de wereld die hij in zijn boeken verbeeldt. Hij is
“persoonlijk geheel vervezeld met zijn Vlaamsche streek” (Querido in De
Amsterdammer 31/08/1929). Streuvels is “een schrijvende boer” (Kuyle in De
Maasbode 02/09/1933). Sterker nog, hij is een stuk grond:
Een lap land waar schoonheid en taal op groeit. Een bodem die woord en
volzin voedt, en, die even weinig bekommerd is om de keuze van het te
teelen gewas, als de werkelijke bodem die paardenwortels en artisjokken
gelijkelijk voedt (Kuyle in De Maasbode 02/09/1933).
Streuvels schrijft spontaan, zonder er al te veel bij na te denken, zonder zich te
bekommeren om wat hij voortbrengt, net zoals de natuur. De gebrilde auteur wordt
dan ook af en toe beschreven als een landschap: “twee wezenloze maantjes boven
dat vervaarlijk landschap van zijn snor” (Sarneel in Vrij Nederland 15/10/1966).
Veel van de (schaarse) interviews of ontmoetingen met de auteur vinden dus niet
toevallig in de natuur plaats: “Streuvels staat te midden van zijn zonnigen tuin en
komt ons vriendelijk tegemoet”, begint Willem Putman de geschreven neerslag van
zijn interview (Putman in Nieuwe Rotterdamsche Courant 03/05/1929). Wie de auteur
wil bekijken, mag hem niet loskoppelen van de streek: “Zijn kop eischt - om te staan
in volle duidelijkheid - dien achtergrond” (De Ridder 1907b:124). De auteur zelf gaf
Jef Goosenaerts, die hem om informatie schreef, in een brief d.d. 24/11/1905 de raad
om eens naar Ingooigem te komen: “De streek zelf is het lijf van de schrijver en
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mondelings gaat het beter om zulke dingen te verhandelen” (Demedts 1971:134),
waarmee hij als het ware een volledige identificatie tussen auteur en land
bewerkstelligt.
Maar wat is voor de auteur zelf nu precies de relatie tussen waarneming en
verwerking, tussen observatie en schepping? Aan de ene kant profileert hij zich
duidelijk als een realistisch schrijver. Schrijven en observeren/ervaren gaan hand in
hand. Om De vlaschaard te schrijven bijvoorbeeld moest hij naar eigen zeggen niets
anders doen dan zijn venster open te zetten: “het verloop moest maar afgeschreven
worden gelijk ik het gebeuren zag” (VW II:1511). Bekend zijn de perikelen naar
aanleiding van de publicatie van ‘Jantje Verdure’, waarbij Streuvels naar eigen zeggen
zelfs de eigennaam van het hoofdpersonage niet kon wijzigen:
Toen ik in 1903 - zowat 16 jaar na mijn belevenissen in de bakkerij te
Heule - de geschiedenis van Jantje Verdure te boek stelde, kwamen de
namen van het bakkertje, zijn vrouw en zijn dochter mij zo echt voor dat
ik het niet over mijn hart krijgen kon die namen door andere te vervangen
(VW IV:1101).
Demedts beweert dat de publicatie van De teleurgang van den Waterhoek om dezelfde
reden zolang op zich liet wachten: Streuvels wou geen tweede keer met hetzelfde
probleem geconfronteerd worden (Demedts 1971:136). En in een brief aan De Bom
verdedigt Streuvels zich op de volgende veelzeggende manier tegen op Lenteleven
geuite kritiek: “'t is ook bezonder slecht gevallen dat de Pastor... een zeemende stem
heeft (alsof ik dat kon gebeteren!!!.)” (Streuvels aan De Bom 01/06/1899). Het gaat
over de pastoor van dienst in ‘Lente’: “Met zijn zeemende stemme wenschte hij hun
proficiat” (Streuvels 1899:145). Streuvels' verdediging lijkt typisch die van een
radicale mimetisch-realist: hij heeft het zo beschreven omdat het in werkelijkheid
nu eenmaal zo was. In het verzameld werk is de zin nochtans aangepast: “Met zijn
zalvende stem wenste hij hun proficiat” (VW I:209). Dat wijst er al op dat hij toch
niet zo radicaal was.
Verschillende critici hebben erop gewezen dat de auteur het belangrijk vond om
zich terdege te documenteren. Schepens vergelijkt Streuvels' werkwijze in de
oorlogsjaren zelfs met die van Flaubert, die zich
eerst zo grondig en kritisch gaat documenteren in de bestaande
wetenschappelijke literatuur, dat zijn werk een reële synthese vormt van
de wetenschappelijke stand van zaken, en bovendien dan nog gedurende
weken zich ter plaatse begeeft om het
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landschap, de bevolking, de “couleur locale” enz., in zich op te nemen.
Niet anders handelt Streuvels (Schepens in Streuvels 1982:185).
Er is inderdaad wel een aantal voorbeelden te geven van deze documentatiedrang.
Een schrijver die probeert te beschrijven wat hij niet kent, maakt zich volgens
Streuvels onvermijdelijk belachelijk.
Een klassiek voorbeeld is de genese van Genoveva van Brabant. Om een roman
te kunnen schrijven over een periode die zo ver in het verleden ligt, wilde de auteur
zich documenteren. Demedts noemt het “typisch voor zijn kunstopvatting dat hij
zeker wilde zijn over zijn gegevens”:
Hem volstond niet alleen de waarheid binnen zijn verhaal; wat in het
verhaal voorkwam moest ook overeenstemmen met de dingen, zoals ze
door iedereen konden waargenomen of achterhaald worden. Hij wilde op
een betrouwbare documentatie steunen. Die zorg was hem niet nodig
geweest zolang hij over het leven en wezen van landarbeiders en boeren
schreef, omdat hij hen kende als zichzelf, maar zodra hij zich buiten hun
werk begaf voelde hij zich onzeker (Demedts 1971:241).
Streuvels zelf heeft ook over de ontstaansgeschiedenis van deze tekst geschreven.
Aanvankelijk wilde hij enkel vermijden om anachronismen of ongemotiveerde
handelingen in zijn tekst op te nemen, maar hij zag zich al snel gedwongen “heel de
kultuurgeschiedenis” te bestuderen. Hij schrijft:
De vragen rezen van alle kanten uit den grond op - ik stond tot over de
oren in 't onbekende; - van elk voorwerp, elke bijzonderheid die in 't verhaal
te pas komt, moet men nazoeken: of het ding te dien tijd reeds gekend was
of bestond, in gebruik was, hoe het eruit zag, hoe en op welke manier men
het zich aanschafte, waar het vandaan kwam, uit welke streek en langs
welke wegen... (Streuvels 1982:238).
Gebrek aan observatie moet worden goedgemaakt door grondige (en tijdrovende!53)
studie.
In een brief aan August Vermeylen bekritiseert hij een zekere Djef van Overloop
als volgt:

53

“Ik zou er mij nooit zo diep in ondergedompeld hebben, en het opzet zou misschien wel tot
een vroom besluit gebleven zijn, maar toen kwam de oorlog. Vier jaar volledig afgezonderd
van de wereld, alle maatschappelijke betrekkingen stopgezet, zonder iets dat in den naasten
tijd ene uitkomst vermoeden liet... Dit waren inderdaad zoveel gunstige factoren die aanzetten
moesten om een werk van groten omvang te ondernemen en met alle geduld uit te voeren”
(Streuvels 1982:239).
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Zeg aan Djef v. Overloop, als hij nog een bakkersjongen tot den staat van
literatuur verheffen wil, dat hij eerst bij mij om inlichtingen kome onder
technisch gebied! Ik weet niet dat er éen bakkerij is waar men 't water heet
maakt des morgens en lijk het daar staat is de knecht al aan 't kneden binst
het fornoois gevuld wordt [...] Dat literatuur al te zeer gedocumenteerd
weze is zeker geene echte vereischte maar als men van eene bakkerij
spreekt mag men er toch wel eens éene gezien hebben anders wordt het
stuk - al is het nog zoo goed - toch belachelijk, want niet alleen een man
van 't vak, maar een gewone keukenmeid of eene madam-die-zelve-bakt
zal zien dat de jongen mis is! Dat is wel een beetje ziekte tegenwoordig
daar alleman democratische literatuur en buitenluchtsche studies maakt
(Streuvels aan Vermeylen op 03/07/1903).
Documentatie is nodig, al moet de schrijver daarom nog niet overdrijven. Streuvels'
scherpe kritiek op Boerendoening van Free Fritz54 lijkt deze voorwaarde iets radicaler
te stellen:
Ik veronderstel dat een schrijver vooral zijn onderwerp meester moet zijn
en, omdat ik de “Boerendoening” als iets reusachtigs ken en er zelfs als
“geheel” nog in geen tien jaar zou durven aan... roeren en veel minder nog
zulken “titel” gebruiken, belangde mij uw boek zozeer. Ik zie echter dat
gij van de boerendoening al heel weinig zegt in uw verhaal en er nog
minder van weet (Streuvels 1982:123).
Hij illustreert deze bewering met een hele rist voorbeelden: kippen leggen 's nachts
geen eieren, boeren doen geen plechtige troonsafstand,

54

Free Fritz (pseudoniem van Oktaaf Steghers) had Streuvels een exemplaar van zijn boek
opgestuurd met de vraag om hem zijn oordeel te laten weten. Streuvels schreef een lijvige
beoordeling, maar in plaats van ze per post te bezorgen, liet hij ze, in de vorm van een ‘open
brief’, publiceren in Vlaamsche Arbeid (1908-1909): “'t is reeds zolang dat ik aan de vrienden
van “Vlaamsche Arbeid” iets beloofd heb en op die wijze stel ik ineens twee mensen
tevreden?” (Streuvels 1982:113). Zijn brief is één lange opsomming van mank lopende
beeldspraak, verkeerd gebruikte woorden, stilistische tekortkomingen, die voor ons misschien
wat vreemd kan overkomen, maar toen zeker niet ongebruikelijk was (zie bijvoorbeeld hoe
D. Claes zich verbeten op de correctie van romans werpt in de in Streuvels' bibliotheek
aanwezige Gemengde Taal- en letterkundige aanmerkingen uit 1891). Overigens betreft het
hier niet zozeer, of toch zeker niet louter, een afrekening met Free Fritz, maar veeleer met
een hele generatie. In een brief aan De Bom van 18/01/1906 vaart Streuvels uit tegen het
“taalgeploeter” van mensen als Karel van den Oever: “Vindt ge dan niet dat al die jongens
er nu maar in-lappen wat ze weten en niet weten?!”. Van den Oever gebruikt, net als Free
Fritz, woorden waarvan hij de betekenis niet kent: “bremstig” betekent “de heetheid van een
zwijn” en niet “bremachtig”, merkt Streuvels op. Saillant detail: Van den Oever was een van
de oprichters van Vlaamsche Arbeid, het tijdschrift waarin de recensie verscheen...
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de dieren worden begin november nog niet in de stal opgesloten, rapen en bieten zijn
al geoogst voor het vriest, een boer verveelt zich niet in de winter, een prijsbeest is
niet te kweken in één maand,... Streuvels lijkt dus voor feitelijke juistheid in een
verhaal te pleiten.
Het is nochtans merkwaardig dat precies ditzelfde verwijt al was opgedoken in
bepaalde Streuvelsrecensies. Cyriel Buysse bijvoorbeeld laakt de passage waarin het
vee uit de stallen wordt gedreven in ‘Zomerland’: “een boer zou moeten gek geworden
zijn vooraleer hij merries en hengsten, vaarzen en stieren, zeugen en beeren onder
elkaar in vrijheid op zijn erf loslaat” (Buysse 1902)55. Ook veel later, bij de
verschijning van Prutske, wordt er in die zin gesproken:
En... ik geloof dat Streuvels toch nog geen perfecten kiekenboer is: indien
z'n kloek “weken lang, zonder roeren of verpinken, zonder eten of drinken”
op de eiers blijft zitten (blz. 132), dan ziet ze nooit heur “piepjonge, wollig
zachte vlijtige kuikentjes van onder haren pluimenrok te voorschijn
komen”. Hoewel ik nu nog m'n doctoraat in hoenderkennis voor de
Universiteit van Patagonië niet heb afgelegd, wéét ik toch dat de kloek op
dien tijd zou dood gaan... en dat de kuikentjes door die al te groote
moederlijke zorg zouden gestikt zijn (Yours in Het Vlaamsch Heelal
01/04/1923).
Streuvels scheen in het begin van zijn schrijverschap trouwens nog een duidelijk
andere mening toegedaan dan zijn open brief aan Free Fritz te kennen geeft. Zo ergert
hij zich in 1897 aan critici die pietluttige details zitten te “beknibbelen omdat: de
oogst niet kan binnengehaald worden daags na hij afgepikt is,... en men geiten maar
aan éen speen melkt (sic)! zonder dat ze maar kunnen begrijpen dat het te doen was
om een “Schoone phrase”” (brief van Streuvels aan De Bom 18/03/1897). Feitelijke
juistheid is hier dus nog minder belangrijk dan schoonheid.
Een ander voorbeeld van Streuvels' wil om zich met zijn onderwerp vertrouwd te
maken vooraleer te schrijven, is zijn kritiek op de

55

Het stuk over Boerendoening bevat overigens nog een punt van kritiek waarmee Streuvels
zelf te maken kreeg. In een van de eerste brieven wijst De Bom Streuvels op het onnatuurlijke
van het gebruik van het tegenwoordig deelwoord (De Bom aan Streuvels 06/08/1896); later
raadt hij hem aan om “in 't geheel geen participes présents meer te gebruiken. Vooral in uw
proza, dat zoo direkt stamt uit de volkstaal, doet dat soms slecht” (De Bom aan Streuvels
11/08/1896). Streuvels tekent bezwaar aan tegen een zin als “Vien Driessens zal mij wachtende
zijn”: “Ik zegde bij mijzelf: een boerenzoon die zulke taal spreekt? hm, hm!” (Streuvels
1982:113-114). Uit dergelijke voorbeelden is duidelijk te zien hoe Streuvels' poëtica aan
bepaalde punten van kritiek tegemoet kwam en ze uiteindelijk zelfs ging toepassen op andere
werken. Dat hij daar niet altijd even goed in slaagde, blijkt uit het voorbeeld van Prutske.
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pedagogie van het Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans. In 1933-34 werd
een aantal klasopstellen van de jonge Frank Lateur opgenomen in De Kleine Vlaming.
De uitgever van dat tijdschrift, Hendrik Van Tichelen, citeert in zijn “Een woord
vooraf” een nota van Streuvels' hand: “Als “Verhaal” kregen we toch dingen te
behandelen, waarvan we nooit gehoord, die we nooit gezien hadden, - het was dus
blote afschrijverij, in een geijkten vorm, - dode materie” (Streuvels 1982:9). Zo moest
hij een leeuwenjacht beschrijven zonder ooit een leeuw te hebben gezien, of een
schip zonder er ooit een in het echt te hebben bezocht. Een gevolg daarvan is het
gebrek aan leven: het blijft bij “dode materie”.
In de beginperiode laat de auteur er dan ook geen twijfel over bestaan dat hij de
concrete werkelijkheid als vertrekpunt neemt. Zo schrijft hij aan De Bom over “een
nestje primitieve menschen die hier op een hoek nevens mij wonen en die, denk ik,
me nog veel schriftuur zullen leveren” (13/12/1900) en zegt hij over zijn landelijke
omgeving: “de materie voor epossen ligt daar te rapen op 't veld” (04/04/1900). Hij
benadrukt echter ook telkens weer dat die aan de werkelijkheid ontleende stof een
verwerking ondergaat56. Op verschillende plaatsen, het meest systematisch in de
studie van De Ridder, heeft hij erop gewezen dat hij zijn stof in zijn kop meedraagt
en herwerkt voor hij ze neerschrijft. In een interview naar aanleiding van zijn eerste
kandidatuur voor de Nobelprijs stelt Streuvels:
Nu reeds meenen de “gebildeten” der streek, die mijne vertellingen lezen,
dezen of genen te herkennen, alhoewel ik niet fotografeer - 't is waar dat
ik beoefenaar van den Kodak ben zooals van de fiets. - Ik schep mijn typen
in mijn kop, zooals ik op dezelfde wijze hunne omgeving en omlijsting
schilder. Hoe abstrakt en subjectief die herschepping is, komt men mij
toch zeggen: dat is dit hoekje, die arbeider, dit kind. Ofschoon ik de
bewering tracht te weerleggen, gelooft men me niet. En dit is soms
gevaarlijk voor den schrijver, die midden buitenlieden leeft, zij zijn soms
kittelachtig (Du Catillon in Vlaamsche Gazet 19/03/1903).
Met dat laatste alludeert Streuvels allicht op de affaire met de schoonzoon van Jantje
Verdure. Het citaat schippert tussen “scheppen” (“ik schep mijn typen in mijn kop”)
en “herscheppen” (“hoe abstrakt en

56

In Streuvels' bibliotheek bevindt zich een boek van Souriau waarin de middenweg tussen
schepping en imitatie als volgt voorgeschreven wordt: “Les plus belles descriptions sont
toujours faites, je ne dirai pas sur nature, un artiste ne peut se contenter de copier ce qu'il a
sous les yeux, mais d'après nature (Souriau 1909:201-202).
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subjectief die herschepping is”). Dat Streuvels zich stoort aan het feit dat mensen
zijn personages menen te herkennen, is toch wel wat vreemd gezien ook hijzelf dat
wel eens voorhad. Zo schrijft hij aan De Bom dat hij Boele (uit ‘In 't water’) zag
schaatsen of zelfs dat hij een “kapitel” uit ‘Oogst’ zag gebeuren (23/07/1900).
Het is ook nog de vraag hoe hij gebruik maakte van de door hem gemaakte foto's.
Sommigen geloven dat hij zich erdoor liet inspireren (Stuiveling in VW IV:43).
Anderen daarentegen veronderstellen dat hij die foto's pas naderhand nam. In een
interview zegt Luc Schepens daarover:
Hij fotografeerde graag (mooie) vrouwen en meisjes. [...] En om voor
zichzelf en voor de buitenwereld een voorwendsel te vinden, zei hij soms
dat hij fotografeerde voor een nieuw boek [...] Het bewijs voor dat fictieve
boek ligt in Ingooigem. Een envelop met daarin - overigens keurige plaatjes van meisjes en vrouwen. Op de envelop: “Meisjes-types.
Documentaire experimenten. Vrouwelijke fysiologie. Voor ontwerp: De
Twee Zusters”. Schepens: “De Twee Zusters is een boek waar nergens,
maar dan ook nergens een spoor van te vinden is” Anderzijds fotografeerde
Streuvels vanwege de herkenning. Zo herkende hij twintig jaar nadat hij
een boek had geschreven, mensen die hij daarin beschreef. Hij vulde als
het ware de personages in zijn boeken achteraf in met plaatjes, foto's. Hij
deed dat ook herkenbaar voor anderen: op de foto schreef hij wie het
voorstelde en over welk boek het ging (Schepens in een interview met Ab
Visser voor De Volkskrant 05/03/1983)57.
In 1929 publiceerde Streuvels in Vandaag, Vlaamsche halfmaandelijksche kroniek,
een tijdschrift onder redactie van Herman Teirlinck en Maurice Roelants, twee keer
vier foto's58. Daarbij had hij opschriften geplaatst als “Dat is: “Max” de boerenjongen
uit “Minnehandel””, “Dat is “Knorre uit den Ast” en “Dat is het huis van Horienke
[sic] uit “Lente””. Wie de foto van Schellebelle (gereproduceerd in Speliers 1984:59)
bekijkt, kan moeilijk geloven dat Streuvels zijn personage daarin herkende...

57
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Enkele van die foto's zijn te vinden in Speliers (1984:86-87). Streuvels zelf zegt
daarover in Avelgem: “Die foto's heb ik gemaakt uit liefhebberij, gelijk ik er ook heb
gemaakt van oude wijven, van oude huizen, van bomen enz. Die foto's van meisjes
waren voor mij 't enige materiaal om mij te documenteren over fysionomieën,
verschillende gelaatsuitdrukkingen en reacties onder het fotograferen” (Streuvels, zoals
geciteerd in Coppens 1994:58).
Respectievelijk op 1 mei en op 5 december 1929.
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“Amper vijftien jaar oud, was zij op enkele tijd volgroeid en volvormd als
een van twintig: ruisebuise, kloek op de benen, rond van heupen, vol van
lijf en rank van leden, met een aanzicht als een zon en een kop koornblond
haar dat altijd wijd open en verwerreld kroezelde, en waaronder haar
blauwe ogen straalden als karbonkels” (VWII:567).
Wat er ook van zij, Streuvels gaat op een vrije manier om met de werkelijkheid. Ik
geef daarvan een paar voorbeelden. In de onuitgegeven nota waarop ik hierboven al
wees, schrijft Streuvels over ‘De witte zandweg’: “zolder te Avelgem - landschap te
Heule (want in ons huis te Heule was geen zolder)” (Schepens 1971:19). Hij brengt
dus vlot verschuivingen aan binnen de romanwereld als dat nodig blijkt voor zijn
verhaal. Verschillende Streuvelsonderzoekers hebben benadrukt dat zijn verhalen
zeer realistisch zijn, met voor iedereen herkenbare kenmerken, maar tegelijkertijd
blijkt het toch onmogelijk om in de werkelijkheid aan te wijzen over welk personage
of over welke plaats hij het concreet heeft. Zo schreef De Ridder:
Vruchteloos [...] heb ik de boeren uit den omtrek uitgehoord of ze in eenige
van Streuvels personen niet sommige hunner geburen herkennen konden
of in zijne landschappen aan te wijzen zekere hoeken hunner streek. Dat
alles had wel voor hen een bekend uitzicht, ze verplaatsten zich heel goed
in de huid van die menschen, ze hadden wel dien of dien trek opgemerkt
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bij boer Verschove of boer Van Houte, maar juist aanduiden wie daar zoo
geportreteerd stond of wààr dit landschap te situeeren, was hun onmogelijk
(De Ridder 1907b:103).
Streuvels zelf zou in een gesprek met diezelfde De Ridder hebben gezegd: “Ik ken
niemand die me tot model dienen kan, omdat de menschen, zooals ze zijn, nooit in
hunne daden consequent, noch goed noch slecht genoeg zijn om een schrijver toe te
laten ze als typen te gebruiken” (De Ridder 1907b:104). De werkelijkheid kan aan
Streuvels' streven om “typen” weer te geven, niet voldoen; hij moet ze dan ook
bewerken: “Ik schep mijne menschen; ze behooren mij toe”. Hoewel Streuvels' net
aangehaalde woorden daarover geen uitsluitsel geven, beweert De Ridder dat hij dit
doet door een herschikking van her en der waargenomen trekjes. Streuvels wil volgens
hem “met allerlei elementen, van hier en elders, van vroeger en nu [...] weergeven
niet alleen het jongelingsleven in Zuidvlaanderen, in zijn dorp en binst het jaar 1905,
maar wel en [...] lijk een epos, eene definitieve samenvatting van het jonge
boerenleven op onze dagen” (De Ridder 1907b:104). De Ridder schrijft:
Streuvels doet iets meer dan afschilderen juist en alleen, hetgeen hij voor
zijne oogen ziet. Tusschen de dingen, de menschen, de tinten, de hemelen
die hij, hier en daar, nu en dan, bespeurd heeft, kiest hij de noodige
elementen uit voor zijne beschrijvingen, hij voegt bij, hij verwerpt, hij
rangschikt, hij poseert alles, niet lijk hij het heeft gezien, maar zooals hij
't beste vindt voor het kunsteffekt en de harmonie van het geheel (De
Ridder 1907b:102)
Streuvels verzint desnoods zelfs een hele streek als hij dat nodig acht. Zo situeert hij
in diezelfde nota het verhaal ‘Oogst’ in: “Avelgem en gefantaseerde Franse streek”
(Schepens 1971:39). Vele jaren later, in 1956, herinnert de dan al 84-jarige Streuvels
zich het ontstaan van het verhaal ‘Lente’ als volgt:
Het past mij hier vooreerst een en ander te vertellen over het ontstaan van
Lenteleven en in het bijzonder over die eerste communie van Horieneke.
Het motief, het onderwerp, dat komt uit de diepten van het onderbewuste
- een inval, en het is er! De aanleiding zal wel geweest zijn, dat landelijk
huizetje, gedoken in 't groen, met zijn kalkwitte gevel en strodak, gelegen
langs de baan van Avelgem naar Heestert, dat ik opgemerkt had telkens
ik den weg aflegde om mijn vriend te bezoeken die te Heestert
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woonde59. Het dorp, met het kerkje en heel de omgeving lag er zo
schilderachtig en aantrekkelijk - het was mij alles lief geworden. Uit de
verte had ik zo dikwijls het tribbelen van den drieslag der klokken
afgeluisterd die mij tegenklonk als muziek uit de verte, in een lente
atmosfeer, de eerstecommunie aankondigend. Het onderwerp lag voor het
grijpen. Toen ben ik me gaan documenteren. Den dag der plechtigheid
driemaal er naartoe geweest - 's morgens vroeg, in de namiddag voor de
vespers en dan nog eens 's avonds om er de impressies op te doen. Op dien
vroegen morgen, herinner ik mij, hoe het vluwhaarde koorn mij is
opgevallen als gestreeld door een vloeiend water. Onder de uitwerking
heb ik gedaan gelijk de landschapschilders: uit het tafereel weggelaten 't
geen er niet bij past en er bijgevoegd wat er aan ontbreekt. De plechtigheid
der eerstecommunie had ik kunnen nagaan ter plaats - dat was een
document, pris sur le vif. Van het doen en laten der landelijke lieden bij
zulke gelegenheden wist ik toen al genoeg om ze konsekwent te laten
handelen. Van de doening bij jongens en meisjes was ik nog beter op de
hoogte. Het een en het ander had ik voor het opschrijven. Het huizetje was
er, de kerk, de landweg en de rest. Het bos waar Horieneke met Isidoorke
in gaan wandelen was er niet, maar ik had het nodig, evenals het
familiebezoek van nonkel en tante, de hondenkar, de lentenacht met den
droom van Horieneke, de regen in den avond, het heimwee, en... le
lendemain, werden er bijgefantaseerd om er het verhaal van te maken dat
het geheel zou vormen. Het was tot een organisch geheel gegroeid, waarvan
ik de bijzonderheden in mijn verbeelding gebeuren zag (Streuvels
1982:215-216).
Dit citaat is in menig opzicht interessant. Vooreerst geeft het blijk van de tweespalt
van Streuvels' realisme zoals hij het hier voorstelt. Aan de ene kant benadrukt hij het
individuele van de inspiratie, van de bron: “het motief, het onderwerp, dat komt uit
de diepten van het onderbewuste - een inval, en het is er!”. Nochtans wordt deze
uitspraak onmiddellijk daarna al genuanceerd: “De aanleiding zal wel geweest zijn,
dat landelijk huizetje” dat hij had gezien, waarbij iets dat van buitenaf komt zijn
inspiratie als het ware heeft uitgelokt. “Het onderwerp lag voor het grijpen”, kan hij
dan ook schrijven - ergens langs zijn wegen dus. Vooraleer te schrijven gaat de auteur
zich eerst terdege documenteren. Hij doet dat door verscheidene keren ter plaatse te
gaan. Niet toevallig kiest hij daarbij dezelfde tijdstippen die ook schilders verkiezen:
's morgens, 's middags en 's avonds. Dan pas komt de uitwerking.

59

“Lente is geïnspireerd door “de landelijke doening” van zijn vriend Richard Vandorpe
alias Herman, te Heestert” (Schepens 1971:25).
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Sommige stukken, zoals het godsdienstige ritueel, heeft hij “kunnen nagaan ter plaats
- dat was een document, pris sur le vif”. Andere gegevens had hij maar “voor het
opschrijven. Het huizetje was er, de kerk, de landweg en de rest”. Als iets wat de
auteur wel “nodig” heeft er niet is, schroomt hij zich niet het er “bij te fantaseren”.
De individuele innerlijke visie (hij weet wat hij nodig heeft) noopt hem er dus toe
de werkelijkheid te vervormen, of misschien veeleer: uit te breiden. Het resultaat is
een organisch geheel, dat de auteur in “[z]ijn verbeelding gebeuren zag”. Het is haast
alsof het werkelijkheid is geworden op het vlak van de verbeelding, zodat de twee
polen verenigd en verzoend lijken.
Streuvels' “realisme” is dus zeker niet eenduidig. Fotografische bedoelingen heeft
hij beslist niet, daarover zijn kritiek én auteur het eens. Een aantal commentatoren
benadrukt dat alles steunt op ervaringen en indrukken, maar dat die verwerkt worden:
herschikt, geselecteerd,... Streuvels zelf legt - in de voordracht die hij bij de uitreiking
van zijn eredoctoraat op 7 november 1937 hield - meer nadruk op de rol van de
fantasie:
Het komt er slechts op aan de dingen weer te geven gelijk ze zich aan uw
opmerking voordoen, in uw gemoed weerspiegelen, om er samen met een
deel fantasie, geordend, omgeschapen te worden en te laten groeien tot
een verhaal (VW IV:1462),
en:
Het is ook verkeerd te menen dat men de dingen uit het dagelijks gebeuren
eenvoudig kopieert; de waarneming der werkelijkheid kàn en màg enkel
het vertrekpunt zijn - de fantasie moet er in de juiste mate in tussenkomen
om de werkelijkheid tot een hoger plan op te voeren - 't geen men heet:
stileren, dat is: de synthesis van het leven en van het werkelijk gebeuren...
dat waarschijnlijker moet zijn dan de werkelijkheid zelf (VW IV:1463).
De fantasie, de verbeelding speelt voor hem een prominentere rol dan voor de kritiek.
De werkelijkheid kan en mag enkel “het vertrekpunt” zijn; op sommige plaatsen lijkt
het wel alsof dat niet hoeft. Zo benadrukt Streuvels soms dat hij bepaalde van zijn
stukken schreef zonder ooit de erin beschreven werkelijkheid te hebben gezien. Over
het ontstaan van ‘Het leven en de dood in de ast’ bijvoorbeeld poneert hij in een brief
uit 1962:
Ik wil u wel verklappen hoe ik aan het onderwerp gekomen ben. Tot voor
een tiental jaren heb ik altijd gewerkt tot middernacht
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(nooit een minuut later). Voor naar bed te gaan liep ik even nog eens
buiten... om naar de sterren te kijken. 't Was in de winter toen die keer de
zoeterige geur van gedroogde cichoreien mij tegenwaaide. Ik wist dat er
ginder, 20 minuten verder, een ast was die nu kilometers ver in den omtrek
die geurige damp verspreidde... en dat er daar werklieden bezig waren.
Verschiet niet als ik u beken dat ik nooit een ast (langs binnen) heb gezien,
ik evenmin ooit een duivenkot had gezien toen ik de schets geschreven
heb van Stafkes duiven, in Lenteleven. Wel over een en ander heb horen
praten. De rest heeft de verbeelding gedaan. Er wordt wel eens beweerd
dat men de dingen beter beschrijft die men niet gezien heeft. De
verbeelding doet het beter (Streuvels in een door Verbeek geciteerde brief
d.d. 8/02/1962; Verbeek 1971, hulpboekje p.11).
Ook hier wijst hij op een impuls van buitenaf (deze keer via zijn geur) die hem aan
een onderwerp helpt. Het is wel opvallend dat hij in dit geval niet ter plaatse ging
om zich goed te documenteren; behalve die geur en een aantal verhalen over de plaats
wist hij niets. Hij suggereert in dit citaat zelfs dat de concrete waarneming weleens
een belemmering zou kunnen vormen voor het beschrijvende vermogen: “Er wordt
wel eens beweerd dat men de dingen beter beschrijft die men niet gezien heeft. De
verbeelding doet het beter”. Nochtans schijnt de auteur aan zijn biograaf en
vriend-des-huizes André Demedts een ander verhaal te hebben verteld. Ook Demedts
wijst erop dat de geur van de drogende wortels tot aan Streuvels' woonst waaide:
De geur bleef hangen over de gehele streek tot diep in december en wekte
bij hem het verlangen van dichtbij de bedrijvigheid in een ast gade te slaan.
Moeilijk was het niet, want op nog geen uur afstand van Het Lijsternest
waren er drie droogovens in werking. Hij liep er overdag voorbij terwijl
de cichoreiwortels van de boerenwagens gelost en in stukken gesneden
werden; hij keerde in de late avond terug, toen het al donker was, ging
binnen en kreeg een zitplaats aangeboden bij de grote vuurhaarden [...]
Hij klom met de werklieden op de droogplaten, waar zij de cichoreistukken
openspreidden of keerden en als ze tot bonen gedroogd waren in zakken
vulden (Demedts 1971:217).
Streuvels houding ten opzichte van het ontstaan van deze novelle is dus dubbelzinnig.
Heeft hij de mannen aan het werk gezien of niet? Soms lijkt hij zijn verbeelding te
benadrukken, andere keren zijn verwerkingsvermogen van opgedane ervaringen.
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In zijn eigen kunstkritieken spreekt de auteur op gezette tijden zijn waardering uit
voor de vermenging van realistische met gefantaseerde elementen: “Hoe flauw doet
de benaming “realisme” hier aan, waar de kunst haar materiaal uit werkelijkheid,
poëzie en fantasie zoekt, alle elementen door elkaar slingert, om de schoonheid van
't leven uit te zingen” (Streuvels 1982:136). “Dichtung und Wahrheit in de gepaste
verhouding [...] versmelten”, dat is zijn streefdoel (Streuvels 1982:129).
Streuvels had nog nooit een ast noch een duiventil gezien, maar “Wel over een en
ander [...] horen praten”. De auteur beschrijft dus niet rechtstreeks naar de
werkelijkheid, maar wel naar een verhaal. In een interview met een bezoeker van
het Lijsternestmuseum liet Luc Schepens zich ontvallen dat Streuvels eigenlijk
kleurenblind was, en voor zijn kleurrijke bloembeschrijvingen een beroep deed op
catalogi van bloemenwinkels:
De vreemde kleuren waarin zijn interieur geschilderd is, wijt hij [=
Schepens] aan de kleurenblindheid van de Vlaamse schrijver. Hoe komen
dan de vele schilderachtige beschrijvingen van bloemen en gewassen in
zijn werk, vroegen wij hem. “Er zijn beschrijvingen” vertelde Luc
Schepens, “die hij bijna letterlijk uit een folder heeft geplukt, die afkomstig
was van een Hollandse bloembollenfirma” (Van Herpen in De Stem
03/10/1981).
Zijn model is dus ook hier niet rechtstreeks de werkelijkheid, maar wel een
gemedieerde werkelijkheid: een tekst. Een gelijkaardig voorbeeld betreft zijn
opmerking dat zijn natuurbeschrijvingen niet zozeer naar de natuur zijn beschreven,
maar wel naar schilderijen van Vlaamse meesters:
Waar wordt gezegd dat Streuvels een stoere realist is, wordt dit gaarne
door Streuvels zelf in het interview-Ramaekers terecht gewezen. Steeds
ben ik idealist geweest, verklaarde de schrijver van Lenteleven en Zonnetij.
Idealist ben ik, zooals al de oude Vlaamsche schilders, de primitieven met
Van Eyck en Memlinc, de latere meesters met Breughel, Jordaens, Teniers,
Rubens dit zijn geweest. Ik zoek nooit mijn typen op, ging hij voort, onder
de menschen, die in mijn omgeving leven. Al mijn menschen werden in
mijn kop geboren, zijn in mijn kop groot geworden. Ik heb de hoofdtrekken
van hun wezen, hun karakter, hun ziel afgekeken van de een of andere
schilderij onzer groote Vlamingen. Ook kan men telkens al mijn stukken
beoordelen met betrekking tot dit of dat meesterstuk onzer Vlaamsche
school (Prenau in Nieuwe Schoolblad 17/10/1903).
Prenau geeft hier een nogal gekleurde interpretatie van Streuvels' uitspraken in het
interview in kwestie. Streuvels wijst erin wel op de
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verwantschap met schilders, maar benadrukt ook de onbewustheid daarvan:
En die schepping is dan telkens, onbewust misschien, te danken aan een
dier koningen onzer oude vlaamsche schilderkunst. Zoo tracht ik, zonder
echter ooit aan eenig bepaald schilderij te denken, aan mijne personaadjes
dien sarcastischen humor te geven die de meesterwerken van Breughel
kenmerken en ik tracht die personen te doen leven met al de weelderigheid
waarmee een Jordaens ons zulke meesterstukken gemaald heeft (Streuvels
in een interview met Jan Ramaekers in Het Huisgezin 22/03/1903).
Het gaat voor Streuvels dus vooral om een sfeer, om een soortgelijke humor of
“weelderigheid”. Prenau, die getuige deze vervorming veel belang hecht aan het feit
dat Streuvels niet naar de werkelijkheid schrijft, besteedt allicht om dezelfde reden
veel aandacht aan het feit dat het Ramaekersinterview op een voor een
Streuvelsgesprek nogal ongebruikelijke locatie plaatsvond. De auteur en zijn
interviewer bevinden zich immers niet temidden van de natuur, maar wel op een
kamer vol boeken:
Hij [= journalist Jan Ramaekers voor Le Patriote] kwam zeer laat in den
avond te Avelgem aan, juist op het oogenblik dat er in de buurt een
boerderij in brand stond. Geheel Avelgem stond natuurlijk te gapen, te
jammeren bij dien brand. Streuvels echter zat rustig te lezen in zijn
werkkamer, in het jongste no. der Hollandsche Revue. Daar zat hij als een
kluizenaar, gansch afgezonderd van de wereld, doch ook van de
Avelgemsche en Zuid-Vlaandersche menschen, die hij nochtans zoo
meesterlijk kan voorstellen en schilderen. Hij zat er met zijn pijp, zijn
eeuwige houten pijp, te midden van zijn aan oude en nieuwe boeken vrij
rijke bibliotheek, vóór enkele mooie schilderijen op doek en het borstbeeld
van Guido Gezelle (Prenau in Nieuwe Schoolblad 17/10/1903).
Voor zowel Genoveva als Alma als Levensbloesem raadpleegde Streuvels andere
teksten om zijn verhaal tot stand te brengen. In de Streuvelskritiek valt dat niet altijd
in goede aarde. Zijn werk wordt er minder echt en minder natuurlijk door. De Ridder
benadrukt dat de ‘ware’ Streuvels niet studeert maar wel ervaart:
Streuvels is geen man van studie, maar een van impressie, zijne kunst
geene boekengeleerheid, maar een medeleven in de natuur. Bij haar, en
bij haar alleen - niet bij Zola of bij Dostoïevsky - is hij ter school gegaan;
op haar heeft hij zijn kunst gemeten, zijn
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gevoel gepast; van haar komt heel zijne vorming (De Ridder 1907b:82).
Sourie beschouwt de overdreven studie die aan Dorpslucht voorafging als het grootste
nadeel ervan: “een niet te weren indruk van kunstmatigheid in meer dan één opstel
- want in feite is de verzameling een geweldige inventaris studiemateriaal” (Sourie
1946:47). Hetzelfde bezwaar uit hij tegen Genoveva van Brabant, echter om het
onmiddellijk af te zwakken:
In de uitgesponnen maar alleszins interessante levensbeschrijving van
Genoveva van Brabant ontbreekt de ontroering niet en mogen we zelfs
aannemen dat de kunstenaar Streuvels niet alleen met de geest doch ook
met het hart dit treffend verhaal heeft neergeschreven. Ook hier kan men,
evenals in Dorpslucht, op een overvloed van documentatie en détails
wijzen, doch van de vele bewerkingen door de auteur aangedurfd, durven
we ronduit verklaren dat de lijdens- en louteringsweg van Genoveva zijn
helderste en diepzinnigste boek is geworden (Sourie 1946:50).
Over Alma luidt het in Boekengids: “Er werd gezegd dat het schrijven van dit boek
een ontzaglijke voorstudie eischte van de vormen der ascese en van de mystiek, en
ik ben gaarne bereid dit te gelooven: het draagt er alle kenteekens en invloeden van”
(Boekengids 1931 8890). En Eeckhout, die zich doorheen de jaren nochtans profileerde
als een van de grootste Streuvelsaanhangers, schreef: “'s schrijvers eruditie wordt
hem soms te machtig; zij breekt door, waar zij uitsluitend diende verkneed met den
levensgang van het meisje” (Eeckhout in DWB 1931:763). Wat Eeckhout in het geval
van Alma nog kritiek op “bijzaken” noemt, verhevigt in zijn bespreking van
Levensbloesem enige jaren later:
Veel daarvan heeft ongetwijfeld den intelligenten man, uit op zoo ruim
mogelijk een kultureel bezit, ten zeerste gebaat; meer nog den
schrijver-in-hem ergerlijk geschaad. Want al dat weten-van-buiten slaagde
er niet in te vergroeien met zijn innigsten, inwendigen schrijversaard
(Eeckhout 1940:82).
Buiten en binnen, weten en innigheid, zijn niet “vergroeid”. In plaats van spontaan
opgebruiste kunstwerken, produceert Streuvels nu artificieel aandoende werkstukjes:
“Er werd op dien roman gezweet. Men voelt dat pijnlijk aan” (Eeckhout 1940:85).
“Quand il quitte son domaine propre, la documentation nuit au récit”, schrijft Brachin
in 1962 (Brachin, zoals geciteerd in Demedts 1971:348).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

125
Streuvels beschrijft soms ook op basis van al eerder verschenen teksten van hemzelf.
De Ridder merkt op over het werk waarmee Streuvels debuteerde in tijdschriften:
“De meeste dier bijdragen zijn onuitgegeven gebleven. Maar sommige der
beschrijvingen staan in grootere, latere novellen herwerkt. Het ware interessant die
stukken eens te vergelijken, in eene bezondere studie” (De Ridder 1907:34). Het is
inderdaad zo dat Streuvels een aantal van de in die eerste verhalen behandelde
onderwerpen heeft hernomen. ‘Kruipers-ommegang’ uit 1895 bijvoorbeeld, behandelt
een gegeven dat ook in Minnehandel en in Alma opduikt, en de in ‘Ene zonde’ (1895)
beschreven toestand van dronkenschap doet denken aan de dronkenschap van Jan
uit Langs de wegen, al was het maar omdat beide dronkelappen door duivels geplaagd
worden en in een gracht wakker worden. Beweren dat Streuvels deze teksten bewust
heeft gerecycleerd, lijkt mij echter toch wat verregaand.
Nochtans zijn er wel voorbeelden te vinden die deze stelling eventueel zouden
kunnen motiveren. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende passages:
'k heb er met lust liggen luisteren naar 't zoeven van de wind door de
lutterende sparretoppen en heb er 't halen en 't gaan gevolgd van die
geweldige adem die sterk is als 't deinen en 't wiegen van de temmeloze
zeeslag [...] 'k Heb er mij zat liggen kijken tot ik heel het woud in mij had
en mezelf gevoeld als een treffelijke boom, breed, open en krachtig (VW
II:276-277).
Boven zijn [= Landers] hoofd ging het gelutter der sparren - de breede
ademhaal van het levende woud, iets als het eeuwige zwalpen eener kalme
zee -dat versmolt met den harteslag van zijn eigen breed-uitgezette wezen;
hij voelde het ruischen alsof het in zijn eigen hoofd opwelde, - zijne
persoonlijkheid loste zich op, vloeide open in 't geen hem omgaf (Streuvels
1999:61).
Het eerste citaat komt uit ‘Horieneke’, de beroemde tekst uit Stille Avonden (1905).
Het tweede werd ontleend aan de meer dan twintig jaar later verschenen roman De
teleurgang van den Waterhoek. Het tweede citaat bevat een aantal ideeën (zelfs
verwoordingen) die ook in het eerste werden gebruikt: “de lutterende sparretoppen”
versus “het gelutter de sparren”, “de geweldige adem” versus “de breede ademhaal”,
het beeld van de deinende zee (“'t deinen en 't wiegen van de temmeloze zeeslag”
versus “het eeuwige zwalpen eener kalme zee”),... Ook de eenwording tussen
omgeving en subject komt in beide citaten voor: de ik voelt zich als een boom en
heeft heel het woud in hem, Landers persoonlijkheid vloeit open in wat hem omgeeft.
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Een voorbeeld van hoe een hele tekst het materiaal verschaft voor een andere tekst,
is het beginhoofdstuk van Alma, dat wel opvallend veel inhoudelijke en zelfs
woordelijke parallellen vertoont met ‘Lente’ (zie De Smedt 1995:137-138). Zo
verlangen beide kinderen “Om altijd braaf te mogen blijven” (VW I:207 - VW
III:1068). Op dezelfde manier vertoont ‘Kerstwake’ (1929) nogal wat parallellen
met ‘Het leven en de dood in de ast’ (1926). Ik geef enkele voorbeelden:
“Door het langdurig samenleven was hun beider persoonlijkheid zodanig
met elkander vergroeid dat zij de behoefte verleerd hadden hun gedachten
en gewaarwordingen uit te spreken” (VW IV:245) versus “Door
aanhoudend en voortdurend samenleven hebben de vijf het spreken
ontleerd” (VW III:729).
“Hoe weinig van degenen die hij in zijn jeugd groot gekend had, bleven
er nog over? Geen enkele, - allemaal dood, verdwenen, vergeten alsof ze
nooit bestaan hadden (VW IV:252) versus “hoeveel er rondom hen
weggevallen zijn, die alleen nog bij name bestaan, als ze in de herinnering
opgeroepen worden - onder de nakomelingen zal er niets van hen
overblijven (VW III:747).
“Ieder mens heeft binnen in hem een schurk zitten, die nu en dan eens zijn
keten lossnokt - het wordt ons te sterk als het kwaad u overvalt - een
noodlot, een ziekte waaraan we onderhevig zijn, die onze wil lamlegt en
ons inzicht vertroebelt” (VW IV:257) versus “elk mens draagt een afgrond
in zijn binnenst [...] Het valt u ten ander verraads op, als een ongeluk niet te weerstaan, geen kop te bieden, men ondergaat het als een noodlot”
(VW III:749-750)
Of Streuvels hier bewust bezig is met een herschrijving van zijn eigen teksten, laat
ik in het midden. De voorbeelden zijn m.i. niet talrijk en eigenlijk ook niet overtuigend
genoeg om die gevolgtrekking te maken.
Nochtans is het wel merkwaardig hoe gelijklopend sommige passages zijn60. Zelfs
bepaalde verwoordingen worden enigermate voorspelbaar voor wie het gehele oeuvre
doorneemt. Wanneer de auteur het over bomen heeft bijvoorbeeld, kan de lezer ervan
op aan dat gebouwen, heel vaak kathedralen of kerken, vroeg of laat als
vergelijkingspunt zullen functioneren. De kinderen in ‘In de vlage’ komen in een
bos waarin vogels zitten te fluiten “en 't galmde lijk in een grote kerk” (VW I:238).
Hélène Grisar komt tijdens haar blijde dag in

60

Die vaststelling is allicht ook wat Marcel Janssens ertoe bracht om het concept
“Streuvels-topoi” te introduceren in zijn inleiding op het tweede deel van het verzamelde
werk (Janssens 1972:31).
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het bos terecht en “Bij 't intreden werd het ineens heel stil en 't deemster hing er als
in een groot gebouw zonder vensters” (VW II:904). De kinderen in ‘Het glorierijke
licht’ kijken
in de diepte van de boom, in 't gewelf van zijn eendlijke kruin als in de
kappe van een groot gebouw waar de spillen en 't zware takwerk 't gebinte
vormen waarop het dichte loof gedragen wordt en de zonnespietsen als
door venstergaten, de diepe verholenheden van 't verhemelte doorsteken
met lichtende schichten (VW II:1119).
De bomen die de wegen aflijnen in ‘Lente’ zijn “lijk een donkere muur met hun rijk
loverdak” (VW I:217).
Een ander vaak voorkomend gegeven, is de ontdubbeling van personages. Jan uit
Langs de wegen wordt er mee geconfronteerd (“de man die hij nog ievers gezien had
en die hij zelf was” VW I:745), maar ook Blomme met zijn “dubbelganger” uit ‘Het
leven en de dood in de ast’ (VW III:757), Jantje Verdure uit het gelijknamige verhaal
en Hélène Grisar uit De blijde dag. Wanneer de auteur jonge vrouwen beschrijft,
vergelijkt hij hen frequent met vogels (Clara en Elsje in Minnehandel (VW I: 1067,
1082, 1169, 1170), Schellebelle in De vlaschaard (VW II: 628, 671), Lieve in
Levensbloesem (VW III:1403, 1416). Wat ook geregeld voorkomt, is een verwarren
van dag en nacht of winter en zomer om duidelijk te maken dat er iets loos is. Dat
kan men onder meer vaststellen in De vlaschaard (“Zou het nu ineens avond en
donker worden?” VW II:680), in ‘Lente’ (“'t Was ineens weer winter” VW I:235)
en in ‘Het einde’ (“'t Was klaar lijk dag buiten” VW I:287). Een laatste gedachte die
met enige regelmaat voorkomt waarop ik nog vlug even wil wijzen, behelst dat een
personage dat zich verplaatst, iets van de ene ruimte in de andere binnenbrengt
waardoor de grens tussen beide ruimtes vervaagt. Dat motief komt voor in teksten
als Minnehandel (“Max bracht wat zon mee van buiten” VW I:1103), De blijde dag
(“'t Dacht Hélène dat hij rook naar de lucht en iets van de zon in zijn wezen en op
zijn baard had” VW II:883), ‘Het leven en de dood in de ast’ (“'t Is of Knorre 't slecht
weer naar binnen heeft medegebracht” VW III:760) en ‘Kerstwake’ (“Diezelfde mete
blies, aleer te vertrekken, de keersen uit [...] zodat de keuken gelijk werd aan de
donkere nacht buiten” VW IV:272).
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1.2 Hoe Streuvels doet zien. ‘Ik kreeg als een klets op mijn gezicht’
Beschrijving wordt vaak verbonden met ‘doen/laten-zien’. In wat volgt ga ik vooreerst
na vanwaar dit verband komt en welke namen men ervoor geijkt heeft. Vervolgens
bekijk ik hoe het fenomeen zich voordoet in de briefwisseling tussen Streuvels en
De Bom. Voorts komt de manier waarop de Streuvelskritiek ermee omgaat aan bod.
Daarna tracht ik te achterhalen via welke kunstgrepen het tot stand komt, en ten slotte
geef ik enkele mogelijke verklaringen voor het grote belang dat het fenomeen heeft
gekregen in de kritiek in het algemeen, en in de kritiek over Streuvels in het bijzonder.

1.2.1 Stilistiek en visualiteit. ‘il décrit pour faire voir’
Voor een stuk zal het verband tussen beschrijving en laten zien te maken hebben met
de ‘oorsprong’ van de categorie in de klassieke retoriek. Die was al heel vroeg begaan
met het visualiserende vermogen van taal. J.M. Adam verwijst daarbij naar de theorie
die Aristoteles uiteenzet in zijn Retorica:
la fonction première du logos est de montrer et il confère à la mise en
discours poétique et rhétorique, à la prose comme au vers, une même
qualité: la clarté ou transparence. Ayant pour but de montrer et même de
révéler, la clarté est théorisée par l'intermédiaire d'un terme technique que
nous pouvons traduire par évidence ou visibilité (Adam 1993:26).
Lausberg brengt een aantal passages samen die over deze figuur van de “evidentia”61
handelen (Lausberg 1998:359). Zij zou eerder “laten zien” dan dat ze de dingen
“zegt”: “quae non tam dicere videtur, quam ostendere”. Zij brengt de genoemde
zaken als het ware voor de ogen: “praesentans oculis quod demonstrat”, “res ante
oculos esse videatur”,... Doorheen de jaren duiken verwante begrippen op. Het latere
begrip ‘ekphrasis’ bijvoorbeeld definieert Hermogenes als “un énoncé qui fait voir
en détail, qui fait vivre (énargès), qui met sous les yeux

61

“Evidence” - evidentia is volgens Suzanne Kooij de Latijnse vertaling die Cicero in zijn
Academica vooropstelt voor de Griekse term enargeia. In de loop der tijden kreeg het begrip
verschillende invullingen. Voor een degelijk overzicht van de geschiedenis van deze term
verwijs ik naar haar artikel ‘Enargeia - het beeld in de taal in de retorische traditie van de
klassieke oudheid en de Renaissance’ (1997 en 1998).
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l'objet du discours” (Adam 1993:27-28). De figuur van de hypotypose laat zich dan
weer als volgt omschrijven: “description animée, vive et frappante, qui met, pour
ainsi dire, la chose sous les yeux” (Lausberg 1998:878). Descriptio, enargeia,
hypotypose, diatypose, ekphrasis, demonstratio, evidentia: voor Lausberg lijken ze
doorgaans omwisselbaar (in de voorbeelden die hij geeft bij het lemma “evidentia”
figureren deze termen allemaal), en dat is ook de stelling van het Lexicon van literaire
termen, dat demonstratio, descriptio, illustratio, diatyposis, enargeia en hypotypose
“synoniemen” van evidentia noemt (Van Gorp 1998:153). Welke naam of status het
kind ook krijgt, het komt op hetzelfde neer. Wat als een pure lees/luisterervaring
begon, wordt een zintuiglijk, vooral visueel, avontuur; de lezer/toehoorder wordt
getransformeerd tot een toeschouwer. In mijn proefschrift gebruik ik veelal de term
“hypotypose”.
Het geloof in een dergelijke kracht van taal gaat terug op de aristoteliaanse
psychologie, die het geheugen beschouwt “als een verzameling visuele impressies”
(Kooij 1997 en 1998:101). Daaraan dankt de enargeia ook haar kracht: als de spreker
de “mentale beelden die in het geheugen van iedere mens ‘gegraveerd’ zijn” (Kooij
1997 en 1998:101) kan activeren, krijgt hij tevens greep op de daaraan gekoppelde
emoties. Hypotypose geeft de spreker macht, en zeker in de context van de rechtspraak
is het verwerven van die macht van cruciaal belang. Zoals Quintilianus in zijn
Institutio Oratoris uit de eerste eeuw na Christus opmerkt:
Le discours, en effet, ne produit pas son plein effet et n'excerce pas cet
empire absolu auquel il a droit de prétendre, si son pouvoir s'arrête aux
oreilles, et si le juge croit entendre simplement le récit des faits sur lesquels
il doit prononcer, au lieu qu'ils se détachent en relief et deviennent sensibles
aux yeux de son intelligence (Quintilianus in Hamon 1991:21).
De spreker/schrijver moet dus proberen om het publiek er op de een of andere manier
toe te brengen als fictionele ooggetuige deel te nemen aan het spektakel dat hij
beschrijft:
Oberstes Ziel der Beschreibung ist die Anschaulichkeit (evidentia,
enargeia), zu deren Verstärkung sich der Redner zahlreicher Kunstgriffe
bedient (Gebrauch des Präsens, Formeln wie: “Stellt euch vor” - “ponite
ante oculos” usw.), um den Hörer im Sinne der Teichoskopie (=
Mauerschau) zum unmittelbaren Augenzeugen des Geschehens zu machen
(Buch 1972:19)62.

62

‘Teichoskopie’ is een term “gebruikt voor een toneeltechniek die erin bestaat dat een
waarnemer, geplaatst op een heuvel, stadswal of toren, een verslag maakt van
gebeurtenissen die door hun aard of omvang (b.v. moord of zeeslag) niet of moeilijk
op de scène voor te stellen is” (Van Gorp 1998:429).
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De klassieke retorica beschrijft omstandig hoe dat in zijn werk gaat (ik verwijs telkens
naar de relevante paragraaf in Lausberg). Eerst en vooral moet de spreker zichzelf
tot een ooggetuige promoveren van een door hem ingebeelde ervaring. Om vervolgens
ook het publiek die status te verlenen, heeft hij de beschikking over een aantal
“linguistic devices”. Die kunnen afzonderlijk of tezamen worden aangewend.
Vooreerst kan de auteur een “detailed description of the whole object” geven (§ 813).
Voor die details kan zowel worden gedacht aan de onderdelen van het object als aan
de symptomatische effecten ervan op mensen die erbij betrokken zijn. Of het detail
historisch waar is of niet, speelt geen rol, als het maar waarschijnlijk is. Een tweede
kunstgreep is het gebruik van de tegenwoordige tijd (§ 814), “even for objects which
do not belong to the present time” (zgn. translatio temporum). Voorts vernoemt
Lausberg nog “the use of adverbs of place (and pronominal stems) which express
presence” (§ 815), “the author's addressing of persons figuring in the narration” (§
816) en “the direct speech of personas figuring in the narration” (§ 817). Elk van
deze kunstgrepen wekt de indruk van “nabijheid”, van aanwezigheid ter plaatse: van
rechtstreekse zichtbaarheid. De dingen spelen zich nu af, in de tegenwoordige tijd:
er is dus geen temporele afstand. Deictische elementen, zowel van temporele als van
spatiale aard, suggereren hetzelfde. De personages zijn zo dichtbij dat we ze horen
converseren, of dat de auteur hun vragen kan stellen. Het geheel wordt met zoveel
details beschreven, dat onze aanvullende denkactiviteit werkloos blijft, dat we het
zien.
Klassieke definities van de beschrijving beschouwen net dit visuele aspect als
karakteristiek voor de beschrijving: “La description est un discours qui expose la
chose dont on parle de façon qu'elle paraisse être mise en évidence sous les yeux”,
luidt het bij Aphtonius - derde-vierde eeuw na Christus (Aphtonius in Hamon
1991:23). Ook de definitie die in “l'Encyclopédie (la grande, celle du XVIIIe siècle)”
figureert, noemt deze eigenschap een kenmerk van de beschrijving:
La Description est une figure de pensée par développement, qui, au lieu
d'indiquer simplement un objet, le rend en quelque sorte visible, par
l'exposition vive et animée des propriétés et des circonstances les plus
intéressantes ([diverse auteurs63], zoals geciteerd in Hamon 1993:10).

63

“Article “Description”, de l'Encyclopédie, rédigé par Beauzée, Marmontel, l'abbé
Mallet, le chevalier de Jaucourt - la profusion même des descripteurs de la description
étant peut-être le symptôme de quelque difficulté à définir le terme” (Hamon 1993:10).
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De zichtbaarheid komt dus tot stand door een levendige en geanimeerde voorstelling
van kenmerken en omstandigheden. “Animée” behelst allicht het in beweging brengen
van normaal gesproken passieve gegevens of het bezielen van wat onbezield is. Hier
wordt ook nadrukkelijk gewezen op het belang van selectie: niet alle details komen
in aanmerking om in de beschrijving te worden opgenomen, enkel de meest
interessante.
Aan deze zintuiglijke karakteristiek wordt soms echter ook een normativiteit
gekoppeld. Wat voor sommigen kenmerkend was voor de beschrijving, blijkt dat
voor anderen enkel voor goede beschrijvingen. Dat gebeurt al in de eerste eeuw na
Christus. Thucydides is in de ogen van Plutarchus een lovenswaardig auteur precies
omdat hij poogt “à transformer son auditeur/lecteur en spectateur, à provoquer chez
lui des sentiments comparables à ceux de témoins oculaires des faits relatés” (Adam
1993:27). Ook later vinden we een onderscheid tussen goede en slechte beschrijvingen
dat gebaseerd is op dit criterium.
Een goed voorbeeld vormen de stijlhandboeken die Antoine Albalat (1856-1935),
criticus en schrijver van verschillende romans, publiceerde op het einde van de
negentiende en in het begin van de twintigste eeuw64. Een goede beschrijving doet
volgens Albalat meer dan louter karakteriseren: ze stelt de dingen tastbaar en zichtbaar
aanwezig:

64

Zijn werk bleef, getuige de herdrukken tot in de jaren veertig, en zelfs tot heden, in de
belangstelling staan. Enkele titels: L'art d'écrire enseigné en vingt leçons, Le travail du style
enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains, Les ennemis de l'art d'écrire:
réponse aux objections de MM. F. Brunetière, Emile Faguet, Adolphe Brisson, Rémy de
Gourmont, Ernest Charles, G. Lanson, G. Pélissier, Octave Uzanne, Léon Blum, H. Mazel,
C. Vergniol, etc., Comment il ne faut pas écrire: les ravages du style contemporain, La
formation du style par l'assimilation des auteurs en Le mal d'écrire et le roman contemporain.
De titels verraden al heel wat over zijn doeleinden: hij wil onderwijzen en beschouwt schrijven
dan ook als een aanleerbare kunst. Regels destilleert hij uit het oeuvre (en uit de in
manuscripten aangetroffen correcties) van goede schrijvers. Er zijn ook slechte schrijvers,
die niet aan zijn regelvoorschriften beantwoorden en die hij als antivoorbeeld neemt. Om
hun schrijf‘kunst’ te typeren, neemt hij woorden als “ennemis” en “le mal d'écrire” in de
mond. Hij is niet zo opgetogen over de eigentijdse roman. Vooral Emile Zola krijgt het hard
te verduren. Wanneer Albalats eigen geliefkoosde voorbeelden in de fout gaan, is zijn houding
nogal dubbelzinnig. Aan de ene kant deinst hij er niet voor terug hen op de vingers te tikken,
maar hij toont zich wel veel meer vergoelijkend dan bij Zola en de zijnen het geval was.
“C'est le défaut d'Homère”, betoogt hij, maar hij voegt er onmiddellijk de parenthese “ (si
c'en est un)” aan toe en beklemtoont: “Mieux vaut tomber dans cet inconvénient que de
décrire longuement” (Albalat 1913:268). Naar aanleiding van een wat lang uitgevallen
ontknoping in een fabel van La Fontaine stelt hij: “La Fontaine a eu tort d'ajouter”. Deze
kritiek laat hij echter volgen door de dooddoener: “Le génie prend des libertés qu'on refuse
au simple talent” (Albalat 1913:221).
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“Elle ne se contente plus de caractériser ce qu'elle voit; elle le montre aux yeux, elle
en trace le tableau. La description est un tableau qui rend les choses matérielles
visibles” (Albalat 1913:226). Een goede beschrijving wekt de illusie van het ware
leven. Onbezielde dingen wordt leven ingeblazen: “Une description est bonne quand
elle est vivante, et elle n'est vivante qu'à la condition d’être réelle, visible, matérielle,
illusionnante” (Albalat 1913:228). Maar hoe kan een schrijver die visuele kwaliteit
en die levendigheid verwezenlijken? Albalat verwijst naar twee basisprincipes: “La
réalité et le relief, voilà les deux qualités principales, nécessaires, dominantes de la
description” (Albalat 1913:228).
Het begrip reliëf werkt hij uit in zijn kritiek op Méry. Albalat citeert één van diens
beschrijvingen en noemt ze “chatoyant, [...] papillotant, mais ce n'est qu'une fumée,
qui à la longue fatigue les yeux et, au lieu de montrer, empêche de voir” (Albalat
1913:187). Zijn beschrijving bevat “aucune couleur locale, aucun trait de terroir, rien
de particulier” en is van een “clinquant suranné” (Albalat 1913:187). Albalat wil dus
specificiteit: locale eigenheid, trekjes die onmiskenbaar zijn voor een bepaalde streek.
Daarnaast wil hij originaliteit: niet eerder vertoonde observaties, nieuwe kenmerken,
dingen waaraan men niet denkt - “renouveler l'ancienne description par une vision
personnelle et imprévue” (Albalat 1913:187). Hij noemt dat: “écrire en relief”. Hij
expliciteert het concept als volgt:
trouver des choses que les autres n'ont pas dites et c'est dire autrement ce
qui a déjà été dit; c'est créer des alliances de mots inattendues; c'est
employer des tournures imprévues et vives, une façon variée et captivante,
qui attire l'attention par les tressaillements de l'idée et la vie des mots
(Albalat 1913:188).
Hij vergelijkt een aantal voorbeelden en geeft zelf concrete tips om met vernieuwende
uitdrukkingen uit te pakken: “tâchez d’être plus brutal, de dire les choses plus
crûment” (Albalat 1913:192), “Songez à des mots inattendus et essayes-les; tentez
d'accoupler des épithètes disparates” (Albalat 1913:193), experimenteer met
woordorde, maak van adjectieven substantieven of bijwoorden en omgekeerd,... - de
denkbare raadgevingen zijn inderdaad “innombrables” (Albalat 1913:195). Twee
zaken werken reliëf in de hand: het specifieke en eigene, en het onverwachte en
persoonlijke.
Maar reliëf is niet de enige voorwaarde om een beschrijving waardevol te maken.
Ze moet ook nog reëel zijn65, gemaakt “d'après

65

Zoals was te verwachten, gezien de al eerder aangestipte explosiviteit van dit -isme tot ver
na de eeuwwisseling, wapent hij zich tegen elke naturalistische verdenking. Het ware realisme
à la Homeros, aldus zijn verdediging, beperkt zich niet tot de lelijke kant van de wereld.
Neen, het wil zowel goed als kwaad schilderen en “sait voir les deux côtés de la vérité, le
côté réel et le côté moral” (Albalat 1913:228).
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nature”: “il faut copier” (Albalat 1913:229). Waar teveel fantasie is, “on ne voit rien”
(Albalat 1913:263). Een auteur moet beschrijven waarmee hij vertrouwd is: karakters
die hij kent, portretten uit zijn omgeving. Wie een landschap wil beschrijven, moet
ter plaatse gaan, met een notitieboekje in de hand: “notez ce qui vous frappe,
l'évocation, le ton, la sensation, les détails” (Albalat 1913:229). Een schrijver moet
zijn onderwerp doorvoeld hebben, en “Pour le bien sentir, il faut le vivre, il faut le
voir” (Albalat 1913:230). Het is in die zin dat hij Fénélons beschrijving van de grot
in Télémaque bekritiseert: “tout cela ne fait rien voir, parce que cela n'est pas vu”
(Albalat 1913:233). Wat Fénélon schrijft, is wel netjes volgens de stijlvoorschriften,
maar treft niet. Het laat niet zien want het werd niet gezien; Fénélon heeft de status
van ooggetuige nooit verworven66. Na de lectuur van zijn tekst blijft niets bij. “C'est
un paysage fait de chic, traité avec la généralité de formules en usage dans les
collèges” (Albalat 1913:233). Een zo banale en voorspelbare beschrijving kan
evengoed thuis in de werkkamer worden gemaakt; bijzondere verbeeldingskracht of
feeling voor de natuur zijn niet vereist. Het is een beschrijving van papier, niet een
stuk gezien en doorvoeld leven. Homeros daarentegen “décrit pour faire voir” (Albalat
1913:236). Hij verliest de werkelijkheid nooit uit het oog: “c'est la vision par la
couleur, la notation par la matérialité, l'observation brutale des détails visibles”
(Albalat 1913:234)67.

1.2.2 Streuvels en De Bom. ‘gij hebt gezien en getoogd’
De figuur van de hypotypose heeft een wijde verspreiding. Ze kan immers ook worden
verbonden met een hele rist verwante gegevens. Ik

66

67

Nu is het uiteraard mogelijk dat een auteur iets wil beschrijven dat hij onmogelijk kan
observeren: veldslagen uit het verleden bijvoorbeeld, of de hel. In dat geval moet hij parallelle
situaties bekijken en op basis daarvan zijn tekst maken. Het is dus niet echt strikt noodzakelijk
(wel wenselijk, als het enigszins kan) dat een scène werkelijk wordt gezien. Als ze die indruk
wekt, voldoende “vraisemblance” en een “observation apparante” vertoont, wordt ze ook
levendig. De kwaliteit van de beschrijving staat en valt met het effect ervan op de lezer. “Une
description ne doit jamais paraître imaginée. Voilà le grand principe” (Albalat 1913:261).
De grens tussen sensatiezucht en Albalats aandacht voor de brutale materialiteit en
lichamelijkheid lijkt overigens af en toe toch wel klein. De details die hij in Homeros’
beschrijvingen roemt, zijn niet zelden spectaculair en wreed; hij wil hoofden zien die nog
praten terwijl ze al zijn afgehakt, kaakbeenderen die verbrijzeld worden en overwonnenen
die bloed spuwen...
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spreek van een hypotypose-effect telkens een gegeven dat normaal gesproken enkel
gelezen (of geschreven) kan worden, wordt behandeld alsof het rechtstreeks zintuiglijk
waarneembaar is.
Symptomatisch voor de wijde verspreiding is bijvoorbeeld het gegeven dat zowel
Streuvels als De Bom er een beroep op doen in hun persoonlijke briefwisseling, zo
vroeg als 1896. De Bom looft Streuvels' eerste inzending voor Van Nu en Straks als
volgt: “Het is waarlijk een stukje leven [...] alles staat levend vòor oogen” (De Bom
aan Streuvels 06/08/1896). En Streuvels zelf kent dezelfde kwaliteit toe aan De Boms
‘De beeldhouwer’: ““gij hebt gezien en getoogd” - ! ze staat er die wit marmeren
Madonna met heur lief lachje. Marius, ik zie hem met zijn kalm voorhoofd” (Streuvels
aan De Bom 29/11/1896)68. De smaak-, tast- en reukzin komen aan bod in de volgende
uitspraak van De Bom over het verhaal ‘In 't water’: “Wat sappig leven, hoe voelt
ge en riekt ge de visserslucht, den waterplas van begin tot einde” (De Bom aan
Streuvels 28/12/1898). En in zijn brief van 25/03/1899 beschrijft De Bom hoe hij
Lenteleven ontving: “Gisteren avond kreeg ik uw lentepak, als een tros
voorjaarsbloesems, in mijn schoot” en “toen vielen mijn uitgehongerde klauwen er
op, lijk de leeuw op een stuk paardevleesch, en met mijn snuit in uw bladen heb ik
gesnuffeld”. De net aangehaalde uitspraken vertonen vrij duidelijke gelijkenissen:
zij stellen expliciet dat de tekst leeft (“een stukje leven”, “levend vòor oogen”, “wat
sappig leven”). Er wordt dan ook geopteerd voor beelden die die levendigheid extra
in de verf zetten, omdat ze met vruchtbaarheid te maken hebben (“lentepak”, “tros
voorjaarsbloesems”), verwijzen naar een wereld die beslist niet met kantoorlucht of
boekenwurmen in verband kan worden gebracht (“de visserslucht, den waterplas”,
“lijk de leeuw op een stuk paardevleesch”) of een meer dan normale heftigheid
aanduiden (“vielen mijn uitgehongerde klauwen er op”, “gesnuffeld”).
De Bom geeft Streuvels de volgende, op een studie van Meyer over Goethe
gebaseerde raad:
zonder phantaseeren maar met de levendig-makende verbeelding dàt
scheppen wat men door na te bootsen tóch niet kan doen ontstaan; streven
naar totaliteit en Gegenwart (d.i. plastiek, onmiddellijkheid, zoodat het
tegenwoordig schijnt te zijn); enfin, iets maken dat, al zit het ook, zóo zit
dat men voelt dat het staan en gaan kan; iets dat groeit (De Bom aan
Streuvels 16/10/1896).

68

In Avelgem vertelt Streuvels dat Verriest hem ooit “de theorie uiteen [heeft] gedaan over 't
geen hij verlangde van een kunstwerk: - Als ik een boek lees, zegde hij - roman of gedicht,
moeten de personagen ten voeten uit vóór mij komen staan” (VW IV:1206), wat uiteraard
een verwante gedachte is.
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Het kunstwerk kan “levendig” worden gemaakt door de verbeelding en moet iets
zijn dat “groeit”. De lezer moet het als “tegenwoordig” ervaren. De kunstenaar is
een schepper, niet een nabootser. Heel interessant is de opmerking dat dat scheppen
een noodzaak is; het is immers onbegonnen werk om de werkelijkheid te imiteren.
Het kunstwerk krijgt als het ware een eigen leven ter compensatie: het is “iets dat
groeit”.
Daarnaast gebruiken beiden de figuur echter ook om aan te geven hoe ze de lectuur
van elkaars brieven hebben ervaren. Zo schrijft De Bom op 28/07/1896: “Vriend!
uw episch epistel, het gezegende, is sedert Zaterdag in mijn bezit, ik heb het gelezen
en herlezen, er op gekauwd en ervan gesmakt als voelde ik een donzige perzik in
mijn mond smelten”. De brief is geen brief maar een vrucht, iets waarop gekauwd
kan worden en waarvan men “smakt”69. Streuvels van zijn kant gebruikt een verwant
beeld als hij een brief van zijn vriend omschrijft als “het nagerecht (en wel een
heerlijk)” van zijn middagje uit (Streuvels aan De Bom 31/07/1896) of als “rijnwijn”
(Streuvels aan De Bom 27/08/1898). Elders heeft De Bom het over “Uw plezierige
brief! Lijk een frissche wind uit de duinen” (02/06/1899). Duinen zijn ook weer zo'n
ruimte die radicaal anders is dan een wereld van stoffig papier.
De lectuur van literaire werken wordt eveneens in niet-literaire beelden gevat.
Oorlog en vrede noemt Streuvels een “eendlijk gebouw” (Streuvels aan De Bom
01/03/1898), zoals hij eerder al De gebroeders Karamazow met een gebouw had
vergeleken (Streuvels aan De Bom 10/04/1896). Ook beschrijft Streuvels zijn lectuur
van Goethe als een wandeling (“ik wandel in het heerlijk Goethe-land” 13/10/1896)
en maant De Bom hem aan om diezelfde auteur te lezen “zonder de minste
vooringenomenheid, alsof ge gingt in 't bosch wandelen” (15/10/1896). Het beeld
van de wandeling/lezing werkt Streuvels uit in zijn bespreking van Kloos’ Verzen:
“Na een tijd wist ik er den weg in, kende er de hoogten en vlakten, deiningen en
wegen, klaarten en duisterheden als in een breed uitgemeten landschap, dat vóór den
blik openspreidt, waarin men wandelen kan en zich bewegen, de verten met begerige
ogen bewonderen” (Streuvels 1982:85). Zijn lectuur van de poëzie van Van
Langendonck verwoordt Streuvels als volgt: “Dat doet me juist lijk: een kraantje dat
men open draait in een tonne die spant van 't sap...” (Streuvels aan De Bom
17/01/1897). Opvallend is het extreme van de

69

Het exotische van het beeld (“donzige perzik”) evenals de intensiteit van de verwoording
(er staat “er op gekauwd en ervan gesmakt” en niet iets als “gegeten”), kunnen misschien
geduid worden als een streven naar hypotypose van deze opmerking zelf...
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formulering: de ton is niet zomaar “vol”, ze “spant” van het sap. Bovendien springt
ook hier weer het feit in het oog dat het vaak gaat om dingen die met de natuur te
maken hebben: vruchten, wandelen in een woud of door een landschap. Streuvels'
werk biedt een uitweg uit de als verstikkend ervaren wereld van de stad. Om de
volledige draagkracht te vatten van de vergelijking van de act van het lezen met die
van een bos- of veldwandeling, moet ze geplaatst worden naast een beeld waarvan
Hamon stelt dat het “inevitable [was] in the nineteenth century”, namelijk de
“city-book metaphor”: “Proust as a matter of course comes to speak of [...] reading
as a way of wandering through cities” (Hamon 1992:4).
Ook het denken over taal van beide vrienden kan daaraan gerelateerd worden. Zo
schrijft De Bom het volgende over wat hij beschouwt als de ideale taal: “Ik geloof
dat gij, wat uw taal betreft, geen schooner voorbeeld kunt kiezen dan Rodenbach,
die de bloemen van zijn bodem verplantte in den grooten neerlandschen taal-tuin.
De spraak uwer streek, saamgesmolten met het algemeenere nederlandsch, zal van
uw zeggingsmiddel een uitermate lenig instrument maken, geurend naar uwen
geboortegrond, en toch rijp en rijk en genietelijk voor àl uw taalgenoten” (16/07/1896).
Taal is dus iets wat een geur verspreidt en “rijp” kan zijn. Woorden zijn “bloemen”,
die verplant kunnen worden naar een andere “taal-tuin”. De kunstenaar moet een
woord dat “daar ergens in 't verborgen bloeit” aan de volkstaal ontlenen. Nog een
zeer materieel beschreven gegeven is de manier waarop woorden worden verzameld70
(het zgn. “zanten” van Gezelle): “al de woorden van strate rapen”, “al die schatten
op te rapen te kuischen en zorgvuldig in te lijsten” (21/07/1896). (Dit laatste citaat
reveleert overigens ook iets over Streuvels' poëtica: wat te vinden is in de
werkelijkheid, gaat hij bewerken tot kunst.) Hij gaat op een zeer zintuiglijke manier
om met zijn woorden: “Ik voel een danig plezier in 't bepootelen van woorden en
woordekens” (Streuvels aan De Bom 13/11/1897). En aan De Ridder zou hij
geschreven hebben: “men moet weten wat een zin is, men moet hem kunnen betasten,
en bezien en er de smaak van hebben” (Streuvels, zoals geciteerd in De Ridder
1907b:182-183).
Ook het boek zelf verheft zich boven zijn geschreven toestand. Herhaalde malen
spreken beide vrienden over hun schrijfsels als over een kalf: “als ik mijn jong zal
gekalfd hebben” (De Bom aan Streuvels 16/07/1896), “tot gij zult verlost zijn van
Uw... kalf!” (Streuvels aan De

70

Wat betreft onderwerpskeuze, geldt eenzelfde vaststelling: “Mijn keus had ik gauw gedaan
onder de vele dingen die ik voor 't grijpen had” (VW II:1496) of “De materie voor epossen
ligt daar te rapen op 't veld” (Streuvels aan De Bom 04/04/1900).
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Bom 18/07/1896), “'k ben ook aan 't kalven!” (Streuvels aan De Bom 18/07/1896).
Ook het beeld van het kind keert meermaals terug: “waar moet een vruchtbaar mensch
loopen met zijn “geesteskinderkes”?” (13/10/1896), schrijft Streuvels, als hij het
heeft over de beperkte publicatiefora waarover beide vrienden beschikken.
De manier waarop Streuvels op verschillende plaatsen over het ontstaan van zijn
werk heeft geschreven, sluit hierbij aan. Hij noemt zijn eerste verhaal,
‘November-idylle’, “iets dat in mijn hoofd geboren is” (VW II:1499) en beschrijft
zijn groeiende oeuvre als volgt: “De stukken werden geboren, groeiden, kregen een
vorm en werden geschreven” (VW II:1501). En verder: “in mijn hoofd was het in
geregelde gang: ontstaan, rijpen, geboren worden, - ik zelf voelde me als de
toeschouwer, die staat te kijken op een altijd hernieuwd wonder” (VW II:1502). De
auteur beklemtoont, in ‘Hoe men schrijver wordt’ maar ook elders, vaak dat er door
te schrijven iets tot leven wordt gewekt zonder dat hijzelf over de hele lijn als een
echt handelend subject optreedt:
Mijn keus had ik gauw gedaan onder de vele dingen, die ik voor 't grijpen
had. Het was een impressie. Ik weet nog hoe dat ding in mij levend
geworden was. Een simpele gebeurtenis, eigenlijk geen gebeurtenis; en
toen verwonderde het mij al zozeer, hoe soms heel nietige voorvallen, iets
heel gewoons, zulke indruk op mij mieken en me bijbleven, als een
bezetenheid, zodat ik het niet meer los kreeg, integendeel, dat het
daarbinnen nieuwe gestalten vormde, te leven begon en uitzette,
verwikkelde en groeide tot een afgerond geheel in zijn algemeenheid, en
in de uiterste bijzonderheden, zodanig tot het eindelijk, heel gerijpt, in zijn
zinsbouw met al de woorden klaar en duidelijk uitgebeeld stond, zo dat
het maar àfgeschreven moest worden. Alzo spookte dat eerste ding heel
gereed en afgemaakt in mijn hoofd (VW II:1496).
Het stuk wordt levend in hem, alsof dat buiten de wil van de auteur geschiedt.
Helemaal zelfstandig begint het te leven, te groeien en te rijpen. Het blijft in het
hoofd van de schrijver waren, als een spook of een geest. Hij noemt het “het ding,
dat me zolang als een bezetenheid geplaagd had [...] 't Was als een ziel die wacht
naar de verlossing, een dolende geest die maar rust vindt nadat de gedane belofte
volbracht is” (VW II:1497)71. Het is ook opvallend dat hij zo stellig benadrukt dat
zijn

71

Wat verder gebruikt hij andere beelden: “Die dingen had ik jaren lang in mijn hoofd zitten,
ze krieuwelden er ondereen en nu er schof in kwam, broeide het daarbinnen zo geweldig,
dat ik het niet intomen kon. Het was een vuurwerk, een flikkering van dooreenkruisende
gedachten; alles rond mij verwerd tot literatuur, alles kreeg gestalte en beweging en vroeg
om naar voren te komen, wachtte om geboren te worden. Ik schreef één ding tenegader en
effenaan er iets “verlost” was en uit de boeien, zat er iets anders gereed” (VW II:1501).
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teksten “heel gereed en afgemaakt” in zijn hoofd zitten voor hij ze op papier brengt.
Een soortgelijke bewering had hij tegen De Ridder gedaan:
Ge wilt weten hoe ik mijne boeken schrijf na ze te hebben veroorzaakt in
mijne verbeelding? 't Is zoo eenvoudig. Als ik me neerzet aan mijne
schrijftafel, is het grootste deel van mijn werk al vorbracht [sic]. Gedurende
vier, vijf, zes jaar soms, is heel 't plan samengevoegd, veranderd, bewerkt
geworden. Wanneer het dan beslissend af is, werp ik het neer op het papier.
Alles is overdacht, gerijpt, de geestelijke arbeid voleindigd; er blijft maar
de stoffelijken opbouw over. Dat duurt niet lang. Ik schrijf heel snel; mijn
handschrift is meestal bloot van doorhalingen. De “zin” heb ik geschapen
tegelijkertijd met den persoon en hij vloeit uit de pen genoegzaam bewrocht
(De Ridder 1907b:86).
Verest zegt in zijn handboek het volgende over “een ware dichter”:
Het is niet iemand die schoone, verhevene gedachten heeft, en die dan
zoekt hoe hij die gedachten op maat en in beeldspraak best kan uitdrukken:
zoo een schrijver is wel een verzenmaker maar geen dichter. [...] Wat hij
denkt en wat hij voelt, bruischt vanzelf tot vizioenen en zangen op;
onweerstaanbaar wil het zich uitstorten in een vloed van klanken en
beelden, waarin zijn ziel weerklinkt en zich afspiegelt (Verest 1907:93).
Bij de ware dichter komen vorm en inhoud tegelijkertijd op; de vorm is niet een
“pronkgewaad” (Verest 1907:93) dat over een gedachte wordt gegoten - gedachte
en klankexpressie en beeldspraak moeten samen “ontkiemen, opgroeien en bloeien”
(Verest 1907:93). Het tot stand komen van het kunstwerk is dan ook iets dat even
noodzakelijk (“onweerstaanbaar”) en spontaan (“bruischt vanzelf”) is als
natuurfenomenen (“een vloed”). Streuvels herhaalde nadruk op het onmiddellijk
definitieve karakter van wat hij schrijft (“De “zin” heb ik geschapen tegelijkertijd
met den persoon”), sluit allicht bij deze opvatting aan72. (Het feit dat Verest het over
poëzie heeft, suggereert nog eens hoe nauw de verwantschap van Streuvels' proza
daarmee is.) Iets dergelijks benadrukt Baekelmans over Lenteleven: “zoo
oogenblikkelijk tot

72

Hij vraagt De Bom in een brief: “komt uwe mezerie niet, omdat de opvatting van uw
meesterstukjes “daar niet van de eerst stonde af beslissend - “gansch” - vóor u komt staan”!?
lijk een boom “inéens” vorm-en-gedachte; omdat ge met abstracties rondloopt (tendenzen,
pardon) en er achterna beelden tracht voor te vinden?” (Streuvels aan De Bom 13/10/1896).
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vleesch en bloed geworden, met iets van in eenmaal geziene en weergegeven dingen,
dat de harmonie tusschen het leven en zijn uitdrukking ook nimmer verbroken wordt.
Van het begin tot het einde die eene lijn met één forsche trek, volledig en natuurlijk,
altijd echt” (Baekelmans in De Violier 20/05/1899).
Baren is maar een van de beelden. De schrijfactiviteit wordt opvallend vaak vervangen
door een bezigheid, niet zelden een kunstvorm, die omgaat met materie (essentie) in
plaats van met woorden (representie). Zo spreekt De Bom over “ongebakken” woorden
(16/07/1896), wat verwijst naar Streuvels' beroepsactiviteit. Hetzelfde doet Streuvels
in zijn beschouwende ‘Herinneringen’: “gelijk een bakker het brood levert effenaan
het uit de oven komt, om er mede te verzadigen al wie honger heeft; zo leverden de
kunstenaars het geestelijk brood aan al wie honger had naar de ziel”. De schrijver
noemt hij “een geestelijken bakker” (VW II:1481). Dit beeld past in Streuvels'
gewoonte om over zijn schrijversactiviteit te spreken als was het een beroep als een
ander (vandaar ook een term als “leveren”). In zijn toespraak naar aanleiding van de
hem toegekende Prijs der Nederlandse Letteren op 15 december 1962 zou hij zijn
streefdoel als volgt hebben verwoord: “Ik heb niets anders getracht dan als schrijver
met eerlijke marchandise op de markt te komen” (Streuvels, zoals geciteerd in een
anoniem artikel in De Volkskrant 17/12/1962), wat deze ingesteldheid illustreert.
Nochtans zijn er ook heel wat teksten te vinden waarin hij zich kritisch toont tegenover
een al te economische opvatting van het schrijverschap; in zijn stuk ‘Voor August
Snieders’ bijvoorbeeld betreurt hij dat het publiek in het beste geval voor het
kunstwerk betaalt, maar daarna geen dankbaarheid toont jegens de schrijver:
“Schoonheid schaft men zich aan als koopwaar”. Ook in ‘Hoe men schrijver wordt’
benadrukt hij het onderscheid tussen het schrijverschap en andere beroepen: “men
wordt geen schrijver gelijk men schoenmaker wordt of timmerman” (VW II:1485).
Streuvels vergelijkt schrijven ook met het putten van water: “Onder mijne
hersenpan is er een groote steenput en hoe meer ik er uitschep hoe meer water er in
komt - 't heeft dus niets te beduiden als er eenige eemers gesturt zijn, te meer, dat ik
houde van klaar “fonteine water” en datgene ik vernietigd heb was een beetje
“gereukwerkt”!” (21/07/1896). Uit het laatste woord blijkt meteen dat de activiteit
van het parfumeren voor een (geminachte) vorm van schrijven kan staan. Ook slijpen
(“fijngeslepen proza” 22/07/1896) of oppoetsen en inlijsten (21/07/1896) komen
voor. De bouwkunst is een ander
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vergelijkingspunt: Streuvels noemt schrijven “gebouwen optrekken en weer insmijten”
(Streuvels aan De Bom 16/03/1898), net als de beeldhouwkunst: “Ik heb heel karren
steenblokken liggen om uit te kappen” (27/01/1899). Interessant is voorts wat hij
van Van Nu en Straks verwachtte: “In dat nieuwe tijdschrift zou ik nu eens de mannen
aan 't werk zien, de mannen in hun hemdsmouwen, die niets dan zuiver metaal
gebruiken onder de hamer en die kloppen dat 't klinkt bij elke slag” (VW II:1503)73.
Andere vaak voorkomende kunstvormen zijn het weven, kantklossen of naaien.
Streuvels beschrijft als volgt hoe hij de samenhang van een tekst ziet: “dan ontwaar
ik al lengerhand de draadjes en touwtjes, met de bloemkes en bladjes ertusschen, die
het geheel aaneen driegen” (31/07/1896). Het kunstwerk is als het ware een
naaiwerkje. Om een stuk van Van Looy te typeren gebruikt hij in een recensie voor
De Nieuwe Rotterdamsche Courant uit 1925 hetzelfde beeld:
De volzinnen zijn er los aaneengeregen, vloeien, wentelen, krinkelen - de
schering als bloemfestoenen gestrooid over een inslag van kloeke draden,
strak op den boom van 't getouwe gespannen. Elk woord, elke klank vormt
de onmisbare schakel in den ketting van het soepele weefsel, waar niets
aan het wisselvallige is overgelaten, niets te veel of te weinig, niets uit
weg of er bij mag, - en toch kan men nergens berekening, inzicht of
inspanning - ooit het “ambacht” gewaarworden of speuren (Streuvels
1982:136).
Ook op 12/11/1899 vergelijkt Streuvels schrijven met het weven op een getouw;
bezig zijn met schrijven noemt hij op 20/02/1900 “als ik iets op het getouw heb”. In
het bespiegelende stukje ‘Najaar’ (uit de gelijknamige bundel uit 1909) spoort hij
de lezer aan om in het dode seizoen de pen ter hand te nemen:
Denk dat gij de wever zijt die op zijn getouw zit en weeft; die uit de
kronkels en slingerkrullen van de keten, de beelden maakt die levend en
vol kleur, te voorschijn komen bachten het kamblad en stilaan winden op
de boom..., waar zij worden moeten: het onvergankelijk doek, het
veelkleurig laken, de lap waarop het volle leven uitgebeeld staat (VW
II:999).
Deze topos is onder meer interessant omdat hij een poëticale lectuur van een aantal
verhalen waarin geweven wordt, kan motiveren. Zo zou men op basis van dit beeld
een metaliteraire betekenis kunnen toekennen aan

73

Alludeert hij hier op de anti-establishment kloppartij in De Boms gekende schets ‘De barbaren’
uit 1893?
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de activiteit van het kwezeltje uit het verhaal ‘Wit leven’, dat Streuvels in december
van 1896 schreef (Schepens 1971:25):
De bezigheid aan het kantkussen was al haar verzet. [...] Zij stak zo
vastberaden en zonder haperen, zo juist en afgemeten, behendig de spelden
in ieder patroongaatje, die 't garendraadje moest opknopen, alsof het alles
vanzelf ging en zonder moeite of inzicht traag, onmerkbaar uit die foefeling
van door elkaar geworpen draden, het kantwerk groeide als een kunstig
gesponnen webbe waarin festoenen en sierlijke krinkelslingers uitgebeeld
stonden, gegroeid samen, evenals de blaren en bloemen van geraniums en
floksen, in het onmerkbaar voortschuiven van de tijd (VW I:265).
Behalve de woordelijke reminiscentie (o.a. bloemen, bladeren en draden; “festoenen”)
en dezelfde nadruk op het moeiteloze, gedachteloze en spontane van haar kunst, is
er ook het feit dat deze kwezel haar kantklosbank vergelijkt met “het klavier van een
speeltuig waarop een kunstwerk uitgevoerd werd” (VW I:265; “speeltuig” betekent
hier instrument). De beschrijving van het kantwerken in De blijde dag herneemt
bepaalde elementen: de “krulslingers”, het “netelgaren dat in grillige figuren op het
kussen groeide”. De link tussen de voortschrijdende tijd en het werken (“dat de tijd
met werken moest verleefd worden” VW II:878) herinnert aan Sofie, die “haar tijd
versleet met spellewerken aan haar kantkussen” (VW I:264). In 1932 publiceert
Streuvels een brief aan Querido, waarin hij stelt dat hij altijd heeft “zonder de minste
opzettelijkheid, - gewerkt gelijk de wever op zijn getouwe, zonder te vragen: vanwaar
het kwam, of wat het worden moest” (Streuvels 1982:275), waardoor het spontane
etc. op beide kunstvormen van toepassing blijkt te zijn. Zowel in ‘Wit leven’ als in
De blijde dag beoefent het hoofdpersonage een kunstvorm die slechts bloeit in
isolement. Na confrontatie met de werkelijkheid (respectievelijk de smid en de
buitenwereld) wordt er niet meer gekantklost. Afscheid van een bepaalde poëtica?
Overigens laten nog wel meer teksten uit Lenteleven een poëticale lezing toe door
de aan de orde zijnde kunstvorm te interpreteren als een symbool voor de
schrijfactiviteit. In ‘Een ongeluk’ bouwt een jongeman mee aan een “prachtig
meesterstuk”, maar hij komt dodelijk ten val, en ‘Slenteren’ krijgt een duidelijk
andere betekenis voor wie bij De Ridder leest dat de jonge Streuvels met een scheef
oog werd bekeken door mededorpelingen omdat hij rondwandelde en slenterde (De
Ridder 1907b:41). Een poëticale lezing van het verhaal van de zingende Maarten uit
‘Kerstavond’ werd al door Kathryn Smits gesuggereerd (Smits 1993:23-36).
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De manier waarop Streuvels zijn eigen schrijfproces beschrijft, mikt al evenzeer op
een grote tastbaarheid. Op 22/07/1896 schrijft hij hoe dat in zijn werk gaat: hij ziet
iets en legt dat “daar hooge in eene voorraadkamer van mijne hersenkas” tot het er
na verloop van tijd even uitkomt; dan wordt het “al alle kanten onderzocht, uitgespeurd
lijk onder een vergrootglas” en dan weer “te slapen gelegd”, er weer uitgehaald, “'t
ding een naam gegeven en weer weg gelegd”. Wanneer hij een verzameling van die
dingen heeft, worden ze “afgevrocht op 't papier [...] van eersten af in 't proper gezet
zonder meer”. De nadruk op het interne van het scheppen is terzelfder tijd een
minimalisering van het papierwerk, wat een ongebruikelijke manier is om Streuvels'
befaamde scheppingstheorie (die hij ook bij De Ridder uiteenzet) te analyseren.
Interessant is ten slotte ook de manier waarop Streuvels het effect dat de Van Nu
en Straks-prospectus op hem had, beschrijft: “Het was alsof een ferme windvlaag
om mijn kop woei. Dàt was me gesproken! [...] Ik had nog maar het prospectus gezien
en het was me reeds een hele veropenbaring - een nieuwe wereld, een hoogte, waar
ik verlangend naar opzag; iets dat gerucht maken zou, een wonder dat gebeuren
ging... Dat moest ik zien, dààr was de weg!” (VW II:1503). Wat verder vergelijkt
hij het met een storm: “Was dat niet de stormklok? [...] Een donderslag komt nooit
alleen! Het zou een dondervlage worden!” (VW II:1504). Eenzelfde beeldenreeks
gebruikte hij jaren later, in 1929, om de invloed van de beweging van Tachtig te
typeren:
Opbloei, bruisend leven, de nieuwe kunst, die loeide als een felle wind
door de lucht. Een wind, die om onze hoofden wabberde en ons dronken
miek van geestdrift, - die wind met zijn fel geluid vingen wij hier op in
ons eenzaam, ver afgelegen gewest - het was de openbaring, het
verkondigen van zuivere schoonheid in een nieuwen vorm, die aandeed
als felle trompetstoten en bronzen klokkengelui (Streuvels 1982:84).
Verschillende elementen duiken weer op: de luidende klok, de wind, de idee van
ruimtelijke verwijdering (hoogte/verheid), de term “(ver)openbaring”. Overigens
maakt ook dit gegeven een poëticale lezing van De blijde dag wat aanvaardbaarder:
herhaalde malen wordt benadrukt dat Hélène, eenmaal buiten het afgelegen klooster,
voor het eerst in contact komt met de wind en met geluid... Ook zij wordt “dronken”
van geluk en ook haar geluk gaat zij zoeken op een hoogte (namelijk een berg).
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1.2.3 In de kritiek. ‘alsof gijzelf u hadt gedompeld in het lekkere lauwe water’
Het discours van de hypotypose is eveneens alomtegenwoordig in de kritiek over
Vlaamse literatuur. Timmermans’ Pallieter bijvoorbeeld, noemt men “smakelijk als
een Liersch vlaaiken” (Van Neylen 1933:234). Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de figuur ook in de Streuvelskritiek voorkomt, zowel in contemporaine bijdragen als
in stukken van latere datum. Telkens weer wordt erop gehamerd dat dit oeuvre meer
biedt dan een zuiver leesavontuur. Stijlhandboeken zijn tegelijk een effect en een
oorzaak van dit soort spreken:
Als algemene wenk voor het goed beschrijven kan gelden, wat August
Vermeylen, in zijn prachtig boekje “Van Gezelle tot Timmermans”, zegt
van Guido Gezelle, die onvergetelijke meester van de natuurbeschrijving:
“Als we Gezelle lezen, zijn onze ogen gelouterd, herdoopt, er wordt niet
meer over de zaken gepraat, we voelen ze, we ademen er in, we horen de
stemmen van het lover en de wind, we ruiken de vochtigheid van de dauw,
we smaken de smaak van het grasje in onze mond... Wat Gezelle ons geeft,
is levens-onmiddellijkheid en levens-algeheelheid” (Fraussen en
Verschueren 1957:101).
Vermeylens uitspraak brengt trouwens een aspect binnen waarover ik het nog niet
had, namelijk het louterende aspect van een dergelijke tekst, dat zelfs een religieuze
dimensie krijgt (“herdoopt”). Misschien ligt hierin één van de redenen besloten
waarom Streuvels' werk zo goed onthaald werd: zijn werk opende nieuwe deuren op
een deel van de samenleving dat nog als ‘gezond’ kon worden beschouwd en een
waardig tegengewicht kon vormen voor het ontaarde (stads)leven dat naturalistisch
geïnspireerde boeken tot dan toe hadden aangebracht...
Het hiernavolgende overzicht beoogt geen exhaustiviteit, maar wil wel een idee
geven van de manier waarop de ‘hypotypose’, het vermogen van kunst om de
beschreven werkelijkheid onmiddellijk aanwezig te stellen als een zintuiglijke
ervaring, heeft doorgewerkt.
Vooraf wil ik nog even de concrete vorm waaronder de hypotypose verschijnt
onder de loep nemen. De klassieke definitities waarop ik wees, bevatten vaak een
modaliserende component: het object schijnt aanwezig te zijn (videatur), het is bij
wijze van spreken aanwezig (pour ainsi dire)... Dat is nochtans niet altijd het geval,
zoals de definitie van Hermogenes bewijst. In de Streuvelsreceptie zien we eenzelfde
tweespalt. Sommigen modaliseren hun uitspraak. Claes bijvoorbeeld zegt: “Het was
precies of Streuvels de waarachtigheid en de schoonheid van alle dingen naar mij
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toeschoof tot het vlak voor mij lag, betastbaar met de vingeren, en dat het toch maar
de dingen van het dagelijkse leven waren” (Claes zoals geciteerd door Van de Perre
1994:78). De Pillecyn heeft het over “een haast tastbare helderheid” (De Pillecyn
1932:75). Een recensent ervoer bij zijn lectuur van ‘De witte zandweg’ “dat het
tafereel als in wezenlijkheid voor uw oog oprijst” (Pr. in Vooruit, 21/11/1900).
Nochtans zijn opvallend veel teksten heel wat directer. Ze laten het aspect
‘vergelijking’ weg: de tekst stelt aanwezig, de tekst is iets wat zintuiglijk kan worden
genoten. Er zijn zelfs critici die er nadrukkelijk op wijzen dat hun opmerking letterlijk
te nemen is:
Deze bladzijden rieken - dat is niet bij manier van spreken, dat ik 't zeg naar de heuse, ware Vlaanderse buiten. Heel dat Lente is vol van de jonge,
zachtbedwelmende geur van het herbloeiend bos en de hergroenende
weiden vol voorjaarsbloemen (De Mont in De Vlaamse School maart-april
1899; cursief van mij).
Dat Streuvels erin slaagt om dingen voor ogen te stellen, lijkt een algemeen aanvaarde
waarheid. Symptomatisch daarvoor is het feit dat de vaststelling in verschillende
algemene literatuuroverzichten wordt opgenomen. In Lecouteres Schets van den
ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde bijvoorbeeld luidt het: “in die
omgeving, die hij in honderdvoudigen glans beschrijft en voor het oog toovert, leven
en bewegen zich op een ongemeen aanschouwelijke wijze zijne meestal zielkundig
eenvoudige helden” (Lecoutere 1918:230). Ook in veel latere studies houdt het
gegeven stand: “Generally speaking his strength lies in the sharp observation of
country-life and in his ability to make the countryside visible” (Meijer 1971:278).
Tal van lezers74 ondervonden deze zichtbaar makende kwaliteit aan den lijve:
Ge aanschouwt tartende opstandigheid, dierlijk plezierleven, verwildering,
ontreddering, gebeul en moordenarij van de Waterhoekers. [...] Ge ziet en
hoort de Waterhoekschen in huis, op koeiplekken, bij het veer, op het land,
in rumoerige vecht- en zuip-herbergen. Ge aanschouwt schurftig gespuis,
vechters in razernij, kreupelen, bulten, dwergen en zotten. Een heele
Breughel-stoet luidruchtige, aardsche schepselen gaat ons

74

Het is interessant dat behalve lezers, ook toehoorders op dit effect hebben gewezen. Dat
gebeurde bijvoorbeeld toen Streuvels voorlas voor het Willemsfonds op 13 maart 1901: “Wie
heeft er ook weer gezegd dat uit “Zomerland” en “Zonnetij” de lucht van zweet en mest en
aarde u tegenwoei? Welnu, datzelfde trok er vanavond door de zaal toen wij hem zagen
verschijnen” (Kn. in Minerva 14/03/1901).
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voorbij. Ge ziet en hoort ten leste het werk der bruggenbouwers (Querido
in Het volk 1927).
De lezer kan volgens Querido de beschreven werkelijkheid zien en horen, maar ook
aanraken: “Zijn onheil-stichtende Mira, ook zijn ingenieur Maurice, blijken in vele
gedeelten van het werk, geheel mensch: van bloed en zenuw. Als je haar of hem in
de hand prikt, schreeuwen ze” (Querido in Het volk 1927). De hypotypose betreft in
dit laatste citaat ook duidelijk een veel ruimer zintuiglijk veld dan alleen maar het
visuele. Ook het gehoor en de tastzin komen aan bod. De recensent van Tijdspiegel
vindt dit zelfs belangrijk genoeg om er expliciet op te wijzen: “Uit deze schilderingen
van Zomerland en Zonnetij stroomen u de zomergeuren en zonnetinten te gemoet
[...] gij ziet het niet alleen, gij ruikt het en proeft het en ervaart het in al zijne splendide
kracht” ([anoniem] in Tijdspiegel april 1901; cursief van mij). Hetzelfde doet Taelman,
wanneer hij benadrukt dat Streuvels' woorden niet alleen doen zien, maar ook doen
voelen:
Niet alleen wordt ons een nagel in den muur, een blinkende haak, 't
geringste in onze kijkers geduwd, en onze zienskracht om zoo te zeggen
versterkt, maar ook de warmte of koude, die van de dingen uitgaan, loopen
ons door 't lichaam en maken zich ten sterkste voelbaar: de hitte van 't
zolderken waar Jaak en Stafke, zonder spreken, op hun duiven zitten te
turen; de alles in slaap wiegende hitte en doodsche stilte van den
zomerzondag in boer Kasteele's keuken terwijl er de vliegen razen; het
geweldig laaien en bijten van 't zonnevuur in De Oogst en dan... het
deugddoend baden en zwemmen in 't lijfdoordringend, koel water...
(Taelman 1906:5).
Vaak wordt het welslagen van de hypotypose beschreven door op het indringende
effect op de lezer te wijzen. Die reageert namelijk zintuiglijk alsof de door de tekst
gepresenteerde werkelijkheid werkelijk aanwezig was:
De door hem geleverde schets van een noodlottige zomerdag gaf u
achtereenvolgens precies het zonnegevoel van 's morgens tien uur, als de
heldere warmte begint; - van de lome middag, als de dingen om u heen
âmechtig worden; - van de drukkende nanoen, waarin het vee de schaduw
zoekt; - van de benauwenis vlak voor het onweer, als het geweld gaat
werken van de wolken; het gevoel van de eerste windstoot, die siddert in
peppels, hoost in lindeblâren, onbedaarlijk gebaart met het loof van de
kastanjebomen; de harde zekerheid van de plensregen; de wrede
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lust der droppels; hun uitstervend tikken, als alles voorbij is (Van
Duinkerken 1951: z.p).
Van Duinkerken herneemt daarmee een opmerking die al vijftig jaar daarvoor werd
gemaakt:
Wanneer hij u vertelt, hoe een man op een warmen dag in het water springt,
om een verfrischend bad te nemen (“Meimorgen”), dan krijgt ge den
indruk, alsof gijzelf u hadt gedompeld in het lekkere lauwe water [...] Bij
de beschrijving van een eentonige Zomerzondag op het land is het u, alsof
ge puft onder den drukkenden hitteregen, dien menschen en dieren trachten
te ontvluchten, zoekend schaduw en koelte ([anoniem] in Tijdspiegel april
1901).
Deze laatste drie citaten lijken nogal op elkaar. Ze verwijzen alle drie naar
‘Zomerzondag’, Taelman en Tijdspiegel hebben het allebei over Landers zwempartij
uit de beginbladzijden van ‘Meimorgen’.
In zijn vaak geciteerde stuk over Streuvels schrijft Hugo Verriest over het effect
dat ‘De oogst’ heeft op de lezer: “De stralen stralen en steken u in hals en rugge. Het
brandt” (Verriest in De Nieuwe Tijd 19/07/1900). De lezer ondergaat de (geschreven)
werkelijkheid dus op dezelfde manier als de personages. Hij bevindt zich als het
ware in een andere wereld, namelijk in die van de roman. Volgens de gebruikelijke
hypotypose-omschrijvingen wordt een stukje van de wereld van het boek van zijn
literariteit ontdaan en voor de ogen van de lezer tastbaar aanwezig gebracht. Hier
krijgen we eigenlijk iets anders. Het is namelijk de lezer die van plaats verandert:
Prachtig is de tegenstelling telkens tusschen die glanzende
droomheerlijkheid en de broeierig-weëe werknoodzaak in het
vocht-klamme donker van den nacht. Deze beschrijvingen lezend, is men
inderdaad zelf beurtelings in de schuur en in het droomenland (Tazelaer
1932:155; hij heeft het over ‘Het leven en de dood in de ast’).
Een ander voorbeeld: “Streuvels voelt altijd zoo ruim-atmosferisch! En de lezer met
hem. Wij staan buiten in de volle natuur.” (Eeckhout in De Standaard 05/12/1927;
hij heeft het over De teleurgang van den Waterhoek). Overigens lijkt deze verplaatsing
volgens sommigen een bewust verlangen te zijn van de lezer, die zich wil “kunnen
geven, onweerhouden, aan den scheppenden kunstenaar” en “geen schooner
verrukking [kent] dan zich opgenomen te voelen en meegevoerd naar ongeziene
verten” (Van Cauwelaert 1931:767).
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Auteur en lezer voelen samen. “En mag - of liever moet hij, waar hij zelf verrukt
stond voor 't heerlijke landschap, ons niet eenzelfde verrukking deelachtig maken?”
(Eeckhout in De Standaard 05/12/1927). Ook Streuvels toont zich op verschillende
plaatsen die mening toegedaan. De schrijver moet zijn gevoel neerschrijven “zó dat
uw schrift bij uwe lezers het gevoel verwekt gelijk gij het zelf gevoeldet toen gij
schreeft” (Streuvels 1982:127), schrijft hij in 1908-1909. In 1900 geeft hij in een
brief de volgende definitie: “Een prozawerk is, voor mij een harmonische opvolging
van volzinnen, die de lezer een stuk leven doen voelen dat ze niet doorleefd hebben
maar dat de schrijver voelde en door de macht van zijn woorden overzet en voelbaar
maakt” (Streuvels aan Delaere, zoals geciteerd in Demedts 1971:78).
De hypotypose overbrugt dus eigenlijk de afstand tussen daar en hier, tussen de
wereld van de tekst en de wereld van de lezer. De wereld van de tekst komt zo dichtbij
dat de lezer hem kan aanraken (in de hand prikken), dat hij inwerkt op de lezer (hij
zweet, is bang,...) of dat de lezer zijn eigen werkelijkheid verlaat.
Een term die in deze context bijzonder vaak voorkomt, is “plasticiteit”: “De stijl
in een beschrijving moet boven alles plastisch zijn” (Fraussen en Verschuere
1957:104). De auteurs definiëren het begrip als volgt:
Zulke beschrijvingen [...] heten plastisch (taal-plastiek), in zover ze ons
de dingen zo aanschouwelijk voorstellen, dat we ze bijna kunnen tasten
en grijpen als l e v e n d e b e e l d e n (“Plastiek” = kunst om uit weke
stoffen beelden en figuren te boetseren) (Fraussen en Verschuere 1957:39).
Dat Streuvels daarin is geslaagd, staat voor tal van lezers buiten kijf. Hij schrijft “met
ongeëvenaarde plastische kracht” (Kenis in NRC 17/12/1927). Deze “meester der
plastiek” (Sourie 1946:63) is “een plastisch beelder van de natuur” (De Jager 1937:47)
en bezit “het vermogen [land en mensen] in plastische taal weer te geven” (Gielen
1938:283), in “zijn buitengewoon plastische taal” (Van Aken 1979:107). De oude
wiking werd volgens A[nton] v[an] D[uinkerken] verteld “in den strakken, plastischen
stijl, dien we bij hem het meest beminnen zonder gewilde aandoenlijkheden en zonder
opgesmukt coloriet” (A.v.D. in De Tijd 16/01/1932). Later zou Knuvelder
benadrukken dat hij “plasticiteit” een te gering woord vindt voor Streuvels'
schrijfkunst:
op onnavolgbaar luciede wijze zet hij de realiteit voor de lezer neer; hem
lezende, krijgt men niet de indruk met ‘literatuur’ te doen te hebben, men
ziet geen prozateksten, maar het leven-zèlf

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

148
in zijn duizendvoudige miraculeus verscheiden variaties en levensvormen,
het licht, de wolken, de geur, de kleur, de eigenaard van mensen en dieren,
het waaien van de wind; het is de realiteit-zelf die ópstaat uit zijn werk
krachtens een uiterst precies-juiste woordkeus en ritmewerking (Knuvelder
1967:396).
De kritiek maakt gebruik van een heleboel met de hypotypose verwante of erop
gebaseerde fenomenen. Woorden hebben een lichamelijk effect op de lezer:
Hoe stond het daar! Hoe rëeel [sic] die beschrijving van die knotwilgen
in den mist, hoe vinnig aangevoeld en duidelijk meegedeeld de stemming
van den Winterzondag over het land! Ik kreeg als een klets op mijn gezicht.
't Zakte in mijn beenen. Dat is 't! Zoo moet het zijn (Timmermans
1931:736).
Vermeylen drukt zich op een gelijkaardige manier uit: “dikwijls staan we in de
atmosfeer door de woorden geschapen; en ze worden ons als een lichamelijke
aanraking” (Vermeylen VW II:418).
Zoals dat ook in de briefwisseling het geval bleek, duikt de beeldenreeks van het
eten op. “Gezonde boerenkost”, luidde het al in 1899 in Nederlandsche Spectator75.
Elders vertolkt dit beeld het onderscheid tussen stad en platteland: “Misschien is de
kost, dien Streuvels ons voorzet, meer berekend op de stevige maag van een
buitenman, de open lucht gewoon, dan op de grilliger maag van een stedeling, die
gewend is van meer tafels te eten, thuis, bij vriend en bij kennis” (Van Boelaere in
Handelsblad NRC 06/05/1938). Af en toe wordt ook gealludeerd op Streuvels' beroep:
“We spraken van Hugo Verriest, die Streuvels telkens bezoekt wanneer hij naar
Avelgem komt, en zoo gaarne van Streuvels pistoleekens proeft, zij zijn zoo smakelijk
als zijn vertellingen!”, beweert Du Catillon op 19/03/1903 in het interview voor
Vlaamsche Gazet. Vermeylen schrijft in 1907, met een voor een bakker-schrijver
wel heel toepasselijk beeld: “Ja, deze kunst is wel “de zuivere vrucht in den gezonden
grond!” 't Is alles brood wat zij ons aanbiedt” (Vermeylen VW II:424).
In de kritiek wordt, zoals het eerste deel van het net aangehaalde citaat al verraadt,
vaak over Streuvels' kunst gesproken in organische termen. Het gaat niet om papieren
gewrochten, maar wel om een

75

De benaming alludeert hoogstwaarschijnlijk op het beruchte nawoord dat Delille voor
Lenteleven schreef: “Hij wil met zijn “gezonde boerenkost” “ons volk weder brengen naar
den tijd dat de oudste dochter zonder pinkoogen, in den hoek van den heerd, voor heel het
huisgezin, den ruwen gezonden Bijbel voorlas.”” (Streuvels 1899:[302]). Demedts merkt
op: “Wat in die tekst tussen aanhalingstekens stond, was bijna zeker aan een brief van
Streuvels ontleend” (Demedts1971:74).
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levende plant, die bloemen en vruchten voortbrengt. Later luidt het: “Dit is autochtone
kunst, woekerend in de bodem zelf, waaraan zij al haar krachten en beste sappen
ontleent, om dan open te bloeien in zoo'n werk, waarin wij het karakter en de ziel
zelf van het volk weerspiegeld zien” (Kenis in NRC 17/12/1927). De kunst voedt
zich als een plant met wat ze aan de bodem ontleent; de werken die zij voortbrengt,
zijn er de bloemen van. Coremans had het eerder al over “echte, organische en
volgroeide kunstwerken” (Coremans 1905:161). “Streuvels' schoonste en rijpste
werk” noemt Joris Eeckhout De teleurgang van den Waterhoek in De Standaard
05/12/1927. Kunstwerken zijn wezens die zich moeten voeden (“de poëzie die zich
voedt met natuur” Persyn 1931:733) en een polsslag hebben: “Streuvels' proza is
ongeveer als Vondels' vers. In beide polst en bloost het warme bloed, in beide deint
en hijgt het groote rythme, dat de werkelijkheden doorzindert met mysterie” (Persyn
1931:734). Streuvels kunstwerken lijken niet artificieel geconstrueerd, maar wel
gegroeid: “Van de constructie, die vaak zeer vernuftig is, bemerkt men bij Streuvels
weinig, wanneer men er niet speciaal zijn aandacht op scherpt. Zijn kunst bloeit op
als een natuurverschijnsel en houdt zich schijnbaar uitsluitend aan de groeiwetten
van natuurverschijnselen” (Van Duinkerken in De Tijd 03/10/1941).
Het is heel opvallend dat de auteur vaak ook zelf met behulp van deze organische
metafoor beschreven wordt. Hij is als een plant: “Hij was trouwens van meet af wat
hij zijn moest, ontwikkelde zich uit zijn eigen grond, steeds breeder, fijner en vaster
wordend, tot hij na eenigen tijd het rijpste meesterschap had bereikt” (Vermeylen
1923:101-102). De metafoor van de eik is een topos geworden - Speliers heeft er
zelfs de titel van zijn laatste boek aan ontleend (“Als een oude Germaanse eik”).
Bekend is verder ook de uitspraak die Van de Woestijne aangaande Streuvels' positie
in Vlaamsch en Vrij doet in zijn eerste brief aan Streuvels: “Ge schijnt mij daar een
lelie midden in onkruid, op een mesthoop!” (Van de Woestijne aan Streuvels
14/05/1896). Een uitgewerkt voorbeeld van dit beeld is te vinden in de studie van
De Ridder uit 1908: van “een klein, klein botteke” (De Ridder 1907b:24) wordt zijn
werk een bloeiende bloem, van een vrucht wordt de auteur een boom die eerst bot
en dan bloeit... (zie Sintobin 2002:51-53). De schrijver zelf is, net als zijn boeken,
iets wat bloeit en leeft: “Streuvels heeft Vlaanderen en Nederland veroverd met het
dwingende geweld van een natuurkracht” (Van Cauwelaert 1931:767); “van dan af
stroomt in overdadige rijkheid en rijpheid dit talent” (Knuvelder 1967:394), “Als
een natuurlijk geweld was Streuvels verschenen in het Vlaanderen van Van Nu en
Straks [...] [hij had] de onberedeneerde drang gevolg gegeven
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die hem direct van zon en regen en aarde naar het vol te schrijven papier had gejaagd”
(De Pillecyn 1932:31). Streuvels spreekt op zo'n manier “dat wij luisteren moeten
als naar den forschen wind, die door de kruinen van de boomen vaart” (Van Boelaere
in Handelsblad NRC 06/05/1938).
Dat Streuvels' teksten hun papieren grenzen overstijgen, blijkt ook nog op een
andere manier. Opvallend vaak worden er dingen over gezegd die men normaal
gesproken enkel over materiële gegevens zou verwachten. Over zijn werken kan,
zoals over een landschap, een waas hangen: “Over het verhaal hangt een waas van
sombere triestigheid van het werkmansbestaan met zijn altijd nijpenden nood en
vrees voor werkeloosheid en honger” (P.A. in Boekzaal 1927; hij heeft het over
Werkmensen), of een atmosfeer: “Over al die boeken hangt dezelfde atmosfeer waarin
zij ontstonden” (De Pillecyn 1932:71), of een lucht: “Zooals over heel het boek weegt
de lucht zwaar over die schets” (De Pillecyn 1932:52). De tekst is iets wat een gewicht
heeft: “Een verhaal, naar en triestig, wat zwaar op de hand” (Boon in Boekengids
1927:85; hij heeft het over Werkmensen) of een kleur: “de donkere kleur, die over
zijn werk, niet het minst ook over dezen bundel ligt” (Tazelaer 1932:157). Gijsen
heeft het over “de krachtige breede vaart van zijn proza [...] dat breede en kloeke
van zijn schriftuur” (Gijsen 1937:309). Kracht en stoerheid is iets wat nog vaker
voorkomt: “Gespierd is steeds de fraze bij Streuvels” (Gittée in Noord en Zuid
26/06/1900)76, “stoer proza” (Dewachter in Hooger Leven 22/01/1928), “oerkrachtig
proza” (Van Cauwelaert in Dietsche Warande en Belfort 1931:766), “zijn stoere [...]
beschrijvingen” (Helman in Haantjes en Smit 1948:479). P.A. noemt ‘Het leven en
de dood in de ast’ een “heel vreemd verhaal, dat overvloeit van uitgerafelde
psychologische analyse en daardoor wel heel erg “taai” wordt” (P.A. in Boekzaal
1927). Wat dit citaat interessant maakt, zijn de aanhalingstekens. Ze bewijzen immers
dat de criticus beseft dat hij “taai”, een woord dat normaal gezien dient om zich over
de malsheid van bijvoorbeeld vlees uit te spreken, overdrachtelijk gebruikt.

76

Het is interessant om te zien dat een aantal van die verwoordingen in stijlhandboeken als
conventioneel naar voren worden geschoven. Ze worden dan ook gedefinieerd: “De stijl die
uitmunt door bondige verwoording van een rijke inhoud, heet kernig, gedrongen, gespierd”
(Fraussen & Verschueren 1957:35). Verest had al een opsomming gegeven van woorden
waarmee “de hoedanigheden” van een goede zowel als die van een slechte stijl worden
uitgedrukt. Ook daarin zijn “Kernachtig, gedrongen, gespierd” positieve kwalificaties (zie
Verest 1907:53-54).
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1.2.4 Toepassing
Critici verwijzen heel vaak naar de kwaliteit van hypotypose zonder te zeggen hoe
die concreet tot stand komt. Toch kunnen we uit het voorgaande een aantal
kunstgrepen destilleren. Vooral de klassieke retoriek, zoals die door Lausberg wordt
voorgesteld, en het stijlhandboek van Fraussen en Verschuere zijn daarbij behulpzaam.
In wat volgt ga ik na hoe Streuvels, al dan niet bewust, gebruik maakt van deze
technieken. Tevens bespreek ik hoe de kritiek daarmee omgaat.

1.2.4.1 Ooggetuige. ‘Ter plaats geschreven’
“Om echter iets wel te beschrijven, moet men het eerst zelf rechtstreeks waargenomen
hebben” (Verest 1907:74). Vooraleer hij het publiek kan overtuigen van het feit dat
het ooggetuige is van een bepaald gegeven, moet de spreker zichzelf tot een
ooggetuige hebben gemaakt. Maar dit is niet het enige: ook tijdens de activiteit van
het schrijven, moet de auteur schrijven alsof hij er op dat eigenste ogenblik bij is.
Broeckaert, auteur van een veelgebruikt 19de-eeuws schoolhandboek, formuleert
deze vereiste als volgt:
Excercez votre imagination à suivre les mouvements de l'action, comme
si vous l'aviez sous les yeux; sans cela, vous raconterez d'une manière
abstraite et froide, c'est-à-dire que vous ne décrirez point et que le lecteur
ne verra rien (Broeckaert 1853:157).
Omdat de schrijver, in tegenstelling tot schilders bijvoorbeeld, moeilijker ter plaatse
kan gaan werken, moet hij “wat hij beschrijven wil, vooraf zo scherp en nauwkeurig
hebben waargenomen, dat hij het naderhand duidelijk en met alle lijnen en kleuren
vóór zijn verbeelding heroproepen kan” (Fraussen en Verschuere 1957:101-102).
Streuvels heeft dit ooggetuigenschap soms toch letterlijk opgevat. Dan ging hij
met pen en kladboek ter plaatse, zoals blijkt uit de in de studie van De Pillecyn op
pagina 78 opgenomen “Ontwerp Bladzijde voor Ingoyghem uit Openlucht. Ter plaats
geschreven, op den Heuvel te 4 ure 's Morgens bij 't opstaan der zon”.
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“Men ziet, het is niets minder dan écriture plein-air”, merkt Stuiveling hierover op
(1973:42), maar hij benadrukt meteen dat die houding niet resulteert in een louter
objectief schrijven. Alleen al het motto van de uiteindelijke versie van dit verhaal,
“Onze kunst is het verbeelden van ons eigen, innig gevoelen”, wijst daarop. Bovendien
was het beslist niet Streuvels' gewoonte om “on the spot” te schrijven. Meestal wijst
hij erop dat hij herinnerde ervaringen beschrijft. Dat spoort met het net aangehaalde
voorschrift van Fraussen en Verschuere. De manier waarop hij later, in ‘Hoe men
schrijver wordt’, over zijn allereerste creatie schrijft, wijst op een ervaring van
hypotypose. Een observatie blijft door zijn hoofd spoken tot hij ze uiteindelijk kan
uitschrijven: “Alzo spookte dat eerste ding heel gereed en afgemaakt in mijn hoofd.
Hoelang het geleden was, weet ik niet, maar 't uur van de dag, de lucht, de stemming
van het ogenblik voelde ik toen, alsof het nu op de stond gebeurde” (VW II:1496)77.

77

Meteen blijkt ook dat de hypotypose de kloof tussen toen en nu overstijgt. In zekere zin
beantwoordt ze dus aan een drang die de ouder wordende Streuvels steeds duidelijker bij
zichzelf ondervindt, namelijk “een drang om de dingen in het tegenwoordige weer op te
roepen” (Streuvels 1982:83).
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Op verschillende plaatsen heeft Streuvels beschreven hoe een tekst bij hem tot stand
komt. Een eerste mogelijkheid verwoordt hij in een brief aan De Bom van 04/10/1896:
O, H. Emm.!! Gisteren ben ik gaan wandelen en 't was wreed, wreed
schoone: de boomen, de velden alles alles! en dan heb ik al met eens iets
gezien waarop ik versteld stond - dat al men bloed deed stilblijven en mijn
haar deed zinderen - een kolossale “Impression rare” daar heb ik lang op
blijven kijken en dan in een klein, klein huizeken geloopen; potlood en
pampier gepakt en beginnen griffelen, griffelen lijk een hollende peerd
over den stoppel - tot ik me heel uitgeschud had, dan ben ik met die
menschen heel gezapig beginnen praten en heb er zelfs “gesoupeerd” hun
demokratischen kost! en in den donkeren nacht naar huis gekomen - mijn
produkt herlezen bij lamplicht - twee boeken deur 't venster gegooid - 't
beteekende niets heel mijn rapsodie 'k heb veranderd en verbeterd - of
liever verslecht en dan met open deuren en vensters, mijn werk beginnen
luide lezen - hard op - huilen! dat heel Avelgh. het moet gehoord hebben,
't beteekende nog niets, 't was niet 't geen ik gezien had, maar er zat toch
meziek in! (Streuvels aan De Bom 04/10/1896).
Na een heel emotioneel bewogen en langdurige observatie schreef de auteur gejaagd
alles op. Diezelfde avond nog herlas hij het en probeerde hij er wijzigingen in aan
te brengen, al vreest hij dat het een verslechtering betekende. Heel intrigerend is de
slotzin: “'t was niet 't geen ik gezien had, maar er zat toch meziek in”. Het kunstwerk
kan de werkelijkheid niet vatten zoals ze is, maar dat ontneemt het daarom nog niet
de mogelijkheid een eigen schoonheid te bezitten. De Bom reageert vrij scherp:
Een kurieus dokument voor een “psychologie du littérateur” is uw verhaal
van de inspiratie-wandeling die uw rapsodie voor gevolg had. Ik zou u
met uw ooren moeten trekken omdat gij nog zoo lijdt aan druk-jeukte. Zou
men niet zeggen een collégien? [...] Echt werk vraagt perspectief in de
conceptie; wanneer men onder den eersten indruk eener aandoening schrijft
vloeit alles er zoo onbekookt uit, men is bang iets te zwijgen, en onder
allerlei details versmoort men 't eenige dat men te zeggen had. Alles moet
strak en architecturaal op zijn plan staan, en degelijk gerijpt zijn. Zoo niet,
valt men in “gesjouwel” (De Bom aan Streuvels 16/10/1896).
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Observatie kan slechts de eerste fase zijn. De gegevens moeten “rijpen” voor ze op
papier kunnen worden gezet - er moet “perspectief” zijn in de “conceptie”. Alleen
dat laat de nodige selectie toe, zodat men niet meer “onder allerlei details versmoort
[...] 't eenige dat men te zeggen had” en het leven uit het werk verdwijnt.
Doorgaans geeft Streuvels dan ook een andere werkwijze te kennen. Eveneens in
een van de vroege brieven aan De Bom schrijft hij: “'k Ga buiten, en 'k ontwaar, 'k
zie iets, een mensch, een ongewoon gebaar, 'k hoor een spreuke, 'k zie een
zonnestraaltje, een aardige luchtgesteltenis”, en die ervaring draagt hij dan een eind
met zich mee, tot het moment komt van “een tweede-zicht” waarbij “me dat mensch,
dat gebaar of die spreuke, in een klaar-lichtend ding voortkomt, zoodanig dwingend
dat b.v. die spreuke me den spreker doet zien, heel klaar” (21/07/1896). Hierna volgt
nog een periode van wikken en wegen. Streuvels schrijft dus niet onmiddellijk na
de observatie, maar draagt het geziene een poos met zich mee. Vooraleer hij dan
uiteindelijk gaat schrijven, beleeft hij een nieuw ooggetuigenschap: een soort
hypotypose-ervaring die hij een “tweede-zicht” noemt. Over dat “tweede-zicht” heeft
hij het later opnieuw, wanneer hij uitlegt hoe hij ‘Lente’ schreef: eerst ging hij zich
ter plaatse documenteren, dan begon hij met neergelaten rolgordijnen te schrijven:
“Ik voelde mij als in een roes, met een tweede zicht, in aetherische ruimte zwevend,
met de dingen voor mij uitgebeeld als op het witte doek van een bioscoop” (Streuvels
1982:216). Streuvels had, naar eigen zeggen dan toch, de gewoonte om enkel 's
winters te schrijven over wat hij in de warme jaargetijden had meegemaakt. Dat
betekende daarom nog niet, zo benadrukt hij in ‘Zomerdagen op het vlakke land’,
dat de dingen waarover hij schrijft niet meer aanwezig zijn op het ogenblik dat hij
schrijft:
Buiten is dit alles weg, maar binnen in mij heb ik het nog zitten, het leeft
er voort: ik hoor nog beeldelijk de nachtegaal zingen, een blijde uchtend
in de Mei [...] ik heb de schone dingen gegaard en houde ze als
onvergankelijke zaken vast; ik kan ze bezien en beleven door de vensters
van mijn ziel, ik kan alles betasten als dingen die gebeurend zijn en die ik
onder mijn hand houde, - meer: nu heb ik er van uit de hoogte een algemene
blik over (VW II:292).
Het laatste zinnetje komt overeen met De Boms aanmaning om te zorgen voor
“perspectief in de conceptie”.
In het AMVC bevindt zich een niet gedateerd (vermoedelijk uit 1897) velletje
papier waarop Streuvels in de kantlijn heeft gescheven: “blz. uit mijn schetsch-boek”.
Het bevat een schets van een verhaal dat
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hij “Van Lente” noemt. Erboven prijkt een motto: “I have been in the meadows all
the day”. Onderaan staat het volgende:
Den 4 april ga ik met mijn Cahier voor éen dag naar mijn geboortedorp om te kijken; misschien schrijf ik in 't geheel niets op; Ik zie de
werkelijkheid altijd 't schoonst als ik ze niet zie: Ik heb een toetssteen in
mijn buik, een logieken Pasmeter die de Proporties weet te noemen van
ongeziene deelen met de gegevens van éen deel: als ik een vent zijn Pijp
zie ontsteken weét ik heel zeker met wat geste hij zijn broek... afsteekt!
Streuvels hecht dus veel belang aan observatie (ook het motto schijnt daarop te
wijzen), en bezat - zoals De Bom zelf trouwens - een “Cahier”. Nochtans schrijft hij
er niet altijd in. Observatie is maar een begin en bijlange na niet het enige. De auteur
benadrukt dat hij de werkelijkheid beter ziet als hij ze niet ziet, en ook dat hij op
basis van één deel de ongeziene delen kent dankzij een “toetssteen in mijn buik”.
Wie die gave niet bezit, kan bepaalde gegevens in de werkelijkheid eigenlijk nooit
beschrijven. Dat blijkt duidelijk uit een andere brief:
Maar 'k kan niet laten te glimlachen als ik een heer zie natuurmenschen
behandelen [...] Die artisten weten niet dat een boer of een natuurmensch
ophoudt natuurlijk te zijn zoogauw ze weten bekeken te zijn door iemand
die van de hunnen niet is. Dat maakt - ik ben er voor 't oogenblik van
overtuigd - dat het voor een literator - dien die begaafdheid niet intuitief
in den buik heeft - onmogelijk is te weten wat er in 't hoofd van een
buitenmensch omgaat - 1000 dingen zijn er daarin die hij niet zien kàn
(Streuvels aan De Bom 5-9/07/1898).
Soms benadrukt Streuvels ook dat hij een bepaalde werkelijkheid nooit aanschouwde,
maar ze toch heeft beschreven. Hij had “de toestanden en de landschappen die in
zijn Oogst beschreven worden, [enkel leren] kennen uit de verhalen van de
“Franschmans”” (Fraussen en Verschuere 1957:102), en toch schrijft hij dit verhaal.
Meer nog: hij schrijft het alsof hij tijdens zijn schrijfactiviteit middenin de
werkelijkheid stond die hij beschreef. “In gedachten ging ik mede met de pikkers”
(VW II:1508). Het ooggetuigenschap (het tweede zicht) kan dus ook tot stand komen
zonder een voorafgaand eerste zicht.
Er zijn dus drie mogelijkheden: Streuvels gaat ter plaatse en is letterlijk ooggetuige,
hij schrijft later op wat hij een tijd daarvoor heeft gezien, of hij beschrijft dingen die
hij nooit zag. Elk van deze drie mogelijkheden gaat gepaard met een
ooggetuigenschap.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

156
Streuvels benadrukt regelmatig dat hij al schrijvend leeft in de wereld die hij wil
beschrijven: “en de gedachten stormen rapper dan mijn pen: “ik leef in de wereld
die ik verbeelden wil[”]” (Streuvels aan De Bom 29/11/1896). Daarnet ging hij al
“in gedachten [...] mede met de pikkers”. In een door Schepens geciteerde, niet
gedateerde losse nota noemt Streuvels de plicht om zich in te leven in de personages
een van de “drie grondregels van het schrijversvak”: “Hij moet zich kunnen
verplaatsen in de psyche zijner personen, zó dat de handeling konsekwent doorloopt
en levend is” (Schepens 1971:146). Streuvels bekritiseert een verhaal van Van Looy:
“Van Looy komt overal zelf als voeler voor en laat nooit zijn maaier denken”
(Streuvels aan De Bom 06/03/1900). De auteur moet zijn eigen belevingswereld,
zijn eigen persoonlijkheid, tussen haakjes zetten om door de ogen of de psyche van
de personages te kijken. De vraag is nu hoe radicaal deze inleving moet zijn: verdwijnt
de auteur volledig achter zijn personages, of bewaart hij een zekere eigenheid?
De kwestie is eigenlijk al aanwezig in de eerste kritische evaluatie die De Bom
zijn vriend ooit bezorgde, namelijk die van ‘Een ongeluk’:
Ge zegt in 't begin (bl. 2) “en 't vrouwke keek haren armen jongen
achterna”; dat woord armen verzwakt den indruk, het wordt er wat
sentimenteel door; laat het weg; - “ hij kende heel haar gevoelige, zoo
ongekunstelde liefde...”, die twee woorden zou ik schrabben; aan gekunsteld
of ongekunsteld denkt zoo'n vent niet. Heel dat idee trouwens zou je moeten
ferm napluizen & herdenken; misschien is er iets aan, wat aan objectiviteit
mangelt. Ge moet den vent heel en al buiten uw denken & voelen gooien.
bl.5. “de donkere hollen waar het lààge volk zijn plezier... gaat zoeken” dat lage kunt ge ook weglaten; hij voelt dat niet, dat zegt geen werker van
een andere (De Bom aan Streuvels 06/08/1896).
De Bom verwijt Streuvels dat hij zijn personages gevoelens in de mond legt die niet
van hen, maar wel van hemzelf komen. Streuvels verdedigt zich op een interessante
manier. Het betreft hier volgens hem geen “Ik-novelle”:
geen eigen ontleding, - de jongen wordt in den 3den persoon beschreven
dus heb ik gemeend er de analyse van 2de nevenfiguren te mogen bijvoegen
= het moederke dat ook gevoelt en neemt nu dat vrouwke dat heuren
triestigen mageren jongen ziet vertrekken naar zijn werk, dat gevaarlijk
halsbrekers werk van waar ze heuren man verongelukt heeft zien 't huis
brengen - 'k dacht dat 't nog wel veel te weinig sentimenteel was
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ze enkel te doen verzuchten: “armen jongen!.....[”] Nu, 'k kan ik algelijk
wel dat woordje doodschrappen,... om U plezier te doen (Streuvels aan
De Bom 08/08/1896).
Met andere woorden: het “arme” is volgens Streuvels wel degelijk het gevoel van
een personage, namelijk van de moeder. Hij lijkt hier dus De Boms voorstaan van
een “heel en al” verdwijnen van de eigen persoonlijkheid te onderschrijven. Streuvels
reageert, veelbetekenend, niet op De Boms opmerking over het “ongekunsteld” of
het “lage”; die zijn ook niet op dezelfde manier uit te leggen.
In diezelfde brief bekritiseert Streuvels het Franse naturalisme, dat volgens hem
van “een wreed cynisme getuigt”. Er zit geen “gevoelen” in dit soort kunst. Hij
verkiest dan ook de Russen, “b.v. Turgeneff - zit met de tranen in de oogen als hij
schrijft, hij weent mêe met zijne ongelukkigen, hij lijdt zelf met zijne medebroeders
en doet zijne lezers mede-lijden”. De auteur leeft dus mee met zijn personages, maar
zonder zich er helemaal mee te identificeren. Zijn eigen gevoel speelt ook nog een
rol. Tegen het eind van de maand schrijft Streuvels naar aanleiding van zijn lectuur
van Misdaad en straf:
Wat er mij geslegen heeft 't is dat Dostijowski ook nog niet heel en gansch
zijne personagen uit zijn eigen ik niet heeft kunnen werpen: als hij zegt:
“Zie ze daar nu zitten te gare dien moordenaar en die hoere! (wat wilt ge
dat is 't medelijden mensch! - En daar, als, Rask. voor Sonja op de knieën
valt zeggende “'t is voor U niet maar voor de ellende van heel het
menschdom![”] Maar dat is prachtig!!! (Streuvels aan De Bom
29/08/1896).
Anders dan De Bom, die ervoor pleit “den vent heel en al buiten uw denken & voelen
[te] gooien”, wil/kan Streuvels het auteursgevoel niet wegcijferen. Zelfs Dostojevski
is daar niet in geslaagd, en Streuvels' uitbundige lof voor diens werken suggereert
dat dat in zijn ogen misschien eigenlijk niet eens mag...
Een auteur die volledig en zonder reserve opgaat in het leven dat hij beschrijft,
verliest er ook de controle, het perspectief over. Het is dan ook niet zo vreemd dat
Streuvels zelf herhaaldelijk de opvatting verwoordde dat de schrijver niet mag
meespelen: “ik zie die dingen en voel ze in theorie zonder op Praktiek te denken lijk een goed literator met alle dingen moet kunnen: zien, voelen, zonder mêe te
spelen!” (Streuvels aan De Bom 27/05/1898). Hij voelt en ziet wel “in theorie”, maar
speelt in de “praktiek” toch niet mee78. Het niet-meespelen was een
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In zijn allereerste brief aan De Bom beschreef hij zichzelf als een “soort van gezapige filosoof
die zoo maar alle dingen laat hunnen gang gaan en zijn meeste plezier vindt in te kijken en
overtuigd is dat hoe min men zich aantrekt, hoe leeger men staat op die groote ladder - die
men Maatschappij noemt hoe gemakkelijker, hoe gelukkiger men is” (Streuvels aan De Bom
13/07/1896). Toen lag het accent blijkbaar nog op het “er buiten staan”, niet op “meevoelen”.
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van de motivaties die hij opgaf voor zijn beslissing op een tumulus te gaan wonen:
[ik] zag uit om me ergens afgezonderd te gaan neerzetten, wat hoger boven
en wat verder van de mensen. [...] ik was van langs om meer overtuigd,
dat een schrijver zijn onderwerp op een afstand moet zien: dat hij de breedte
buiten zich en diepte binnen zich moet zoeken (VW II:1510).
Critici hebben deze houding dan ook verbonden met het gekende panoramische
venster in het niet voor niets op een kleiheuvel gebouwde Lijsternest. De Wispelaere
noemt hem een “schrijver die van achter het raam van zijn werkkamer het wisselende
buitenleven observeert en in literaire vormen weergeeft zonder er daadwerkelijk aan
deel te nemen” (De Wispelaere in De Standaard 18/03/1999). Nochtans mag niet
vergeten worden dat Lijsternest wel een uitkijkpost is, maar geen volledig isolement.
Men spreekt altijd wat spottend over de ivoren toren, zo zegt Streuvels in de rede
die hij uitsprak naar aanleiding van zijn eredoctoraat, maar dat is eigenlijk niet
helemaal gerechtvaardigd:
Naar mijn mening moet de toren er zijn. Daarmede bedoel ik: de juiste
verhouding bij de schrijver tussen afzondering en aanvoeling met zijn
onderwerp. Om het leven uit te beelden, moet men open zicht hebben
boven en midden de mensen. De toren moet kijkgaten hebben op elke
verdieping - ook op het gelijkvloers moeten vensters en deuren zijn (VW
IV:1463).
De kritiek had vooral aandacht voor een visie als die van De Bom. De persoonlijkheid
van de auteur werd slechts bewaard voor zover ze overeenkwam met die van de door
hem beschreven personages. Vermeylen bijvoorbeeld heeft er al heel vroeg op
gewezen dat precies dit absolute meeleven met zijn onderwerp ertoe bijdraagt dat
de lezer bij Streuvels, in tegenstelling tot bij Van Looy, in onmiddellijk contact komt
met de beschreven werkelijkheid. Hij noemt Streuvels
iemand die er midden-in leeft, die de beschreven ziele-gebeurtenissen
meêleeft van binnen naar buiten, - een gemeenschapsmens, die zich slechts
een deeltje voelt van al dat levende (Vermeylen VW II:320).
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Daardoor wordt hij onzichtbaar in zijn werk en komen de dingen zelf, ongemedieerd
als het ware, tot leven. Van Looy echter blijft altijd aanwezig als externe waarnemer:
de gewaarwording van het leven komt niet rechtstreeks op ons, en we
kunnen nooit den artiest vergeten en zijn middelen; tussen ons en het
geziene staat de conventie van de kunst: die laat ons nooit voet vatten in
het leven zelf, wij blijven binnen de grenzen ener kunst. Streuvels beweegt
zich midden onder de mensen die hij wel kent, hij laat zijn hele lijf meêgaan
met hun leven; Van Looy staat er vóór, kijkt zijn ogen uit, bestudeert,
ontleedt, begrijpt en tracht dan met zijn woorden het klaar-begrepene tot
in zijn vluchtigste schakering te benaderen. Maar we voelen vooral de
middelen, later eerst het kloppen van de oorspronkelijke aandoening
(Vermeylen VW II:321).
Van Looys werk stelt dus de werkelijkheid niet in haar onmiddellijkheid aanwezig
- de aandoening komt pas “later”. Zijn kunst vertoont teveel sporen van haar
artificialiteit. Het is allicht niet toevallig dat Vermeylen voor Streuvels de termen
“meêleeft” en “voelt” gebruikt, en voor Van Looy de meer verstandelijke woorden
“bestudeert, ontleedt, begrijpt, benaderen”. Van Looys houding is voorts beduidend
statischer: hij “staat er vóór” terwijl Streuvels “[zich] beweegt te midden onder de
mensen” en zich laat “meêgaan”. Ten slotte is het ook zo dat Streuvels' betrokkenheid
lichamelijker is: “zijn hele lijf” en ziel (“ziele-gebeurtenissen”) doen eraan mee, de
participatie van zijn tegenhanger beperkt zich tot zijn blik (“kijkt zijn ogen uit”) en
zijn verstand.
Ook Van Nouhuys stelt dat Streuvels helemaal opgaat in het personage dat hij
beschrijft:
Iets wat mij zeer verdienstelijk voorkomt, is des schrijvers zich
geheel-verliezen in den persoon die hij wil doen leven. Hij verdwijnt dan
zelf geheel. Een toestand als van de verbijstering van boer Kasteele, het
getroffen worden van Rik door een zonnesteek, we komen er geheel in,
ondergaan het mee, door de geheel overgave van den auteur. Ik wijs hierop
met nadruk, omdat onze naturalisten en realisten zoo dikwijlsch tussen
ons en hun personen blijven staan als waarnemers en uitleggers (Van
Nouhuys in Amsterdams Weekblad 6/01/1901).
Dat de lezer de beschreven werkelijkheid ondergaat, dat de personages als het ware
tot leven komen, komt doordat de auteur die met volle overgave heeft ondergaan79.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat

79

Dat Streuvels deze vaardigheid bezit, wordt door een recensent uit de beginperiode betwijfeld:
L.L. noemt hem iemand “die zijne personen veel beter ziet leven dan hij zelf hunne
handelingen meêleeft” (LL. in Neerlandia juli 1899).
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Streuvels wordt aangevallen als hij dit niet doet. Naar aanleiding van Prutske
bijvoorbeeld luidt het:
voor ons zou het een geluk zijn geweest, zoo de levensbeschrijver van
kleine Prutske niet slechts tegenover het eerste hoofdstuk Matheus XVIII
vers 3 had overgeschreven, maar méér “als kleyn kinderen” geworden was
terwijl hij vertelde. Hij deed het nu van boven af en deelt als op pagina 3
in de 7de alinea mee, dat Prutske (die in ’18 twee jaar was) “de oorlogsjaren
heel gewoon en onopgemerkt verleefd heeft. Gezien de benarde
omstandigheden, nam Prutske het woord van den dichter waar: “Ich muss
mein Glück nur mit mir selbst geniessen” ([anoniem] in Nieuwe
Rotterdamsche Courant 09/12/1922).
Het aan Streuvels toegeschreven absolute inleven wordt soms gebruikt om de
verteltoon te verantwoorden. De Pillecyn stelt:
Niet van buiten af is die strijd [tussen mens en aarde] gezien; Streuvels
geeft hem op dezelfde wijze als de landmenschen hem ondergaan. Met de
erkenning van het hoogere geweld, met de aanvaarding ervan, met de bijna
volledige afzijdigheid van het persoonlijke gevoel (De Pillecyn 1932:51).
Streuvels beschrijft door de ogen van wie pikt, niet door die van een buitenstaander.
Dat is de reden waarom hij zo onpersoonlijk en kritiekloos-gelaten schrijft. Dat mag
hem dan ook niet als een fout worden aangerekend, maar integendeel als een kwaliteit.
Dat hypotypose en ooggetuige-zijn ook in de Streuvelsreceptie samenhangen,
blijkt onder meer uit een recensie van Langs de wegen:
klaarblijkelijk zóó echt, zóó waar, zóó zelf-gezien, dat wij een machtigen
indruk krijgen, die lang, heel lang nog bijblijft. Waar ge dit boek ook
openslaat, overal vindt ge voortreffelijke beschrijvingen, [...] overal komt
u als een geur van versch-omwoelde aarde tegemoet en leeft ge buiten, op
het land” (H.S. in Onze Eeuw 1902).
Het is gezien, dus het doet zien. Albalats bezwaar tegen Fénélon, “tout cela ne fait
rien voir, parce que cela n'est pas vu” (Albalat 1913:233), gaat dus voor Streuvels
niet op.
Hoe kan een auteur iets beschrijven dat hij nooit zag? Albalat wees erop dat
waarachtigheid belangrijker is dan waarheid. Ook Lausberg beklemtoont dat het
waarheidsgehalte van de in de beschrijving geselecteerde details in feite van geen
tel is. Wat telt is niet of iets
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werkelijk is, maar wel of het werkelijk lijkt: geen ‘veritas’ maar ‘verisimilitudo’80.
Daarom kunnen recensenten dan ook argumenteren dat een gebrek aan
werkelijkheid niet noodzakelijk leidt tot een falend hypotypose-effect. Zo stelt Buysse
naar aanleiding van een vrij vaak besproken passage uit ‘Zomerland’, namelijk die
waarin de Knuddes hun vee de stal laten uitjagen:
Het tafereel is geborsteld in kleuren en vormen van zóó fel-intense
werkelijkheid, dat men het schouwspel meent bij te wonen, en toch is 't
valsche werkelijkheid, omdat het bepaald onmogelijk is dat zoo iets zou
gebeuren (Buysse in Amsterdams Weekblad 1902).
De voorstelling beantwoordt niet aan de werkelijkheid, maar toch krijgt de lezer,
dankzij de manier van voorstellen, de indruk “het schouwspel [...] bij te wonen”. Een
verwante uitspraak vinden we bij Querido. Die benadrukt hoezeer de Teleurgang
van den Waterhoek zijn zintuigen beroerde, maar terzelfder tijd ook hoe onrealistisch
een dergelijke gemeenschap hem lijkt:
Ook ik geloof niet, - echter op heel andere gronden, - aan het bestaan van
zulk een Vlaamschen uithoek. Zooals ik, streng-folkloristisch, evenmin
geloof aan de ethnografische bestaans-mogelijkheid der Scamander-vlakte
nabij het aloude Troje, in de “Ilias” noch aan haar bewoners: al zie ik
Agamemnon's wemelende vloot blinken vóór de Klein-Aziatische kust
(Querido in Het Volk 1927).
Het onwerkelijke karakter van het onderwerp verhindert dus niet dat hij het kan
“zien”.
Sommige recensenten wijzen erop dat het hypotypose-effect niet enkel te maken
heeft met kwaliteiten van de tekst, maar ook met eigenschappen van de lezer:
Misschien zie ik, hoor ik, voel ik beter dan gij wat Stijn Streuvels schept,
'k ben in zijn streek geboren, ik heb die streek sinds dertig jaar verlaten,
en als ik nu Streuvels herlees, dan herleef ik heel mijn jeugd, ik zie die
menschen bewegen, ik hoor hen spreken, ik zie de Zuidvlaamsche
landouwen, de boomen, de akkers, de vlasgaarden, ik zie zaaien, planten
en oogsten; voor mijn oog toovert Streuvels een gansche wereld, zoo echt,
zoo
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Voor de ideologische dimensie van deze kwestie (wat waarschijnlijk lijkt voor de ene
gemeenschap (of voor de ene groep binnen een gemeenschap), is dat daarom nog niet voor
de andere), verwijs ik naar het artikel ‘Vraisemblance et motivation’ (Genette 1969:71-100).
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werkelijk, zoo waar, dat ik niet aarzel hem als onzen machtigsten schrijver
uit te roepen (Jus. in Ons Recht 22/03/1903).
Hypotypose heeft dus te maken met herkenning - “l'esprit accueille le plus facilement
ce qu'il reconnaît” (Quintilianus in Hamon 1991:22). Die herkenning kan in
herinneringen vervat liggen: “Wij denken als wij dit lezen aan onze kinderjaren, aan
de zalige geborgenheid die wij kenden in uitverkoren uren vóor onze schooljaren”
(De Bock 1953:177). Dat aspect zit trouwens ook vervat in wat Verest erover zegt:
“Een literarisch tafereel (hypotyposis) bestaat uit levende beelden, die, naar
aanleiding der gelezen woorden, door de verbeelding uit vroeger waargenomen
elementen gevormd en gegroepeerd worden” (Verest 1907:45). Ook de opmerking
dat Streuvels voor stadsmensen mogelijk minder toegankelijk is dan voor
plattelandsbewoners, sluit hierbij aan: “Misschien is de kost, dien Streuvels ons
voorzet, meer berekend op de stevige maag van een buitenman, de open lucht gewoon,
dan op de grilliger maag van een stedeling, die gewend is van meer tafels te eten,
thuis, bij vriend en bij kennis” (Van Boelaere in Handelsblad NRC 06/05/1938).

1.2.4.2 Details. ‘detailed description of the whole object’
Eén van de aanbevelingen die de klassieke retorica volgens Lausberg geeft om een
hypotypose-effect te bewerkstelligen, is een gedetailleerde beschrijving van het
volledige object. Die brengt een “realistic and emotive effect” (Lausberg 1998:361)
teweeg; als de auteur iets met zoveel details kan beschrijven, moet hij het wel gezien
hebben. “It is the concreteness achieved by the abundance of details, that stirs the
emotions”, benadrukt hij in een voetnoot. Ook Streuvels was zich daarvan bewust.
Zo schrijft hij in zijn kritiek op Free Fritz als stelregel dat de “beschrijving” van
belangrijke onderdelen van een verhaal “nauwkeuriger moet beschreven worden om
ze den lezer aanschouwelijker te maken (Streuvels 1982:116; ik onderstreep).
Hier rijst een ernstig probleem: een gegeven kan immers nooit uitputtend worden
beschreven, er zijn altijd details van details van details die onaangeroerd blijven81.
Een beschrijving heeft geen noodzakelijk
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Om het met de woorden van Valéry te zeggen: “toute description se réduit à l'énumeration
des parties ou des aspects d'une chose vue [...] une telle énumeration peut être aussi brève
ou aussi développée qu'on le voudra” (Valéry in Hamon 1991:169-170). Valéry heeft het in
dit concrete stuk, ‘Autour de Corot’ uit 1932, niet enkel over poëzie, maar over kunst in het
algemeen: schilderkunst zowel als “l'art d'écrire” (Valéry in Hamon 1991:169). Ik haal het
citaat enkel aan om te tonen dat dezelfde discussies in de meest uiteenlopende contexten aan
de orde zijn.
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begin noch een noodzakelijk einde: “la description devient le lieu de l'aléatoire, de
l'amplificatio infinie, de la non-clôture et de la non-structure, de la prolifération
lexicale à saturation imprévisible. Aucune nécessité n'est plus en jeu, l'oeuvre, dans
sa conception classique, disparaît” (Hamon 1993:44). Dit voorschrift komt dan ook
in aanvaring met een andere klassieke eis, namelijk die van de “brevitas” “Beknoptheid, soberheid, d.w.z. onverbiddelijke besnoeiing van al wat overtollig of
onbeduidend is” (Verest 1907:39). Alles wat in een verhaal voorkomt, moet volgens
de klassieke opvatting noodzakelijk (versus “overtollig”) en betekenisvol (versus
“onbeduidend”) zijn. Fraussen en Verschuere sommen een aantal vereisten op waaraan
een goed verhaal moet beantwoorden. Eén daarvan luidt: “Een goed verhaal zal
bondig zijn”. De auteur moet volgens hen vooral met de nodige omzichtheid te werk
gaan als het dialogen en beschrijvingen betreft. Vooral die tweede categorie
interesseert ons hier:
Die vereiste bondigheid sluit uit: alle o v e r t o l l i g e b e s c h r i j v i n g .
Alleen mag - en móet dan ook - beschreven worden, in zoverre het nodig
is om de personen in hun eigen omgeving te situeren, of om de handeling
als levende werkelijkheid voor te stellen. Tweeërlei overdrijving dient
hierin vermeden: èn de beschrijvingsmanie, zoals bij de vroegere
zogenaamde realisten onder de “Tachtigers” en gelijk weleens bij Streuvels;
èn de al te ver gedreven soberheid in het beschrijven, zoals bij de latere
zogenaamde “expressionisten”, G. Walschap b.v. (Fraussen en Verschuere
1957:116).
Het komt er dus op neer om een soort evenwicht te vinden tussen uitgebreidheid en
beknoptheid, een middenweg tussen de “Tweeërlei overdrijving”. Broeckaert pleit
ervoor om niet toe te geven aan “la prolixité si ordinaire dans ces compositions, de
manière cependant que la description soit entière et que l'image ne soit point mutilée”
(Broeckaert 1853:169). De schrijver moet zich weten te beperken zonder te vervallen
in onvolledigheid of vervorming. Homeros slaagt daar volgens Broeckaert perfect
in: “Il est impossible de produire plus d'effet avec moins de moyens” (Broeckaert
1853:172). Om het met Streuvels' eigen woorden te zeggen: “hoge kunst is eenvoudige
kunst en de kunst is ten hoogste naarmate er minder “materie” aan verbruikt is”
(Streuvels 1982:127). Auteurs moeten er volgens hem naar streven “om te komen
tot den volledigen eenvoud waar alle grote kunstenaars naar trachten: om met de
minste middelen den grootsten uitslag te bekomen” (Streuvels 1982:160). Economie
én volledigheid, daar komt het dus op aan.
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Een auteur die zich niet weet te beperken, brengt de communicatie met de lezer in
gevaar: “le lecteur lui-même risque de s'absenter, de “sauter”, de s'abstraire de la
communication, l'énoncé tendant à devenir liste plutôt que texte” (Hamon 1993:44).
Hij kan te langdradig zijn, zoals het vooral in de latere Streuvelsstudie regelmatig
opduikende bezwaar van langdradigheid duidelijk aantoont. Verscheidene recensenten
van De teleurgang van den Waterhoek hebben zich eraan geërgerd. Zo luidt het in
een Nederlandse recensie:
De schrijver gaat zich al te zeer aan breedsprakerigheid te buiten [...]
daardoor wordt een te-veel aan beschrijving, aan uitweiding en
beschouwing gegeven, en verliest de lezer zich allengs in details, die de
grote lijnen van het werk verdoezelen [...] De lezer moet haar [= de
schoonheid in dit werk] weten te vinden en, om een enkele bloem te
plukken, vaak langdurig dwalen door al te overvloedig woekerend gewas
(Uyldert in Algemeen Handelsblad 02/06/1928).
Deze roman wordt gekenmerkt door een “te-veel aan beschrijving”. Daardoor komt
de duidelijkheid in gevaar. Merkwaardig genoeg wordt dit gebrek verwoord met
behulp van de organische beeldenreeks waarover ik het al had: de tekst wordt
“woekerend” genoemd, in plaats van ‘groeiend en bloeiend’ of iets dergelijks. Het
is een tuin waarin de lezer niet meer ‘wandelt’, maar zich veroordeeld ziet tot
‘dwalen’.
Dat precies deze roman op dit punt zo heftig op de korrel wordt genomen, is allicht
niet toevallig, gezien de snel veranderende lees- en schrijfmodus die de
romanvernieuwing uit die jaren met zich meebracht. Nochtans sluit het aangehaalde
citaat wel aan bij een veeleer klassieke opvatting, waarin harmonie zeer gewaardeerd
wordt. Uyldert verwoordt het gebrek trouwens door gebruik te maken van de klassieke
organische beeldenreeks: het werk vertoont niet de natuurlijke harmonie van een
organische schrijfwijze, maar bevat “al te overvloedig woekerend gewas”.
Ook later keert dit punt van kritiek af en toe terug. Sourie stelt, echter zonder
concrete namen te noemen: “Er werd de auteur, zoniet verweten, dan toch op een
hard toontje gezegd, dat hij voor geen détail terugdeinsde en nog al eens, meer dan
gewenst en vaak goedkoop, de zaken al te veel uitspon” (Sourie 1946:48). Zijn “voor
ons gevoel inderdaad weleens te gerekte beschrijvingskunst”, noemt de anonieme
recensent van NRC Handelsblad het op 24/02/1967. Zelfs Westerlinck geeft toe dat
hij Streuvels aanvankelijk “te langdradig” vond (Westerlinck 1951: z.p.), maar laat
er meteen op volgen dat de fout bij hemzelf lag omdat hij nog te weinig “ruwe ervaring
van het leven” bezat. De Pillecyn
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schrijft over ‘In de voorwinter’, een verhaal uit de beginperiode: “Er is nog niets in
van de beheerschte kunst over het détail die naderhand één van zijn
hoofdhoedanigheden worden zal” (De Pillecyn 1932:33). Diezelfde kritiek duikt
weer op bij zijn behandeling van ‘Op de dool’. “Dit wegen op détails die fantastisch
worden in hun abnormale realisme is geen bestanddeel van Streuvels' kunst”, schrijft
De Pillecyn (1932:37), nadat hij een passage citeerde en er een aantal zinsdelen allicht de betreurde overdreven detaillering - van cursiveerde. Demedts laakt een
aantal werken omwille van “een overvloed van details, die de zaak eerder vervagen
dan scherp aflijnen” (Demedts 1971:167), maar buigt zijn punt van kritiek om tot
een kenmerk van grootheid:
Die bladzijden lezend gaat men onvermijdelijk vergelijken met de stijl
van de Franse nouveau roman en eens te meer komt men tot het inzicht
dat Streuvels een onbewuste voorganger geweest is [...] Dat kenmerk bezit
hij niet alleen, het is een eigenschap van alle groten in de letterkunde
geweest (Demedts 1971:167).
Het probleem met beschrijvingen die al te veel bijzonderheden bevatten, is dat ze
“heel dikwijls het overzicht van het geheel verhinderen en de indruk verzwakken en
vervagen” (Fraussen en Verschuere 1957:103). Dat is onder andere het bezwaar van
Vermeylen tegen Van Looy:
Van Looy werkt met vele kleine trekjes, aandachtig naast elkaar gesteld,
angstvallig soms in de weergave van den buitenkant der dingen en
weinig-zeggende bijzonderheden [...] maar onder al die toetsjes en haaltjes
voelt men niet meer de éne beweging, waar alle onderdelen door bepaald
worden (VW II:321).
Bij Streuvels is dat wel het geval. Sommigen benadrukken dan ook dat Streuvels'
boeken niet langdradig zijn: “Gespierd is steeds de fraze bij Streuvels: niets zou men
willen missen, en met een paar penseelstreken staat het toneeltje daar vóór u” (Gittée
in Noord en Zuid 23/06/1901).
De auteur kan echter ook te beknopt zijn, en ook dat komt het verhaal niet ten
goede: “Zonder beschrijving geen atmosfeer in den roman: een hoofdvereischte om
er 't leven in te brengen en te behouden”, benadrukt Eeckhout (1934:54) in zijn aanval
op auteurs als Walschap. In de Streuvelsstudie duikt het verwijt niet op. Integendeel,
men benadrukt zelfs dat hij niets is vergeten: “Wij zouden willen zeggen; dat “In de
weide” een schilderij is; waarop niets, niets is vergeten weer te geven. Elke
bijzonderheid, elke aanleiding en gevolg zijn daarop weergegeven” (X. in Nieuwsblad
voor Deventer 14/03/1901). Als er al wordt gezegd dat hij iets niet of nauwelijks
beschrijft, dan wordt dat uitgelegd. Zo merkt De Ridder op dat Anneke in
Minnehandel, in
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tegenstelling tot de andere boerenmeisjes, “nergens vormelijk wordt beschreven”
(De Ridder 1907b:113), maar dat juist dat haar zo bijzonder maakt, “bijna een
etherische figuur”. Demedts stipt ook aan dat aan de slechte boer uit ‘Het kerstekind’
niet veel woorden besteed worden, “zodat hij niet eens in zijn lichamelijke
verschijning voor ons staat” (Demedts 1971:229), maar “Voor Streuvels hoefde het
ook niet: wat wij over hem moesten weten is duidelijk genoeg, hij is de concretisering
van het kwaad” (Demedts 1971:229-230).
Doorgaans wordt van Streuvels wel getuigd dat hij beide klippen weet te omzeilen:
Stijn Streuvels' gave van vlot vertellen... Terwijl men bij zoovele
beginnende auteurs, en bij reeds geroutineerde niet minder, maar al te vaak
vindt óf een kort-hakkelige, gebrekkig-sumaire en magere uiteenzetting
der gegevens, óf een van linksche langdradigheid niet door te wurmen
getalm van alle-puntjes-op-de-i beschrijvingen óf een zeurig gedoe van
allerlei onnoodigs om het eigenlijke verhaal heen, dadelijk voelen doende
het onhandig maar niet op dreef kunnen komen of blijven van den schrijver
- daar zet deze Vlaming zich aan het vertellen met een losheid en lenigheid
van zin-bewegingen en een zwier en zwaai van luchtig-glijdenden
verhaal-gang (Antink in De Kroniek 02/02/1901).
Gittée vergelijkt Streuvels' werk in dat opzicht met het oude volkslied: “Machtig ook
werkt zijn soberheid; zij herinnert meer dan eens aan 't oude volkslied, dat zooveel
uitdrukt met zoo weinig woorden” (Gittée in Noord en Zuid 23/06/1901). De Ridder
vergelijkt Streuvels met enkele andere schrijvers die al te volledig proberen te zijn:
Streuvels is geen dilettant, geen mozaïeker, zooals een Van Deyssel of
een Herman Teirlinck, geen artiest die zich niet beperken kan en 't noodig
acht van ieder voorwerp dat zich in een kamer zal bevinden, een
beschrijving van een of twee bladzijden met hoofdidee en afgeleide
onderstukjes te leveren. “Qui ne sut se borner, ne sut jamais écrire.”
Streuvels weet zich te beperken; nooit zal hij zich, lijk Lodewijk Van
Deyssel, bijvoorbeeld, laten afbrengen van zijne behandeling door een
luciferken dat op tafel ligt of lijk Teirlinck, door een vlieg die ronkt op
het vensterglas. Hun angstvallig waarnemen, hun zorgvuldig aanstippen,
heel die vaardigheid, bewonderingsweerdig onder technisch oogpunt, maar
niettemin verspild in een verhaal, lokt hem niet aan. Hij beschrijft zooals
Courbet schilderde, vet, met groote trekken, soms “à l'estompe”. Van
Deyssel werkt met kleine trekken, miezerige trekken,
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overlast en stapelt op; elk ding net, met zijn schaduw, doende uitkomen,
in eene eeuwige, oneindige, anatomische detailleering; in schilderkunst
zou men hem bij de pointillisten rekenen. De wijze van Streuvels is breeder;
dat is een freskenmaker: hij schildert met weinige maar met kenmerkende
trekken; hij analyseert niet maar hij synthetiseert (De Ridder
1907b:136-137)82.
Goed schrijven betekent selecteren, zoals het citaat dat De Ridder aan L'Art poétique
uit 1674 van Nicolas Boileau-Despréaux ontleent, stelt. Die selectie betekent - als
ze door een bekwame hand wordt verricht, tenminste - geen verminking. Streuvels
biedt een synthese: iets kleins maar toch kenmerkends. Van de Bilt schrijft: “in een
enkele zin legt hij een geheel landschap voor ons open” (Van de Bilt 1924:246). Dit
hangt samen met de opvatting dat deel en geheel één zijn: het deel bevat in nuce alle
kenmerken van het geheel83, net zoals een zaadje alles in zich heeft om boom te
worden of een beginnend schrijver alles om een talent te worden. Adam citeert in
deze context Blair, die het zo formuleert: “un poète doué de génie peut, par une seule
épithète heureusement choisie, rendre une description complète, ou par un seul mot
peindre une scène tout entière à l'imagination” (Adam 1993:89)84. Een enkel epitheton
kan een hele scène uitdrukken. Vermeylen vergelijkt de lijn die Streuvels zet met
“een brede veeg, die de vormen resumeert en toch volledig uitdrukt” (Vermeylen
VW II:418). Over ‘Wit leven’ schrijft De Bom aan Streuvels:
Ik heb uw stuk niet vóor me liggen; maar enkele details hebben me
gelukkig gemaakt. Zij zijn van die soort waaraan men den “oer-artist” (!)
erkent. Zoo heb ik er ook in Kerstavond gevonden. “De smid sprak niet
maar grolde leelijk”. Ge krijgt daar een gevoel of er een vunzige bruine
beer binnen gezwijmeld komt. De smid zit naar de catechismusles te
luisteren “met de hand aan de kin, goedmoedig”. Kostelijk, ge ziet dat.
““Zij zaten daar uren elkaar te bezien en te glimlachen.” Hénaurme! Wilde

82

83
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Dit argument wordt trouwens gebruikt om het verschil tussen Buysse en Streuvels uit
te maken: “In tegenstelling bijv. met Cyriel Buysse [...] versmaadt Streuvels hetgeen
de faam van Buysse werd: de pittoreske uitstippeling, tot het laatste détail, van feiten
en feitjes” (Sourie 1946:40). Het is interessant om vast te stellen dat deze klassieke
premisse nog steeds werkzaam is. Bijna een eeuw later heeft Checkoway het, in haar
handboek Creating Fiction, over “the importance of moderation in descriptive writing,
the need to choose illustrative rather than exhaustive detail” (Checkoway 1999:170).
“In een boom is de gansche natuur, in een hand is de gansche mensch” (Vermeylen 1923:104).
Vergelijk met wat Broeckaert schrijft: “il ya des traits de description rapide qui éclairent
comme par enchantement toute la situation et qui valent mieux qu'un long exposé” (Broeckaert
1853:168).
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gelooven jongen dat zoo iets volumes speaks? (De Bom aan Streuvels
23/06/1897).
En naar aanleiding van ‘Het einde’ complimenteert hij:
't Is delicieus van “zien”, geheel oorspronkelijk, een brok leven. Gij hebt
u laten gaan, en ge hebt kunst gemaakt, zonder overtollige woorden,
gewoon weg. [....] Elk van die verneutelde of dompelende schepsels heeft,
met éen trekje, zijn eigen lijn gekregen (De Bom aan Streuvels 28/10/1896).
Het komt er dus op neer om de juiste details te kiezen:
La meilleure description n'est pas celle qui met le plus de choses, mais
celle qui donne la sensation la plus forte. Il ne s'agit pas d'accumuler les
détails; il s'agit d'en exprimer de saillaints, d’énergiques, de définitifs.
L'intensité est dans la qualité et le choix de ce qu'on dit. Il faut donc choisir
des traits en relief qui soient d'une observation saisissante, inattendue, qui
fassent image et tableau, qui montrent ce qu'il y a de plus vrai et de moins
remarqué, de plus visible et de plus frappant (Albalat 1917:240-241).
Nochtans mag de auteur ook hier niet overdrijven:
Kunt gij u onder het lezen van Feuillet, Sandeau en Georges Sand de
beschreven personen gemakkelijk voorstellen? 'k meende de eenige vogel
te zijn van mijn soort omdat ik zulks niet vermocht, tot Albalat in L'Art
d'écrire enseigné en vingt Leçons [...] - een boek waar te veel goed en ook,
om zijn kinderachtigen titel, te veel kwaad van gezegd werd - op het
plat-algemeene dier typen wees. Als men ze op straat ontmoet, zou men
ze onmogelijk erkennen. De bijzondere trekken, het eigenaardige dat de
idealisten ons vaak onthielden, geven de realisten doorgaans overvloedig
weer, en dit is nu des Guten zu viel. Als Flaubert na een ellenlang schrijven
over kop, gezicht en bovenlijf van zijn meid dien boedel eindelijk klaar
heeft en overgaat tot den inventaris van rok, kous en schoen, vergeet men
het een om naar 't ander te grijpen... Integendeel worden de typen door
Streuvels met zoo kenmerkende trekken geteekend, met zoo vasten duim
geboetseerd, dat ze voor onzen geest rijzen, hem levend te gemoet komen
en er zich vast zetten. Eén greep en Lieva staat daar, 't kort gerokt, flink
meisje uit Jeugd [...], van kop tot teen uitgebeeld, een stroobundel slepend
achter haar (Taelman 1906:5-6).
Taelman verwijst dus naar Albalat om het verschil tussen Streuvels en andere auteurs
te verduidelijken. Feuillet, Sandeau en Georges Sand
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selecteren de verkeerde kenmerken: “het plat-algemeene”. Flaubert selecteert
weliswaar de juiste gegevens, maar doet dat te overvloedig, waardoor zijn
beschrijvingen onleesbaar worden. Streuvels' beschrijvingen vallen niet uiteen in
een aantal losse kenmerken. De verschillende trekjes vormen duidelijk één geheel:
“één greep en Lieva staat daar”, “de voorstelling van het geheel even gemakkelijk
[...] als die der onderdeelen en toebehoren”. Streuvels respecteert daarbij de natuur
(“niet uit hun natuurlijke verhouding gerukt”). Hij begaat dan ook niet de fout van
Flaubert, wiens werkwijze heel kunstmatig beschreven wordt. Het gaat om “een
ellenlang schrijven”, tegenover Streuvels' “Eén greep” - Streuvels schrijft dus geen
letters maar grijpt in de pure materie, net zoals een type door hem “geteekend” wordt
en “geboetseerd” -, beide meer plastische kunsten dan schrijven. Het beschrijven
van kenmerken van een personage wordt een “boedel” genoemd, een term die normaal
gezien gebruikt wordt om een verzameling levenloze voorwerpen te benoemen85.
Ten slotte ‘gaat hij over’ “tot den inventaris” van kledingstukken, opnieuw een term
uit een zeer onnatuurlijke, passieve sfeer86. Het gevolg van een dergelijke schrijfwijze
is niet moeilijk te raden: de op dezelfde manier als Streuvels' schrijven beschreven
leeswijze van de lezer (“om naar 't ander te grijpen”) schiet tekort wanneer hij Flaubert
doorworstelt: hij “ziet veel en hij ziet niets”, er komt geen globale indruk, geen
hypotypose-effect tot stand. Dit staat in schril contrast met Streuvels, naar wiens
personages de lezers zelfs niet hoeven te “grijpen”, vermits deze hen spontaan en
vol vitaliteit opzoeken (“hem levend te gemoet komen”).
Dit vermogen om het enige juiste detail te selecteren is een vaardigheid die vaak
aan Streuvels wordt toegeschreven. Critici noemen hem “een, wie geen karakteristieke
bijzonderheid, geen trek, geen gebaar ontgaat” (J.V.d.E. in Onze Tijd 10/08/1901),
“de bekwame verteller, met zin voor het subtiele detail, waardoor soms een heel
uitzicht als bij
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Van Dale: “geheel van iem.'s roerende goederen, huisraad, meubelen, plunje”. Een jaar later
spreekt Godfried Hermans zich in gelijkaardige termen uit over de navolgers van Streuvels:
“Hij [= Streuvels] mag Vlaanderens liefste zoon zijn, drager van zijn natuur, stuk uit zijn
leven maar wee aan vele navolgers de makers van boedelbeschrijvingen, de detailleerders,
de fotografen, de rondgaande marskramers met cinematografische voorstellingen die de
episch-lyrische kracht van hunnen meester missen” (Hermans in Hooger Leven 06/04/1907).
Woorden als “boedel” en “inventaris” zijn mijns inziens in de 19de eeuw tot het gebruikelijke
jargon gaan behoren om over een bepaald soort literatuur te spreken. Zo schrijft Sainte-Beuve
in 1864 vol lof over Fromentin: “Il ne s'arrête sans motif ni aux meubles, ni aux toilettes, ni
aux vaisselles, à rien de ce dont un parvenu serait émerveillé et ébloui; contrairement au goût
et à la manie du jour, il ne nous fait pas, à propos de tout, un inventaire comme pour une
vente” (Sainte-Beuve in Hamon 1991:139).
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toverslag geopend wordt, een atmosfeer geschapen” (Brandt in Helderse Courant
31/10/1966). In Lente vindt Eugène De Bock “een weergaloze intensiteit en een
macht van treffende details, als waar Horieneke haar nieuw kerkboek uithaalt, “het
zilveren slotje open- en toe (deed) klikken en speelde met het straalke dat de vergulde
snede overal rond op de witte muur deed lopen” (De Bock 1953:177).
De Bom schrijft, naar aanleiding van de publicatie van de jubileumuitgave van
Lenteleven, het volgende over zijn eerste ontmoeting met Streuvels:
Een kleinigheid nog is me bijgebleven. We stonden in de wachtzaal van
't station en zouden een perronkaartje nemen. Aan 't winket stond een
boertje. Wij gaven er geen acht op. Streuvels oogde hem na en zei opeens
stil tot me: “Kijk, hij doet z'n hoedjen af!” 't Was de leuke opmerker uit
“Lenteleven” (De Bom in Nieuwe Rotterdamsche Courant 22/03/1924).
Pure beschrijving betekent pure opsomming. Een beschrijving die stilistisch
aanvaardbaar wil zijn, die leesbaar wil zijn, moet zich derhalve weten te beperken.
De vraag is uiteraard op basis waarvan geselecteerd moet worden. Hoe kan er een
vorm van “nécessité” (Hamon 1993:44) worden geïnstalleerd waardoor een detail
als onmisbaar of verwerpelijk kan worden geklasseerd?
Het antwoord ligt voor de hand. Details moeten worden geselecteerd om een
bepaald vooropgesteld doel te bewerkstelligen. Dat is de reden waarom iemand als
Brouckaert in zijn handboek zo sterk benadrukt dat het pedagogisch onverantwoord
is om de leerling een beschrijving te laten vervaardigen zonder dat hij weet waarvoor
die moet dienen:
Il faut au moins qu'il sache à quel genre, à quel occasion, à quelle fin
particulière il est censé rapporter sa description; en un mot de quel point
de vue il envisage son sujet. Cette considération seule suffit pour changer
la face des objets. Qu'un naturaliste nous décrive le cheval, pour nous faire
connaître ses qualités, qu'un poète insiste sur ses qualités éminentes dans
une situation intéressante, pour nous y faire admirer l'oeuvre de Dieu,
qu'un auteur didactique nous le montre sous la main de celui qui l'élève
et le dresse, qu'un orateur ou un moraliste se fasse de ce tableau un moyen
de rendre sa pensée plus frappante et plus vive, l'objet sera le même, mais
la description sera profondément modifiée (Brouckaert 1853:163).
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Zoals blijkt uit Brouckaerts constante nadruk op het “nous”, kan men het doel van
een tekst herformuleren als een doel voor een lezer: een effect dus. Wie een
beschrijving zo bekijkt, stelt vast dat de door Hamon geponeerde potentiële
eindeloosheid van beschrijving niet bestaat: “L'ouverture potentiellement infinie de
la description au regard du référent n'existe pas du point de vue de l'orientation
argumentative, de la fonction de la séquence descriptive dans un texte donné” (Adam
1993:114).
Niet het beschrijven op zich is verwerpelijk, maar wel het beschrijven met geen
enkel ander doel dan het beschrijven. Dat blijkt uit verscheidene citaten die Adam
aanhaalt (Adam 1993:55-56), zowel uit de achttiende als uit de negentiende eeuw.
Adam stelt dan ook:
Décrire, c'est toujours, pour un sujet donné, sélectionner des propriétés
d'un individu du monde pour un autre sujet, c'est donc un acte de
signification dépendant de conditions pragmatiques (Adam 1993:8-9).
Enerzijds heeft een dergelijke beperking inderdaad tot gevolg dat de beschrijving
niet meer oneindig is: een keer het doel bereikt, kan de beschrijver zijn taak als af
beschouwen. Aan de andere kant brengt deze “oplossing” ook het stigma van de
toevalligheid over de beschrijving; ingeschakeld in een concrete gesprekssituatie,
verliest ze haar eeuwigheidswaarde. De beschrijver selecteert accidentele kenmerken
- met een voorliefde voor zintuiglijke kenmerken -, die op dat moment en voor dat
bepaalde publiek het concrete object-voor-ogen typeren: “L'opposition de l'essence
et de l'accident est à la source des autres oppositions: éternel vs temporel, général vs
individuel, exact vs inexact” (Adam 1993:7). De beschrijving is “une definition
imparfaite” geworden - de definitie concentreert zich immers op het wezenlijke, op
datgene wat de soort in zijn geheel kenmerkt -, althans in het overzicht dat Adam
ervan geeft. Een romanbeschrijving probeert inderdaad in zekere zin toch een soort
“ideale, tijdeloze” lezer te construeren, waardoor het al te accidentele enigszins
gemitigeerd wordt.
Fraussen en Verschuere onderscheiden twee soorten beschrijving, die elk een
ander doel hebben: de zakelijke beschrijving, “alleen met het doel om van het geziene
ding een juiste kennis, een nauwkeurig begrip te geven” (Fraussen en Verschuere
1953:99), en de literaire of dichterlijke beschrijving:
zò beschrijven, dat van het tafereel, door ons in woorden voorgesteld, een
stemming uitgaat, dat er door bij de lezer een schoonheidsontroering wordt
opgewekt, zoals een gevoelvol
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mens die ondervinden zal vòòr de werkelijkheid zelve in de natuur of in
het mensenleven (Fraussen en Verschuere 1953:99).
De selectie heeft te maken met de bedoeling die de auteur heeft: kennis overdragen
versus schoonheidsontroering wekken. Beide doelen stellen andere eisen. Het eerste
wil de dingen terdege leren kennen; dat behelst volledigheid, juistheid, objectiviteit.
Het tweede echter is erop gericht om een schoonheidservaring op te wekken, en een
al te volledige voorstelling werkt dit precies tegen: dat ontroert niet, maar informeert.
Het wordt een tekst “que l'on consulte (ponctuellement) plus qu'on ne lit”, zoals
Hamon opmerkt (Hamon 1993:44). De zakelijke stijl is de stijl van “uw schoolboeken
over aardrijkskunde, geschiedenis, mathesis enz.; van wetenschappelijke vertogen
in tijdschriften; van louter-zakelijke verslagen; van berichten in kranten enz.”
(Fraussen en Verschuere 1957:6), niet de stijl van literatuur dus.
In 1803 stelt Joseph Michaud de excessieve en al te zeer op details mikkende
beschrijvingswoede van bepaalde van zijn dichtende tijdgenoten aan de kaak: “Sous
le prétexte d’être exacts, ils ont voulu tout décrire”. Hij waarschuwt:
On ne saurait trop répéter ce précepte: le naturaliste peut tout décrire, mais
le poète doit choisir les objets de ses tableaux. Les sciences qui ont pour
but d’éclairer les hommes, peuvent tout embrasser; mais la poésie, dont
le but principal est d’émouvoir, doit se restreindre aux objets qui peuvent
frapper l'imagination (Michaud in Hamon 1991:91).
Dichters die de eis om zich te beperken naast zich neerleggen, verwarren de
wetenschappelijke (“naturaliste”) en de artistieke (“poésie”) schrijfstijlen. Overdreven
detaillering wordt later in verband gebracht met de literaire stroming die onder de
noemer ‘naturalisme’87 wordt gevat, en met pure beschrijving. Dat hoeft ook niet te
verbazen. De wetenschappelijke ambities van deze stroming nopen haar om de
zakelijke stijl toe te passen in teksten waar die volgens de klassieke opvatting niet
thuishoren88. Heel interessant in deze context is de
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88

Het citaat geeft goed aan dat de term beslist niet nieuw was, maar integendeel een lange weg
had afgelegd vooraleer hij toepasbaar werd op een soort literatuur.
Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat het naturalisme zoals Zola dat in zijn
kritische geschriften uiteenzette, eigenlijk niet zo bijzonder verschilde van de klassieke
opvatting. In ‘De la description’ benadrukt Zola dat beschrijving om de beschrijving uit den
boze is; de beschrijving moet altijd iets duidelijk maken over het milieu van het personage
dat zijn handelingen bepaalt. Ook hij reikt op die manier een selectiecriterium aan. Het is
ook niet waar dat absolute volledigheid door hem gepromoot werd. Zo prijst hij Flaubert,
die hij naar voren schuift als het model bij uitstek om de beschrijving te bestuderen, vanwege
zijn bondigheid: “Il est sobre, qualité rare; il donne le trait saillant, la grande ligne, la
particularité qui peint, et cela suffit pour que le tableau soit inoubliable” (Zola 1971:234).
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correspondentie die Streuvels en De Bom voeren naar aanleiding van een tekst van
Van Looy. De Bom had Streuvels aangeraden om het stuk in kwestie te lezen en uitte
de volgende kritiek:
Met de andere holl. Prozaschrijvers (buiten van Groeningen) heeft hij de
fout gemeen, dat hij niet kan vertellen; altijd: beschrijven, hij spaart u geen
nagel. Hij ziet met het secure, voorzichtige oog van een amsterdamsche
jood die goud weegt in zijn schaal. De methode is voortreffelijk voor een
etser of een teekenaar, maar in het verhaal worden de dingen er eng meê,
er ontbreekt lucht tusschen, men ziet éen ding heel lang, dan een tweede,
dan een derde enz. De visie dier mannen is stuksgewijs, fragmentair. Ik
dacht zelfs somtijds [...] aan den lantaarnman dien wij als kwajongens
sarden met de opsomming van al zijn gebaren: hij komt aan - hij zet neer
- hij klimt op - hij steekt aan - hij draait toe - hij gaat af - hij pakt op...
enz.!! [...] En dan ten slotte als altijd elk detail doodwroeten, een te lang
uitgepluisde scène [...] (De Bom aan Streuvels 24/02/1900).
Streuvels had het verhaal al gelezen en reageert als volgt:
En de impressie was juist als bij u. -: Dat wordt als een obsessie dat razend
beschrijven en is eene onvolmaaktheid in feit van naturalisme - het leven
gaat niet zóo - De dingen worden van zoo nauw bezien (en bgvl. ook
beschreven) in een mijmering of eentonige stemming van de personaage
die in 't stuk handelt. Van Looy komt overal zelf als voeler voor en laat
nooit zijn maaier denken [...] Heb ik nooit een zeisen gezien, zijn
beschrijving brengt ze mij - hoe minutieus ook - niet duidelijk voor - En
ken ik het alm dan wordt zijne beschrijving nutteloos. Da's toch geen kunst
in haar eigen dat opsommen van die nagels en stokken! En dan zou ik
maar om de kortheid's - wille een prentje nevens mijn verhaal plaatsen
lijk in een Dictionnaire explicatif. [...] Die nauwe beschrijving - lijk gij
goed aanmerkt - breekt de impressie van het geheel: ik was dikwijls heel
vergeten dat mijn maaier zich onder de hooge blauwe lucht bevond. Die
naturalisten weten niet dat woorden heel iets anders zijn dan Kleuren: dat
een stuk Proza door opvolging van klanken, traag aan 't geheugen spreekt
en aan de inbeelding tandis een Tableau ineens voor de oogen open licht
[sic] en dat men goed na den eersten indruk, op de details kan acht geven
(Streuvels aan De Bom 06/03/1900).
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Streuvels wijst dus dit soort beschrijving af in een literair kunstwerk: ze “breekt de
impressie van het geheel”. De enige omstandigheid waarin een dergelijke “van zoo
nauw bezien[e]” beschrijving verdedigbaar is, is wanneer de stemming van een
personage dat toelaat: “De dingen worden van zoo nauw bezien (en bgvl. ook
beschreven) in een mijmering of eentonige stemming van de personaage die in 't stuk
handelt”. In Streuvels' oeuvre zijn inderdaad verscheidene van dergelijke
gedetailleerde beschrijvingen te vinden op een ogenblik waarop een personage aan
het piekeren is (bijvoorbeeld Jan Vindeveughel uit Langs de wegen, die, nadat zijn
vrouw hem van hun financiële problemen heeft op de hoogte gebracht, de kleinste
details rond zich ziet en moest zien “zonder dat hij de reden wist waarom” VW
I:82789), of zich verveelt en dus in een “eentonige stemming” is (bijvoorbeeld wanneer
Hélène Grisar uit De blijde dag de spreekzaal van het klooster aan een grondig
onderzoek onderwerpt terwijl ze moet zitten wachten VW II:950-951)
Bovendien wijst Streuvels erop dat de beschrijving, hoe minutieus ook, toch nooit
de kennisfunctie kan vervullen: als hij nooit eerder een zeis zag, kan ook de meest
nauwkeurige beschrijving ze hem “niet duidelijk voor” brengen90. Woorden zijn
daarenboven “heel iets anders dan kleuren”, een boek is geen schilderij. Het enige
wat de zeis wel duidelijk voor de ogen van de lezer zou kunnen brengen, is een
“prentje [...] lijk in een Dictionnaire explicatif”. De exhaustieve beschrijving is
volgens Streuvels dus niet alleen niet wenselijk, ze is ook onmogelijk. Hij wijst de
exhaustieve beschrijving dus af; hij verkiest om de dingen met een andere
ingesteldheid te beschrijven:
Die beschrijving van die pik is een slecht Procédé. - Ik ben van meening
dat sommige dingen (als een boom b.v.) als gekend van

89
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Een ander voorbeeld is de scène waarin Zalia uit ‘Het einde’ terugkeert van het veld, nadat
Zeen, haar man, eerder naar huis is gegaan omdat hij zich ziek voelde: “'t Leek haar alles zo
triestig, zo schemerig doods, zo eenmalig. Of waren 't haar gedachten? Langs de oever van
't diep geholde wegelke piepten de krekels alhier en aldaar, voor en achter, een eindloos
gepiep langs alle kanten in 't gers en over 't veld, overal, en 't ging lijk een lijzig weven van
zachtzingende stemmekes; dat zingen op 't einde begon in haar oren te treiteren en 't werd
een krijsend geritsel, een sarrend gespook, en gelach dat zeer deed om te horen” (VW
I:283-284). De verhevigde perceptie van dit personage, die tot uiting komt in de
overbeklemtoning van normaal gesproken niet of slechts vluchtig opgemerkte details, toont
aan hoe het piekert en voorspelt onheil.
Souriau, wiens boek uit 1893 in Streuvels' bezit was, schrijft dat de geschreven beschrijving
van een object dat object slechts visualiseert als de lezer het object al ooit zag. Voor nog
ongekende objecten schiet de beschrijving hopeloos tekort: “Sa description me paraît complète
parce qu'elle se rapporte exactement à l'idée préconçue que j'ai de l'objet. Mais qu'en resterait-il
si cet objet ne m’était pas si connu?” (Souriau 1909:191).
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alle menschen moeten aanveerd worden. - Daarin voel ik me ook geen
Realist te zijn. Ware het min groot liet hij den lezer door de gebaren zelf
van den maaier het alm en zijn vorm... voelen - dan komt het er heel
gestylliseerd van onder!: Een wreed mes aan een stok!!! (Streuvels aan
De Bom 06/03/1900).
Streuvels opteert hier voor een duidelijk andere functie van de beschrijving: hij wil
niet laten kennen, maar wel laten “...voelen”: het gaat om een “wreed mes aan een
stok”. Deze op het gevoel gerichte beschrijving spoort beter met het doel van de
dichterlijke beschrijving zoals Fraussen en Verschuere die definieerden. Zijn streefdoel
sluit ook aan bij een stelregel van Souriau:
Le romancier, le poète qui nous donne le mieux la vision des choses est
celui qui se préoccupe moins de nous en décrire l'aspect extérieur, que de
nous les faire sentir; on dirait que pour nous décrire la nature il la regarde
en lui-même (Souriau 1909:200).
Streuvels selecteert dus die details die het best een gevoel overbrengen.
Demedts formuleert een ander doel:
Uit de honderden gebaren en woorden die in aanmerking kwamen, koos
hij de enige uit die onmisbaar waren om zijn relaas boven de alledaagsheid
tot het vlak van de mythe te verheffen. Kenmerkende details versterkten
de waarachtigheid en suggereerden zonder te beschrijven wie en wat de
optredende personages waren. Daardoor bereikte Streuvels die weergaloze
trouwe en gesublimeerde schildering van het volksleven (Demedts
1971:93-94).
Streuvels selecteert wat “onmisbaar” is om zijn teksten te verheffen. Die selectie
resulteert niet in een minder accurate weergave van de werkelijkheid: het blijft de
“weergaloze trouwe” schildering van het volksleven. Ze zorgt wel voor een
“verheffing”, een “sublimering” van het alledaagse tot op het mythische niveau.
Streuvels beoogt ook geen exhaustieve beschrijving van gegevens, maar de suggestie
ervan: zijn details “suggereerden zonder te beschrijven”.
Suggestie blijkt inderdaad belangrijk te zijn voor Streuvels. De perikelen rond de
verfilming van een aantal van zijn werken tonen dat duidelijk aan. Valeer van
Kerkhoves bewerking van ‘Het leven en de dood in de ast’ voor toneeltelevisie werd
niet uitgevoerd omdat Streuvels om poëticale redenen weigerde zijn toestemming
ervoor te geven. Hij wilde de atmosfeer, de suggestie en de verbeelding van de lezer
niet
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fnuiken91. Ook bij de verfilming van De vlaschaard had Streuvels aanvankelijk zijn
bedenkingen:
De personages, die de auteur in zijn boek door losse beschrijving heeft
gesuggereerd, de rest aan de verbeelding van den lezer overlatend, zullen
op het toneel door levende figuren, in een bepaald milieu voor 't voetlicht
gebracht worden - hetzelfde geschiedt voor de film. Dààr had ik schrik
voor (Streuvels 1982:278).
Hij hechtte er dus belang aan om de lezer een zekere inbreng te laten, namelijk zijn
verbeelding. Van Cauwelaert merkt in 1931 op dat de auteur hierin soms tekort schiet:
Wanneer een schrijver te volledig en met een preciesheid die geen ruimte
meer laat, het leven en de natuur uitbeeldt, voelt de lezer, onbewust, een
zekere stremming in zijn genot [om “mede scheppende arbeid” te
verrichten]. Soms is het tempo van Streuvels' verhaal te traag voor ons
ongedurig hart; soms gaat onze aandacht verzwakken onder een overdaad
van het woord en een te nadrukkelijke en te volledige detaileering (Van
Cauwelaert 1931:768).
Nochtans zijn er ook voldoende critici die hun waardering uitspreken voor Streuvels'
suggestieve vermogens. Gittée vergelijkt Streuvels' werk met het oude volkslied,
ondermeer omdat het op net dezelfde manier “den lezer of toehoorder door
zoogenaamde “sprongen” eenigszins dwingt tot raden, tot zelf bijvoegen wat de
dichter niet zei” (Gittée in Noord en Zuid 23/06/1901). Sivirisky spreekt zijn
waardering uit voor een van de verhalen uit de beginperiode:
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Ik vraag me af in hoeverre Streuvels' mening geïnspireerd is op Flaubert, wiens briefwisseling
hij, getuige wat hij aan De Bom daarover schreef, met stijgende bewondering las. Die verzette
zich namelijk bijzonder heftig tegen het plan van zijn uitgever om Salammbô uit te geven
met illustraties erbij. In een brief aan Jules Duplan op 10/06/1862 schrijft hij: “Ce n’était
guère la peine d'employer tant d'art à laisser tout dans le vague, pour qu'un pignouf vienne
démolir mon rêve par sa précision inepte” (Flaubert in Hamon 1991:152). In een brief d.d.
12/06/1862 aan Ernest Duplan schrijft hij: “Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que:
la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu'un type
est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets
connus qui font dire au lecteur: “J'ai vu cela” ou “Cela doit être”. Une femme dessinée
ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases
sont inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une
question d'esthétique, je refuse formellement toute espèce d'illustration” (Flaubert in Hamon
1991:152). Vaagheid en suggestie staan dus in dienst van de herkenbaarheid en verheffen
de tekst tot een algemener niveau.
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Over hun gemoedsleven wordt niet uitgeweid maar we weten er genoeg
van, de vrouw maakt voor de jonge hondjes haar man wakker en het
moederdier kijkt niet voor niets “zo lodderlijk welgezind in 't wijveke
heure ogen [...] Hun armoede wordt niet uitgeplozen, die wordt voldoende
gesuggereerd door hun vervoersmiddelen, hun logies, de staat van hun
draaiorgeltje (Sivirsky 1970:195-196).
Iets beschrijven zonder het expliciet te zeggen - de showing/telling-discussie is ook
hier aan de gang. De Bom schrijft in een brief over ‘Avondrust’:
Nog iets dat me erg bevalt. Ge hebt daar een zinnetje: geen mensch te zien
“dan alleen in 't late een zoetaard met zijn lief die gearmd & al dromend
in den avondsmoor wegdummelen...” Dat doet u opeens voelen hoe stil
en afgezonderd het ouwe kadulleke daar woont; gij hadt het reeds
bevestigd; maar hier laat ge 't zien - men voelt daarachter het heele
avondlandschap - daar was uw onbewustheid aan 't werk - en die is gedurig
aan 't werk bij kerels die direkt putten uit de natuur (De Bom aan Streuvels
11/08/1898).
Het voordeel van suggestie tegenover “bevestiging” is dat de lezer veel meer
betrokken wordt: hij “voelt daarachter het heele avondlandschap”. Via de suggestie
wordt de lezer als het ware meer gedwongen tot eigen inbreng, en komt hij in het
verhaal te staan:
als je hem leest associeer je uit en door zijn taalgebruik een complex
wereldbeeld: je krijgt minder informatie dan je er zelf samenstelt, je neemt
geen kennis van problemen, je beleeft ze persoonlijk, je beoordeelt geen
sociale toestanden, je ervaart ze aan den lijve. Streuvels [lezen?] is hem
herscheppen vanuit persoonlijke, eigentijdse inzichten (Van Meensel in
De Standaard 14-15/08/1979).
Omdat Streuvels zoveel suggereert, en zo “tendensloos proza” produceert, kan de
hedendaagse lezer volgens dezelfde recensent ook relatief gemakkelijk over
“anekdotische en tijdsgebonden hindernissen heen” stappen. Slechts klassieke auteurs
“doorstaan die test, omdat de boodschap vaak de tekstkwaliteit in de weg staat”.
De noodzakelijke selectiviteit van beschrijvingen, biedt een interessant
aanknopingspunt voor een studie van de ethische dimensie van een werk. Selectie
behelst immers altijd een waardeoordeel:
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De la même façon que le choix des parties sélectionnées par le descripteur
est déterminé par l'effet recherché, le choix des propriétés permet de poser
la question de l'orientation évaluative (argumentative) de toute description.
Les adjectifs sélectionnés peuvent être relativement neutres: dire d'une
balle qu'elle est ronde ou jaune, par exemple, n'engage pas vraiment le
descripteur. Dire d'un personnage qu'il est marié ou célibataire non plus;
en revanche, le qualifier de grand ou petit, de beau ou de laid, touchant
ou caractériel, mince ou maigre, sousentend un choix et une échelle de
valeurs. De tels adjectifs évaluatifs, qui impliquent un jugement de valeur
éthique ou esthétique et révèlent donc une prise en charge énonciative,
sont dits axiologiques (Adam 1993:110).
Wat de auteur uitkiest om te beschrijven, zou iets over zijn eigen ethische opvattingen
zeggen. In de Streuvelsreceptie komt deze kwestie tot uiting in de vraagstelling
omtrent het naturalisme. Het betreft, zoals we al zagen, volgens de critici een stroming
die ofwel helemaal niet selecteert, ofwel een ongezonde voorliefde aan de dag legt
voor de verkeerde zaken. Ze wijkt in die zin volledig af van een “gezond realisme”,
dat alle tooneelen natuurgetrouw teekent, dat de palen der zedelijkheid
eerbiedigt, dat min zedige zaken kiesch bewerkt, met één woord, dat
beschavend medewerkt tot de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling
van een volk (Jacobs in Het Belfort 1899).
Dat ware realisme heeft aandacht voor zowel goed als kwaad. Het kwade mag wel
niet verzwegen worden, maar het moet “kiesch bewerkt” worden. Dit verklaart de
felle kritiek die Streuvels te verduren kreeg op ‘Op de dool’:
als wij van die vrouwen lezen: “en hare handen deden onnoemelijke
dingen,” blz. 40, dan vragen we onwillekeurig: maar waarom dan toch dat
zoo minutieus beschreven? Waarom dan niet volstaan met een enkele
aanwijzing dat we hier zijn op het terrein des duivels, dat, neen voorzeker
niet, niet geloochend mag worden, maar toch ook niet behoeft doorzocht
en bekeken en geïnventariseerd te worden als iets volwaardigs, dat de
aandacht verdient van zulk een kunstenaar als Stijn Streuvels is? (G.F.H.
in Onze Eeuw 1902).
Waarom is Streuvels zo volledig (“doorzocht en bekeken en geïnventariseerd”) als
het het “terrein des duivels” betreft? Waarom beperkt hij zich niet tot “een enkele
aanwijzing”? P.H. Veen stelt over datzelfde verhaal: “Ik voor mij geloof er niets van,
dat hij het gezien
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heeft; zoo iets kan geen mensch met nuchter oog en volle maag aanzien, tenzij hij
zelf stom dronken [is]” (Veen in Amsterdams Weekblad 30/03/1901). Als Streuvels
in alle eerlijkheid kan zeggen dat hij dit heeft geobserveerd, dan is hij “geen mensch”
meer. Veen noemt het onderwerp van dit verhaal “het geziene en genotene (?)”,
benaming die door het veelbetekenende vraagteken tussen haakjes tot een niet te
miskennen beschuldiging wordt. Zijn recensie bevat een bijzonder intrigerende alinea:
Men onderscheidt tusschen: “L'art pour l'art” en “L'art pour Dieu” en het
is te begrijpen, dat velen het eerste principe huldigen, meenende, dat de
kunst niet aan banden gelegd mag worden. Kunst is universeel. Maar
waarom moeten het nu juist smerige oude wijven zijn, die deze kunstenaar
zoo vies laat doen en niet frissche, jonge meiden met lenige lijven, waarbij
men zich omwille van de schoone lijnen nog over de onaangename lucht
kan heenzetten? En het schijnt nu wel, dat “de kunst om de kunst” als
kenmerk zal dragen het vieze, het kliemerige, het walgelijke, in één woord:
het onschoone.
Tot op zekere hoogte kan deze criticus begrip tonen voor de voorstanders van “L'art
pour l'art”. Kunst laat zich omwille van haar universaliteit niet aan banden leggen.
Nochtans rechtvaardigt dat voor hem nog altijd niet waarom de kunst om de kunst
zich beperkt tot het walgelijke. Als de scène “frissche, jonge meiden” als
hoofdpersonages had gehad, dan zou hij zich “omwille van de schoone lijnen” over
de ethisch (?) “onaangename lucht” heen hebben gezet.
Gaandeweg wordt Streuvels steeds meer verdedigd tegen dit soort kritiek. Zo
benadrukt De Ridder:
Met lenig-kiesche hand weet overigens Streuvels uit de werkelijkheid te
weeren het té brutale, té zinnelijke, té dierlijke. In zekere schetsen, waarin
hij voorstelt 't menschelijk laage, 't menschelijk slechte, 't menschelijk
geslachtelijke, - In het Water, Het Woud, Zomerzondag, Op den dool blijft hij verre beneden de waarheid - diegenen, die de boerenwereld
kennen, zullen hiermee gereedschiks instemmen [...] Nooit zal hij - lijk
Zola - opzettelijk dat vuile beschrijven, nooit op dat zinnelijke drukken,
hoogstens in zooverre het voor de waarheid van zijn stuk (en die moet
absoluut eerbiedigd!) onontbeerlijk is - het vluchtelings aanduiden (De
Ridder 1907b:118-119).
Later gaan zelfs stemmen op die het betreuren dat hij seksuele onderwerpen niet
uitputtend heeft behandeld:
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daar zijn kunst er hoofdzakelijk eene is van stemmingen, bant hij
stelselmatig uit zijn visie wat met zijn stemming niet overeenkomt, sluit
de oogen voor een groot deel van het werkelijke. Factoren van belang in
ons menschelijk bestaan worden wel eens wat makkelijk uitgeschakeld.
Het schijnt b.v. dat een Vlaamsch dorp gewoonlijk verschoond blijft van
de bezoekinge der vleeschelijke lusten. Daardoor behouden Streuvels'
verhalen veel van het moedwillig-idyllische van Conscience (Vermeylen
1923:106).
Demedts weerlegt deze bewering:
Degenen die niet genoeg hebben aan weinige woorden en niet tussen de
regels door lezen, hebben gemeend dat de sexualiteit voor Streuvels taboe
was. Zij hebben zich vergist. Hoe zou men levende mensen kunnen
uitbeelden zonder vervalsing, als er over iets zo essentieels als de
voortplantingsdrift moet gezwegen worden? Toch is het ook waar dat er
onder de mensen waarover Streuvels verhaald heeft, over dat onderwerp
een kiese terughoudendheid bestond. Zelfs woorden en uitdrukkingen die
ermee in betrekking stonden werden geweerd. [...] Streuvels heeft daarin
de werkelijkheid eerbiedigd (Demedts 1971:102).
Hij kaatst de beschuldiging terug. De fout ligt niet bij Streuvels, die in alles de
werkelijkheid eerbiedigde, dus ook in haar “kiese terughoudendheid” over seksualiteit,
maar wel bij de tekortschietende lezers: “Degenen die niet genoeg hebben aan weinige
woorden en niet tussen de regels door lezen”.

1.2.4.3 Werkwoordstijden. ‘Hoe vreemd die ongewone stilte aandoet’
Puur van linguïstische aard is dan weer de aanbeveling om de tegenwoordige tijd te
gebruiken, ook al gaat het om objecten die zich in het verleden bevinden. Dit is iets
wat we bij Streuvels vaak aantreffen. Talloze teksten - ik denk bijvoorbeeld aan ‘De
kwade dagen’, ‘Het glorierijke licht’, ‘Ingooigem’, ‘Horieneke’, De maanden - zijn
nagenoeg volledig in het presens geschreven. Het betreft hier echter allemaal teksten
die door verscheidene Streuvelslezers puur beschrijvend werden genoemd (zie
bijvoorbeeld Weisgerber 1970:27). Teksten die veeleer verhalend van karakter zijn,
maken doorgaans gebruik van een verleden tijd. Het uitzicht der dingen (1906) is
daar een mooie illustratie van. Deze bundel bevat drie teksten: ‘De kwade dagen’,
‘De veeprijskamp’ en ‘De ommegang’. ‘De veeprijskamp’ is de enige tekst die
hoofdzakelijk in de
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verleden tijd werd geschreven; het is tevens de enige tekst die de intuïtie van de
gemiddelde lezer, al was het maar omwille van de duidelijke personages die allen
hun eigen project hebben, onmiddellijk als verhalend ervaart...92
Maar hoe gaat de auteur om met beschrijvende passages binnen een verhalende
tekst? ‘De kwade dagen’ behandelt in feite hetzelfde onderwerp (zelfs via dezelfde
beelden) als de beginbladzijden van De vlaschaard, maar met een belangrijk verschil:
in de roman staat de tekst niet in de tegenwoordige tijd. Op basis van dit ene voorbeeld
zou men kunnen concluderen dat beschrijvende passages, die in teksten met een
minder verhalende bedoeling in het presens staan, bij opname in een meer typische
roman in de verleden tijd worden gezet. Nochtans bevatten sommige romans toch
een aantal passages in het presens. De derde alinea van ‘Groeiland’ luidt zo:
De zon was al vroeg opgestaan en heel de lange dag had zij, van daar hoog
in de blauwe hemel, onbarmhartig gelaaid en gestookt over heel het land.
Peter voelde die hitte zinderen op zijn hoofd en schouderblaars en 't zweet
droop hem overal langs het lijf; zo fel dat, meende hij: al de dingen door
het inwoelende zonnevuur zouden opvlammen en verbranden. Lijfelijk,
met gestadige slag dreef hij zijn houweel in de mulle zandeerde, boog de
kop en liet het vrij gloeien rondom.
- De nieuwe zomer is ontstaan; en daar voelde de vent iets, in samenhang
met 't gewarmde land en de vruchten die weeldezot uitgroeiden: een lust
en blijheid om het nieuwe leven, 't doordaveren van de kracht die,
overgeweldig, het jonge sap omhoog sloeg. De grote zon, zit nu voorgoed
uit en ze laat haar gensters gieten: alles wat leeft snakt op en groent door
die felle hitte. De werkman schudde de lamme moeheid van het lijf (VW
I:303).
De verleden tijd en de tegenwoordige tijd worden in deze passage vermengd. Allicht
heeft dat te maken met een verschillende temporele gerichtheid: de verleden tijd slaat
op die concrete dag, het presens op het

92

Het is lastig om dergelijke uitspraken te doen zonder ze te kunnen baseren op concrete
lezersintuïties. Het volgende citaat van Marcel Janssens kan misschien ten dele een
verantwoording brengen: “De stap die hij [=de auteur van ‘Het uitzicht der dingen’] nog
moet zetten, is de persoonlijke (ook in de romantechnische betekenis van: personele)
verankering van de dieptestrukturen van het Leven in een dramatische situatie met realistische
uitgangspunt. De veeprijskamp benadert deze fase het dichtst; De kwade dagen en De
ommegang zijn, zoals Ingooigem, cartografische verkenningen van de objektieve mythische
“dingen” die ieders lot van en voor alle tijden bepalen” (Janssens 1972:64).
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gehele seizoen. Die concrete dag was het warm, het hele seizoen laat zich kenmerken
door het feit dat de zon uitzit en dat alles opbloeit. Het is interessant hoe de introductie
van de tegenwoordige tijd gemotiveerd lijkt te worden door het te laten overkomen
alsof het om een uitspraak van het personage gaat, een tekstsoort waarin de
tegenwoordige tijd gebruikelijk is. De liggende streep en het feit dat er een nieuwe
regel wordt begonnen, zijn bij Streuvels immers conventionele aanduidingen van de
dialoog. Het feit dat daarvoor al ruimte werd uitgetrokken voor de mening van Peter
(“meende hij: al de dingen [...] zouden opvlammen” - de dubbele punt benadrukt dat
het hier om zijn eigen gedachten gaat), maakt een dergelijke uitspraak uit zijn mond
plausibeler. Nochtans worden er geen aanduidingen gegeven dat de erop volgende
zinnetjes in de tegenwoordige tijd eveneens aan hem zijn toe te schrijven. Wat er
ook van zij, zodra zijn eigen persoonlijke verhaal weer begint, verschijnt de verleden
tijd opnieuw: “De werkman schudde”.
‘Bloei’, het derde hoofdstuk van De vlaschaard, begint met een beschrijving van
de zon en de velden in de tegenwoordige tijd:
Het is zomerzonnewende aan de tijd. Nu zegeviert de zomer over de wereld.
De zon is in haar volle macht gekomen en van de morgen tot de avond
beschrijft ze haar zelfde schone gang door 't opperste geluchte. Daar hoog
troont zij, waar niets of niemand haar raken kan [...] schitterend boven al
wat groen is, liggen de vlaschaards: stukken goudlaken, hevig als de
zonneschijn zelf, blinken ze uit op de vlakte. [...] In de open buiten zijn
alleen de grote en eeuwige dingen onder 't blauw van de lucht waar de
hitte over bakelt (VW II:591-592).
Vervolgens gaat de tekst over naar een beschrijving van de boerderijen en de boeren
met hun bekommernissen, eveneens in het presens, hoewel op pagina 594 een kort
stukje in de verleden tijd doorbreekt: “Ieder beweerde de grote baas te zijn”, etc. De
verleden tijd wordt pas definitief hervat op pagina 598, net voor het verhaal van de
oude Vermeulen weer een aanvang neemt:
Nu draaide de prachtige zomer boven hun hoofd en de boeren verleefden
hem alsof zij zelf de grote heerders waren en de oorzaak van de
zonneschijn. [...] Zulk een uitdrukking lag er op 't gesloten, schebbig wezen
van boer Vermeulen [...] (VW II:598).
Waarom beide tijden in het begin van dit hoofdstuk vermengd worden, is mij niet
duidelijk. Dat de beschrijving van de natuur in het presens staat, is niet zo
verwonderlijk: enkel de “eeuwige dingen” zijn buiten; dat
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wil zeggen: enkel die dingen voor wie verleden en toekomst niet van belang zijn.
Dat verklaart ook waarom de passage over de kleinzielige, kleinmenselijke eerzucht
en de bekommernissen van de boeren op pagina 594 in de verleden tijd staat.
Systematisch is dat echter niet; diezelfde gegevens worden ook in het presens
geformuleerd, als kenmerken van/algemene waarheden over “de landbouwer” (VW
II:595).
In wat volgt probeer ik een aantal van die vermengingen te duiden. Vooraf merk
ik al op dat een en ander ook in de hier behandelde teksten niet altijd even consequent
verloopt.
Een van de belangrijkste uitzonderingen op de regel dat Streuvels zijn verhalen
doorgaans in de verleden tijd schrijft, is ‘Het leven en de dood in de ast’93.
Verscheidenen hebben zich over de betekenis van dit gegeven gebogen. Zo schrijft
De Schutter:
De dramatische visie van Streuvels in dit verhaal blijkt verder uit het
gebruik van het presens van de indicatief. [...] Wij zien de handeling zich
onder onze ogen voltrekken; met de schrijver behoren wij tot het
“onzichtbare publiek”. Beurtelings spottend en meewarig, immer ons
bezinnend, kijken wij die comedia humana met schrik en mededogen aan
(De Schutter 1963:311).
Het presens past inderdaad perfect bij de al van in het begin gelanceerde en consequent
aangehouden toneelmetafoor. Zoals dat ook op de planken het geval is, is de lezer
getuige van de gebeurtenissen terwijl ze zich voordoen. Streuvels bewerkte de novelle
later trouwens tot een toneelstuk (‘Het zinnespel van droom en dood’). Weisgerber
duidt het presens anders:
De kringloop van het bestaande wordt door Streuvels gewoonlijk verteld
in het imperfectum dat bij uitnemendheid tot de epische stijl behoort, maar
aan de andere kant wijst het erop dat de handeling nu onherroepelijk af is
en dat de auteur van meet af aan zo zeker is van de afloop en dus van zijn
fictieve waarheid dat hij aan de gebeurtenissen geen andere wending zou
kunnen geven - terwijl de O.T.T. eerder een wereld in wording beschrijft
en als het ware de weg openlaat tot alle mogelijkheden. Wellicht staat het
presens in Het Leven en de Dood in den Ast - een opmerkelijke uitzondering
op de regel - in verband met het onwerkelijke karakter van het gebeuren
dat meermalen vergeleken wordt met een toneelopvoering waarbij het
zieleleven van de hoofdpersonen, hun dromen, verzuchtingen en idealen,
het onbereikbare dus, onthuld wordt. Zou de O.T.T. hier de tijd

93

Ook Prutske staat in de tegenwoordige tijd.
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van het irreële, het onzekere, het problematische of het (nog) niet-fatale,
met andere woorden de tijd van het vrije denken en voelen zijn, aangezien
het noodlot uiteraard vooral op het fysische aspect van het bestaan
betrekking heeft? (Weisgerber 1970:24-25).
De O.T.T. beschrijft volgens Weisgerber een wereld die nog niet af is, een wereld
waarin nog onverkende mogelijkheden openstaan. De novelle wordt voor een
belangrijk deel opgebouwd uit (escapistische) dromen en verlangens van de
astmannen, en daar past het presens uiteraard beter bij dan het imperfectum: dromen
zijn een uitweg, een opening naar iets beters. Ze behoren inderdaad tot het domein
van het “(nog) niet-fatale”, waar nog een zekere vrijheid mogelijk is. Nochtans kan
de tegenwoordige tijd volgens mij ook helemaal anders geïnterpreteerd worden,
namelijk als datgene wat onveranderlijk is, omdat het niet aan de tijd onderhevig is:
“een schouwspel dat in 't tijd- en ruimteloze afspint” (VW III:725), het eeuwige
niveau dus. In die zin is het opmerkelijk dat het enige moment waarop Blomme echt,
in de werkelijkheid, ontsnapt aan de uitzichtloosheid van de situatie, in een verleden
tijd verteld wordt: zijn jeugdherinneringen. “Dat was een dag vol amestraties... [...]
We waren afgesproken met ons lief [...] Op de noen zette ik uit met Polfliet en Wipper
[...]” (VW III:739). Merkwaardig genoeg duikt bij deze gelegenheid ook in het
omkaderende verhaal de verleden tijd op:
Op de blote mededeling van dat ongeluk te Ronse welk Blomme als een
alleenspraak bij zichzelf gemeumeld had, en zonder bijval of weergalm
gevallen was in de stilte, vorderde het verhaal nu [...] En inderdaad, na de
eerste woorden begon de suggestie te werken: 't beluik van de ovenkamer
viel weg, 't beschot der zwarte wanden schoof open als de schermen op
het toneel, en daar glansde zo figuurlijk de blauwe hemel met zonneschijn
over 't wijde groen van de meers, men ademde er de warme zomerlucht,
de eigenste van die derde junizondag waarop de Fiertel uitgaat te Ronse;
men hoorde er de jongens de roep van de merel nadoen [...] Bij Hutsebolle
en Fliepo schakelde dit visioen in de persoonlijke verbeelding van hun
eigen jeugd (VW III:740-741).
Deze herinnering is, omwille van de tijd waarin ze wordt verteld, onherroepelijk
beladen met het stigma van de vergankelijkheid. Aan het eind van het verhaal voelt
Fliepo zich “gelijk de knaap die aan de laatste bladzijde van een boek gekomen, zou
willen dat de geschiedenis doorloopt tot in 't oneindige” (VW III:748), maar de
verleden tijd maakte zijn wens van bij het begin al onwerkelijk. Het verhaalde is
voorbij, weg. Geluk is nu niet meer mogelijk. Het feit dat het
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hypotypose-achtige effect op de toehoorders Hutsebolle en Fliepo ook al in de
verleden tijd wordt verteld, suggereert misschien dat zelfs de herinnering aan dat
geluk niet tot genoegens in het nu kan leiden.
Er zijn nog meer teksten waarin een vermenging van tegenwoordige en verleden
tijd voorkomt. De teleurgang van den Waterhoek bijvoorbeeld begint in het presens:
Over de uitgestrekte meerschvlakte spreidt het zonnelicht en de stilte, één
geworden in het tijdelooze van den zomernamiddag. Door de ruimte hoog
en wijd - tusschen 't blauwe hemelveld en 't groen van den bodem - wiebelt
de aamloze lucht als de deining van groot water, en op de zonnesnaren
gonst het leven als een verre droomzang. Alle dingen blijven aan hun zelf
overgelaten, in zware rust, broeiend in 't stoken der felle hitte. De vent die
stapaan de gerswegel volgt, ontwaart eerst de Schelde wanneer hij vlak
bij den oever staat. Tusschen de toegetrechterde handen roept hij luide
naar den overkant: - Aho! Aho! Na een tijd wachtens komt de veerman
aangetroggeld, maakt de pont los en trekt, de handen beurtelings
overslaand, bij den ketting de boot naar den anderen oever. De reiziger
springt in, en onder 't varen meent hij iets te moeten zeggen, om de stilte
te breken. - Warm weer... Eens dat de brug er ligt, zal het toch veel gemak
meebrengen. Op dat woord snakt den veerman den kop om: - Brug? Welke
brug? - 'k heb mij laten gezeggen dat hier eene brug over de Schelde komt.
- Er zal nog veel water voorbijstroomen eer dàt gebeurt, man. - Ik heb het
alevel voor de waarheid gehoord - van menschen die 't beweren te weten...
- Da 'k wist dat ge waarheid spreekt, 'k smeet u hier met uw verdommenis
in 't water! De man keek verwonderd op, onthutst, reikte vreesachtig het
veergeld en zoo gauw de pont tegen den oever stiet, sprong hij aan wal,
den barm op, en ging zonder om te kijken (Streuvels 1999:7).
De inleidende natuurbeschrijving staat in het presens. Een eeuwige, niet aan
tijdelijkheid onderhavige dimensie wordt zo opgeroepen, volledig conform met “het
tijdelooze van den zomernamiddag”. De verleden tijd doet pas zijn intrede nadat het
zaad der twijfel in Broekes geest gezaaid werd (“Da 'k wist dat ge waarheid spreekt”)
doordat de bedreiging van die onveranderlijkheid uitgesproken werd. De keuze voor
de werkwoordstijden reflecteert volgens deze interpretatie dus het conflict tussen het
eeuwige, cyclische niveau, en het vergankelijke, lineaire niveau. Het eerste wijkt al
op de eerste bladzijde van de roman voor het ‘nieuwe’.
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In die zin is het eveneens merkwaardig dat Maurice, wiens leven in het teken staat
van vooruitgang (dus niet de met het presens samenhangende stasis), door zijn
opdracht in de Waterhoek op gezette tijden met dingen in de tegenwoordige tijd in
aanraking komt. Bij zijn introductie in het verhaal, moet hij wachten in een station.
Wachten is uiteraard iets wat niet samengaat met de drang om vooruit te geraken
van een veelbelovend ingenieur:
Hoe vreemd die ongewone stilte aandoet in de overwelfde spoorhalle,
waar anders treinen als reuzengevaarten binnenloopen of met daverend
geweld doorstormen, reizigers jachtig hun weg zoeken, allerhande
geruchten elkaar overstemmen - een beeld van het roezige leven... Nu
echter zijn beide kaaien leeg en verlaten, bij paren strekken de sporen
langs beide richtingen uit. In de grijze atmosfeer, onder den glazen koepel,
zimpert de verveling die men bij het wachten opdoet (Streuvels 1999:103).
Hij is nog niet eens vertrokken, of hij wordt al geconfronteerd met dingen in stilstand,
die in de tegenwoordige tijd worden aangebracht. Zijn persoonlijke project om de
dingen te veranderen, hoort hier niet thuis. Het is trouwens markant dat hier een
onpersoonlijk onderwerp opduikt: “de verveling die men bij het wachten opdoet”,
wat eveneens Maurice’ verwachtingen als individu logenstraft. Die ervaring zal
steeds manifester worden. Aanzienlijke delen van zijn belevenissen met Mira staan
eveneens in het presens: “Zijne ooren ruischen alsof hij lang onder water had gedoken,
door felle wind heeft gegaan, - de gedachten stormen als wilde peerden dooreen in
zijn hoofd; 't gebeurde kan hij in den geest niet mennen noch ordenen” (Streuvels
1999:191), luidt het na een avontuur met haar - waarbij behalve de presenstijd ook
het chaotische van zijn belevenis opvalt, dat misschien veroorzaakt wordt doordat
elk achterafperspectief ontbreekt dat nodig is om tot verstandelijk inzicht te komen.
Een van zijn afspraakjes in de meers gaat als volgt: “Wanneer hij Mira met de hand
over het gelaat en de haren streelt, is het nat van den dauw [...] hare oogen worden
opeens ontzettend groot [...]. Maurice zit in den ban, onder den toover harer
aanwezigheid” (Streuvels 1999:235-236). Tijd (en ruimte) wordt dankzij zijn liefde
tussen haakjes gezet. Dat blijkt op verschillende plaatsen: “waar afstand in de ruimte
niet bestaat, en verloop van tijd heeft opgehouden” (Streuvels 1999:224), “dit tijden ruimtelooze paneel” (Streuvels 1999:225), “Gebeurde dit alles in den tijd?”
(Streuvels 1999:237). “Is de tijd niet van ons?”, vraagt Mira hem, als hij zegt “dat
zijne bezigheden hem wachtten” (Streuvels 1999:234) - wanneer hij dus
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in feite een poging onderneemt om de tijdelijkheid waarin hij vroeger leefde, te
herstellen. Maurice’ eigen mentaliteit toont steeds meer sporen van aanvaarding,
bijvoorbeeld wanneer hij zijn beminde verzekert: “Het is goed, hier te zijn, Mira”
(Streuvels 1999:236), en dus klaarblijkelijk niet langer iets anders ambieert. Hij houdt
echter niet vol, en het komt tot een veelzeggende woordenwisseling met Mira wanneer
hij voorzichtig over een huwelijk begint:
- Hebben we 't niet goed gelijk 't nu is? Waarom blijft ge niet hier? Waarom
wilt ge 't bederven door meer?
- Ja, als het duren kon, ik moet toch mijne betrekking waarnemen, en het
kan niet blijven gelijk nu?
Met zijn burgerlijk begrip van het leven, zijne ingeboren braafheid, vatte
Maurice de liefde niet anders op dan met 't huwelijk tot einddoel (Streuvels
1999:247).
Maurice en Mira zitten op een ander spoor. Mira leeft in het “hier” en het “gelijk 't
nu is”, hij in dat wat niet kan “blijven gelijk nu”, in het ‘daar’ van de stad. Maurice
zit dan ook vast in de overtuiging dat alles ergens naartoe moet leiden, ook de liefde,
die noodzakelijk “'t huwelijk tot einddoel” heeft.
Ook het feit dat Levensbloesem (1937) begint met een twee bladzijden lange
beschrijving in het presens van de Legemeers (VW III:1237-1238), kan misschien
in een omvattende interpretatie geplaatst worden. Immers, de roman is het verhaal
van een noodgedwongen stagnatie - van het absolute onvermogen van personages
om aan hun milieu te ontsnappen. Dat milieu is dus eeuwig, altijd tegenwoordig, wat
het gebruik van het presens motiveert. Het is in die zin misschien belangrijk dat de
twee beschrijvingen van diezelfde plaats die we via het personage dat hogerop wil,
Godelieve Glabeke, aangereikt krijgen (VW III:1276 & VW III:1288), in de verleden
tijd staan: voor haar is de Legemeers niet iets onvergankelijks, maar wel iets wat
men achter zich kan laten, zowel in de tijd als in de ruimte.
Ook al lijkt deze invalshoek dus wel resultaten op te leveren, toch verloopt de
vermenging van presens en verleden tijd lang niet altijd even consequent. Zo wordt
de zo-even aangereikte interpretatie ten dele verzwakt door de vaststelling dat
beschrijvingen van de meers en de Schelde, behalve in de beginpassage van De
teleurgang van den Waterhoek, niet in het presens staan, ook niet waar de
karakteristieken van eeuwige onveranderlijkheid aan de orde zijn. Op dezelfde manier
worden verschillende van de ontmoetingen van Maurice met Mira toch in een verleden
tijd gebracht. Al bij al is het niet zo eenvoudig om Streuvels'
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tijdskeuze te interpreteren, anders dan als een poging om een effect van
tegenwoordigheid te bewerkstelligen94.
Streuvels zelf schreef bij mijn weten niet expliciet over zijn opvattingen
hieromtrent. Nochtans vond ik wel een interessante uitlating in ‘Het Kerstvertelsel’
uit 1929, een verhaal waarin - de titel zegt het al - een personage aan het vertellen
slaat:
Hij vertelde er op los, afwisselend in de eerste of in de derde persoon,
mengde dooreen de verleden en de tegenwoordige tijd, zodat de toehoorders
achterna in twijfel gerochten of 't geen hij vertelde misschien met hem
zelf gebeurd was. En nu werd het iets naar hun gading - van kerstnacht en
van 't Christuskind dat buiten zijn wete wonderdingen uitwerkt, was al
heel iets bijzonders, maar nu waren het gebeurtenissen en feiten uit hun
wereld, jongensgevaarten van huns gelijke, - een knaap met aard en
manieren gelijk een van hun weerga, maar alles opgeluisterd en in de glans
gesteld van het wonderbare en het goddelijke. [...] jongens en meisjes
luisterden reikhalzend naar de wonderknaap toe, hingen aan zijn lippen,
haalden hem de woorden uit de mond, en elke uitdrukking die zij van zijn
gelaat met de ogen afkeken, weerkaatste dezelfde uitdrukking op hun eigen
aangezicht. Maantje Vincke bemerkte hoe de knaap onder het vertellen
met de ogen pinkte en ze soms een hele poos dichthield terwijl hij
voortsprak, alsof hij naar binnen keek en er gebeuren zag 't geen hij vertelde
(VW IV:284).
De geheimzinnige jongen die aan het woord is, vermengt werkwoordstijden. Het
effect daarvan is dat het lijkt alsof wat hij vertelt, “met hemzelf gebeurd was”. Precies
daardoor valt het zijn luisteraars zo gemakkelijk om zich in te leven in zijn verhaal;
ze zijn immers kinderen net als hij (“een knaap met aard en manieren gelijk een van
hun weerga”) en wat hij vertelt, sluit aan bij hun wereld (“jongensgevaarten van huns
gelijke”). De toehoorders beleven in feite precies hetzelfde als de verteller - elke
uitdrukking van zijn gelaat staat dan ook op hun gezicht te lezen - en wat hij
doormaakt, doet aan een hypotypose-ervaring denken: “alsof hij naar binnen keek
en er gebeuren zag 't geen hij vertelde”. Het vermengen van tegenwoordige en
verleden tijd is dus een belangrijke strategie om de illusie van tegenwoordigheid en
de identificatie te bewerkstelligen. (Terloops merk ik nog even op dat het verhaal
dat de jongen vertelt het alledaagse in verband brengt met een

94

Dat blijkt nog eens uit en te na uit de eigenaardige vermenging van heden en verleden in ‘De
bomen’...
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hoger niveau, “het wonderbare en het goddelijke”, net zoals Streuvels' eigen teksten
dat volgens de kritiek doen.)

1.2.4.4 Deixis. ‘in dat donker koolkot’
Behalve via werkwoordstijden kan de indruk van aanwezigheid ook gewekt worden
door het gebruik van bepaalde deictische pronomina die aanwezigheid en nabijheid
suggereren: “the use of adverbs of place (and pronominal stems) which express
presence is a consistent linguistic device of evidentia” (Lausberg 1998:365). Dat
effect volgt logisch uit de definitie van deictische referentie: die referentie “waarbij
taaltekens een verwijzing naar de niet-talige of situationele context tot stand brengen,
dus naar de concrete taalgebruikssituatie (betrokkenen, tijd, plaats)” (Van Gorp
1998:27).
Lausberg ontleent een voorbeeld aan Vergilius met “hic” (Lausberg 1998:365).
Streuvels gebruikt regelmatig het woord “hier”: “Hier waaide de wind over de kouter
en hoger hingen of dreven de wakke wolken” (VW I:814), schrijft de auteur in Langs
de wegen. “Van hieruit gezien, scheen het dorp maar een enkele nietigheid” (VW
I:904), luidt het in ‘De blijde dag’, of nog: “Hier in 't koele lommer was 't behagelijk”
(VW II:904). Een goed voorbeeld om het mogelijke effect van een dergelijk woord
te illustreren, is de manier waarop de ast wordt beschreven in ‘Het leven en de dood
in de ast’: “Zij zoeken hier schuiling voor regen en koude [...] Eens dat 't donker is,
de rolpoort dichtgeschoven en het lampje brandt, blijft de hitte der ovens binnen en
wordt het hier goed in de warmte” (VW III:732). Zoals mijn lectuur van deze novelle
zal aantonen, komt dit effect van aanwezigheid tot stand door tal van procédés. Ik
probeer daarbij ook te laten zien dat Streuvels in dat verhaal niet louter aanstuurt op
“nabijheid”, maar ook op een identificatie tussen lezer en personage om zijn verhaal
zo een universele draagkracht te geven. Lausberg vermeldt enkel “hic/hier”. Nochtans
kunnen volgens mij ook “daar” en “ginder” eenzelfde effect creëren, en wel om twee
redenen. Ten eerste hebben ze te maken met visualiteit, waardoor ze impliceren dat
de lezer, net als de personages, in een kijksituatie zit. Ten tweede zijn dergelijke
richtingaangevende woordjes in feite een lezersaanspreking; ze vervangen een
wijzende vinger, ze richten de blik van de lezer. Als Streuvels in ‘Kerstavond’ schrijft:
“Weldra moest hij ginder diep, omlaag... naar 't dorp” (VW I:147), dan brengt hij de
lezer en het personage op eenzelfde kijkniveau (vanuit hetzelfde standpunt), en stuurt
hij de blik naar omlaag. De blik van de lezer volgt dezelfde richting als die van Zalia
uit ‘Het einde’: “'t Lag alles plat, en ginder ver
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stonden de bomen zwart en de molen en die vent die daar ging” (VW I:283). Een
ander voorbeeld ontleen ik aan De vlaschaard: “Daar hoog troont zij [= de zon],
waar niets of niemand haar raken kan” (VW II:591). De zon is de absolute
alleenheerseres, ze staat hoog boven alles en iedereen... ook boven de lezer, wiens
blik van beneden naar “daar hoog” wordt gericht. Hetzelfde gebeurt met het onweer
uit die roman: “Ginder boven, in de ruimte van 't heelal moest de wind geweldig aan
't werk zijn” (VW II:679).
Ook een manipulatie van temporele deixis kan een ‘tegenwoordig stellend’ effect
hebben95. Vooral het gebruik van het woordje “nu” springt in het oog: “Nu nam hij
zijn ster op de schouder, dook zijn hoofd diep in zijn kap en daalde 't wegelke neer,
alover de sneeuw, naar ginder waar lichtjes brandden” (VW I:148), gaat het in
‘Kerstavond’. “Nu was de slachter in druk bedrijf” (VW I:1045), luidt de eerste zin
van Minnehandel. Een ander voorbeeld uit die roman is: “De jonge wind kwam
ineens uit de zuiderstreek gewaaid [...]. Deze keer bleek 't de verwoester niet, gelijk
te najare” (VW I:1125). In Levensbloesem vinden we: “Vanmorgen ontwaakt Lieveke
uit een wondere droom en nu zij er, met duizelige zinnen, de heerlijkheid van
nagenieten wil, verwatert het visioen” (VW III:1276).
De keuze voor deictische pronomina die aanwezigheid uitdrukken gaat soms, maar
beslist niet altijd, gepaard met een overschakeling naar de tegenwoordige tijd. De
beschrijving van de zogenaamde ommegang in het derde hoofdstuk van Minnehandel
biedt daar een goed voorbeeld van. Na een tweetal alinea's in de verleden tijd (VW
I:1141-1142) volgen drie bladzijden in de tegenwoordige tijd (VW I:1142-1145), en
die bevatten zinnen als volgt: “In dichte drom schuiven de bedegangers nu door de
kerkwegel voort” (VW I:1142), “Hier, in de lastige houding, onder 't schraven van
de knieën over de harde schorren, spreekt men zijn angst en mizeriën uit” (VW
I:1143)96.
95

96

Wildemeersch bespreekt aan de hand van een onderzoek van de deixis en het tijdsgebruik
in Dorpslucht hoe Streuvels' vertelstandpunt een slingerbeweging maakt tussen een auctoriale
en een personele situatie (Wildemeersch 1969:518-522).
Zoals ik daarnet al schreef, is het ook hier niet helemaal duidelijk waarom een deel van het
ritueel nu precies beschreven wordt in de tegenwoordige tijd, en een deel in de verleden tijd.
Misschien heeft een en ander in dit geval te maken met het feit dat Streuvels hier een ritueel
beschrijft dat elk jaar op exact dezelfde manier verloopt en dus in zekere zin tijdloos is? Deze
hypothese wordt gestaafd door de vaststelling dat de verleden tijd opnieuw zijn intrede doet
op het ogenblik dat concrete, tijdsgebonden en benaamde individuen hun intrede doen en de
naam- en tijdloze “men” en collectiva als “de grote loeders”, “anderen”, “elk”, “de jonkheden”,
“de bedegangers” en dies meer, vervangen: “alle stappen ontwaart men dingen die hier voor
't eerst openlijk aan de dag komen. Verdoken bachten 't zeil van een draaikraam, stonden
enige buurmeisjes Jan Derycke af te spieden terwijl hij een zilveren kruiske kocht en het
Gusta Kraainest aan de hals hing. Daar liep Max botsbollig op Elsje Pauwels” (VW
I:1144-1145). De overschakeling naar de verleden tijd om deze individuele jongeren aan te
duiden, zou ook kunnen worden gelezen als een aanduiding van hun vergankelijkheid, van
het feit dat zij binnen afzienbare tijd plaats zullen moeten ruimen voor een nieuwe generatie
jongeren. Dit is, zoals ik in mijn lectuur van deze roman zal proberen aantonen, een belangrijk
thema van de roman dat op alle niveaus terug te vinden is. Er zijn echter ook twee
tegenargumenten. Vooreerst kwamen die collectiva ook al eerder voor, maar daar lokten ze
blijkbaar geen tegenwoordige tijd uit. En daarnaast is er ook sprake van ene “Free, de bekende
liedjeszanger”, die “de laatste nieuwigheid verkondigt”, nieuwigheid die ook genoemd wordt
(“Wrede Moord”) en dus een element binnenbrengt dat niet tijdloos is.
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‘In de weide’ begint als volgt: “Die nachtegaal dat was een ruw wit stenen ding, in
de vorm van een naakte vogel zonder vlerken, met een opening aan de rug en een
andere aan de steert” (VW I:659). “Die” is een vreemd woord om als eerste woord
van een tekst te gebruiken. Het zoekt aansluiting bij iets wat al aan de orde is geweest,
een antecedent, maar gezien de tekst ermee begint, ligt dat niet voor de hand. De
tekst impliceert als het ware een vooraf. “Die nachtegaal dat was een ruw wit stenen
ding...” suggereert dat er al eerder sprake was van dat ding, zoals Blomme in ‘Het
leven en de dood in de ast’ zijn verhaal maar kan beginnen met “Dat was een dag
vol amestraties”, omdat hij die dag waarover hij het heeft, net al heeft geïntroduceerd:
“Alzo heb ik een boer slaggelings van zijn peer[d] zien vallen op de Fiertel te Ronse”
(VW III:739). Door “die” of “dat” te gebruiken zonder antecedent knoopt het verhaal
aan bij de wereld van de lezer, die de indruk krijgt dat hij in een verhaal binnenvalt
waarvan hij de aanvang heeft gemist. Zeer gelijkaardig is het begin van ‘Verovering’:
“Die zondagmorgen was het bijtend winterweer” (VW I:1001).
‘Naar buiten’, een verhaal uit Dagen (1903) begint dan weer met de volgende zin:
De kerel ontwiek in dat donker koolkot, en hij voelde zich even lam en
strem als gisterenavond, stijf van 't liggen op de harde grond, met de
vochtigheid van de regen in zijn kleren en de pijn aan de voeten van 't
slenteren heel de verleden dag. [...] Met 't opstaan stekten de nagels weer
door zijn schoenzool in de rechter voet en door de linkerschoen voelde hij
de grond met zijn blote tenen (VW I:919).
Er staat: “dat donker koolkot”, alsof het hier niet voor het eerst ter sprake komt en
de lezer er dus al weet van heeft. Op dezelfde manier is “weer” te lezen in “de nagels
[stekten] weer door zijn schoenzool in de rechtervoet”. Het woord knoopt weer aan
bij een eerdere toestand, die al
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bestond voor de tekst begon, wat de grenzen tussen tekst en ‘buitentekst’ doet
vervagen. Ten slotte is ook de tijdaanduiding significant: “gisterenavond” in plaats
van “de avond daarvoor”: de lezer bevindt zich in hetzelfde etmaal als het personage.
Nog een ander, meer indirect voorbeeld is de beginzin van ‘Lente’: “Moeder stond,
lijk een bloeiende klokhen, te midden heur bleuzende jongens” (VW I:183). Er staat
“Moeder”, niet: “De moeder”. Voor de lezer heeft de vrouw dezelfde naam als voor
de kinderen - er wordt een soort vervaging van niveaus bewerkstelligd. Op dezelfde
manier zal de verteller van Prutske zichzelf consequent “Vader” noemen, de naam
die hij ook voor zijn dochter draagt. Een even indirect voorbeeld is de eerste zin van
De vlaschaard: “De zware, grijze lucht bleef wegen over de wereld” (VW II:497).
Er staat: “bleef wegen”. “Blijven” is een werkwoord dat de aansluiting verzekert met
een voorgaande toestand en betekent dat die toestand nog altijd blijft gelden. Dat
betekent automatisch ook dat er een ‘daarvoor’ was, maar dan wel een waarover de
tekst niet verhaalt.
In het interessante verhaal waarop ik daarnet ook al wees, ‘Het kerstvertelsel’,
wordt de manier waarop de vreemde jongen zijn verhaal begint, als volgt verwoord:
Zonder aarzelen of dubben was hij beginnen vertellen, zodat de aanvang
het voortzetten leek van iets dat sedert lang aan het afspinnen was. [...]
Maantje Vincke, Den Trotten, Naten Mus, Termote, Sperluut, heel de
bende, en de meisjes vooral, stonden er in 't ronde elk in de houding gelijk
spelers op het toneel, alsof zij het verhaalde voor hun ogen zagen gebeuren
(VW IV:282).
Het verhaal begint niet met het eerste woord, maar knoopt aan bij iets wat al bezig
was - bij een ook buiten de tekst bestaande werkelijkheid dus. Dat dit resulteert in
een illusie van aanwezigheid, wordt weliswaar niet expliciet gezegd, maar de
vaststelling dat het was “alsof zij het verhaalde voor hun ogen zagen gebeuren”,
volgt er merkwaardig dicht op.

1.2.4.5 Aansprekingen. ‘Hoeveel tijd is er verlopen?’
Een andere door Lausberg aangehaalde techniek bestaat erin dat de auteur bepaalde
personages aanspreekt. Daardoor wordt de grens tussen het diëgetische en het
intradiëgetische niveau opgeheven. Streuvels maakt er herhaaldelijk gebruik van. Ik
geef een paar voorbeelden. Zo spreekt hij zijn gezellin al aan in de eerste regel van
‘Ingooigem’: “Kom,
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meiske” (VW II:349). In de loop van de tekst verandert de aanspreking nog in “ge”,
“mijn meisje”, “kind”,... Deze rechtstreekse aanspreking wekt inderdaad de indruk
dat spreker en personage zich op hetzelfde vertelniveau bevinden, maar omdat het
hier om een ikverteller gaat, is het voorbeeld niet typisch.
Een ander voorbeeld ontleen ik aan een stukje waarin de auteur reflecteert over
het verhaal ‘Lente’: “En nu, mijn Horieneke, mijn teder meiske van tien jaar geleden,
nu zijt ge de ferme, volvormde deerne geworden [...] Ik heb u te lang vergeten en
kind gelaten, nu wordt het voor mij hoog tijd te doen 't geen ik voorgenomen heb u uit te beelden in uw nieuw bestaan van stevig “boerenmeiske”; anders mocht ge
mij voorbijscheren en ik zou u niet meer herkennen” (VW II:288-289). De verteller
spreekt zijn personage aan alsof ze een werkelijkheid is geworden die ook zonder
hem verderleeft.
Een derde voorbeeld komt uit de laatste alinea van het ‘Afscheid’ dat Streuvels
op Prutske laat volgen: “Prutske, al wie met u mocht omgaan, hebben in uw
gezelschap heerlijke dagen beleefd, en gij zelf niet het minst! Hoe zal het bloemknopje
van uw jeugdig gemoed, in die broeikast, onder kunstmatige verzorging, daar verder
ontluiken en openbloeien? [...]” (VW III:334-335). Ook hier is het personage een
mens van vlees en bloed, wiens toekomstige leven onvoorspelbaar is.
Een laatste voorbeeld biedt de aanspreking die voorafgaat aan Alma in de
Davidsfondsuitgave: “Alma - de zegenbrengende - hoe zijt ge zoo opeens uit het rijk
der verbeelding, in de werkelijkheid vóór mij komen staan als een volmaakt levend
wezen, met de deining van uwen ademhaal, de vluwe uwer huid als het reine dons
eener pas ontloken bloem, de goedheid uwer rijke ziel, stralend uit de spiegels uwer
zuivere oogen!?”. In dit citaat verwoordt de auteur zijn onbegrip: hoe kan een
personage dat oorspronkelijk pure verbeelding was, nu plots een levend wezen zijn
geworden? De laatste drie citaten hebben een en ander gemeen. Vooreerst is de
aangesprokene telkens een jong meisje. Daarnaast is er ook het feit dat de auteur
beseft dat ze een eigen leven leiden, onafhankelijk van hem. In het laatste geval
bekent hij ook dat hij niet goed weet hoe de overgang van verbeeld naar werkelijk
is verlopen; de activiteit ging uit van het personage zelf (dat voor hem is komen te
staan), niet van de schrijver. Belangrijker is echter dat deze aansprekingen niet
voorkomen in de eigenlijke romantekst zelf. In alle gevallen gaat het over een soort
extra-tekst, respectievelijk een beschouwing tien jaar later, een uitleiding en een
aanspreking. Een voorbeeld van een aanspreking binnen de tekst is te vinden in ‘De
bomen’, wanneer de verteller de populieren aanspreekt: “Gij laat u gaan
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en beademen door al de getijden, maar uit eigen drift, door eigen wet en wil, doet
gij gewillig mee met de minste kruidjes rondom u” (VW II:1003). Nochtans is ook
dit geen “gewoon verhaal”.
Ik heb dan ook de indruk dat Streuvels de aanspreking van personages schuwt in
zijn romans. Wat frequenter voorkomt, is de aanspreking van de lezer. Het aanspreken
van de lezer in frasen als “ponite ante oculos” maakt het hem gemakkelijker om zich
als ooggetuige te voelen. Bovendien plaatst dit lezer en verteller op hetzelfde
verhaalniveau. Streuvels maakt hier regelmatig gebruik van. Dat blijkt al uit zijn
fameuze ‘Kerstdag’, het stuk waarmee hij beroemd werd in het Sint-Jan Berchmans
Gesticht te Avelgem en waardoor hij als enige derdejaars toegelaten werd tot de
“Société littéraire” van dat instituut (Schepens 1971:11, Streuvels 1982:14). Misschien
heeft dit te maken met het feit dat dit verhaal bedoeld was als het vervolg op een al
half voorgelezen verhaal? De blik van de lezer wordt gestuurd: “'t Is avond. Ziet ge
daar die rechte, brede straten die krielen van 't volk [...]” (Streuvels 1982:14), “Werpen
wij nu eens onze blikken op het aangeduide huis van baron N. Niettegenstaande den
scherpen winter staan er voor de grote kristallen vensters prachtige bloeiende bloemen.
Ziet gij daar tussen dit fris groen die luisterlijk verlichte zaal [...]” (Streuvels 1982:15).
Bij de beschrijving van de armenwoning aan de overkant van de straat wordt de lezer
zelfs uitgenodigd om, samen met de schrijver, een naam te zoeken: “Beschouwen
wij nu eens dat nederig huisje, zou ik zeggen, maar het verdient dien naam niet,
dopen wij het met den naam van hutje” (Streuvels 1982:15).
Wat zijn latere werk betreft, wil ik de conclusie herhalen die ik naar aanleiding
van de aanspreking van de personages gaf. Aansprekingen komen haast niet voor in
zijn ‘normale’ verhalen, maar wel vrij regelmatig in teksten van andere aard
(beschouwingen, beschrijvingen van een streek, autobiografische geschriften). In
zijn beschrijving ‘Het oude Tiegem’ bijvoorbeeld, vraagt hij de lezer op de man af:
“Ziet gij al die zakken toegezegeld en met een vrijbrief van de molen halen?” (VW
II:797). In ‘Ingooigem’ ensceneert de auteur een dialoog. De aangesprokene is dan
telkens het meisje dat hem vergezelt: “Zie, het land ligt toegedekt”, “Kom, we vleien
ons hier neer”, “Hoort ge iets?” (VW II:349). In wat Streuvels in 1925 schrijft over
zijn jeugdige leeservaringen kan een soortgelijke evolutie worden gelezen:
Het lezen was voor mij toen: genieten-zonder-meer [...] Het is goed
verstaan dat ik toen niet belust was op stijlbloemen, niet letten ging op
zinsbouw en constructie van den roman; het hinderde mij niet als er een
te veel werd overgelaten aan het
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toeval, als de handelende personen immer op 't gepaste ogenblik elkander
ontmoetten, om ene ramp te vermijden of aan de zaken het gewenste
verloop te geven; het hinderde mij al evenmin als de schrijver zelf om den
hoek kwam gluren, den lezer aansprak, ene bemerking miek, zijn eigen
oordeel over dingen en toestanden te kennen gaf, en mededeelde langs
welke wegen hij ons nu leiden zou om het spektakel verder te zien aflopen.
Integendeel: dit hoorde er juist bij, gaf er den gemoedelijken toon aan het
verhaal (Streuvels 1982:81).
Omwille van het leesgenot werd een aantal fouten die Streuvels later wel zou
aanrekenen, in zijn ogen dus in feite onbelangrijk. Eén daarvan is het aanspreken
van de lezer. Nochtans blijft Streuvels' uitspraak wel vrij dubbelzinnig, zeker als hij
dan verder gaat met erop te wijzen dat deze schrijfwijze de lezer ertoe verleidde om
zich over te geven aan het verhaal en dat precies dat “de schone gave, de verdienste
van den volksdichter” uitmaakt.
Die dubbelzinnigheid verklaart misschien waarom er ook in zijn eigen verhalen
dergelijke aansprekingen voorkomen, al zijn die dan doorgaans wel minder opvallend.
Een woordje dat veel voorkomt, is de “Zie”. Zo schrijft Streuvels in ‘In 't water’:
“Zie, de morgenschemering licht overal” (VW I:500), en in ‘De oogst’: “Zie, hoe de
heldere mane daar zit boven in de linderkruin tussen de kromnoestige halfnaakte
takken!” (VW I:426). “Zie[,] de huizekes stonden daarin verzaaid met witte blank
op de nette gevels” (VW I:743), luidt het, wanneer Jan de streek uit zijn jeugd vanop
een heuveltop terugziet. Soms, maar niet altijd, kondigt dit woord een overgang aan
naar de tegenwoordige tijd. Dat hoeft niet te verbazen; een dergelijke imperatief
maant de aangesprokene aan om op het moment van de spreeksituatie te ageren en
heeft dus een tegenwoordig stellend effect97.
Ook Streuvels' frequent voorkomende gewoonte om retorische vragen te stellen,
kan zo geduid worden: “Hoe het te noemen, 't
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Wie die aangesprokene is, is niet altijd duidelijk. Soms is het de lezer, andere keren zou het
ook om het personage kunnen gaan. Het voorbeeld uit ‘De oogst’ is in dit opzicht heel
interessant. De personages zijn immers in een dialoog verwikkeld over de
weersomstandigheden, en die dialoog staat uiteraard in de tegenwoordige tijd: “- Morgen
krijgen we weer een schone dag, fazelde Wies tussen de tanden. - De zomer komt vroeg,
wederzegde Linda en wat later: de smoor hangt uit” (VW I:426). Enerzijds kan “zie” dus op
Linda en Rik slaan, waarbij een van de twee de ander aanzet om rond te kijken, maar vermits
de kenmerkende liggende streep ontbreekt, is het ook perfect denkbaar dat de lezer wordt
aangesproken. Wat er ook van zij, zodra de focus van de tekst verspringt van de natuur naar
de mens, verandert het tijdsgebruik weer: “Binnenshuis ging het geslof van Wies zijn moeder”
(VW I:426), wat eens te meer de gepriviligieerde band van natuurbeschrijvingen met de
tegenwoordige tijd aantoont.
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schemeren dat al onder uit de wolken zimperde [...]?” (VW II:497), “Zou het nu
ineens avond en donker worden?” (VW II:680), “Hoeveel tijd is er verlopen?” (VW
III:736), “Waren de dagen schoner dan de nachten? de nachten heerlijker dan de
dagen? wie zou het zeggen?” (VW III:1017), “En nu, ineens of geleidelijk, wie wist
het? - veranderde het toneel van uitzicht: de winternacht met sneeuw en vorst was
weggesmolten, de duisternis opgeklaard” (VW IV:283). Ten slotte wijs ik nog op
de her en der in beschrijvende passages opduikende uitroepen, die eveneens de indruk
kunnen aanzwengelen dat het om een spreeksituatie gaat: “als een windeke er kwam
over scheren, ei!” (VW I:536), “Ei, wat een lust was het die uchtend, op 't hoge veld,
dat lichtspel na te gaan en zich te laten bewaaien van de prille wind!” (VW I:1125),
“ei, wat zal er van die broze, rechtstaande vruchten geworden?” (VW II:680).
Uit de beschrijving van de lente aan het begin van het tweede hoofdstuk van ‘De
veeprijskamp’ citeer ik wat omstandiger, omdat daarin een aantal van die net
besproken procédés samenkomen. Het hoofdstuk begint met een contrast: de winter
is verdwenen, “nog nooit zo schoon en zo onverwacht klaarde er een uchtend over
de streek” (VW II:390). In diezelfde verleden tijd worden zowel de vergane krachten
van de winter als de nieuwe rust van de zomer beschreven. Dan gaat de tekst, na een
bladzijde, plots over naar de tegenwoordige tijd:
Maar nu dat de zon zelf haar glorieus gelaat boven de kim vertoont, zie
mij daar: op de bulten van 't land, op de daken, op alle uitwendigheden
ligt de wittigheid als een tintelingje ijzel. [...] De bladeren op de bomen
en de vruchten te velde zijn niet meer groen. Zie ze aan, de oude stammen,
ze zijn nat en donker [...] Onder die fijne hemel, met een blinkend zonneke
midden in een rode hof, met de ijle, teerkleurige, zacht stilhangende,
rondbollige wolkjes - de enkele wazige sluiers die uit die tedere
droomuchtend daar zijn blijven hangen - onder die frisse hemel staan alle
dingen vochtig en bewaterd nog, hard getekend en vaal van uitzicht [...]
De kasseien op de wegen blekkeren wit, afgespoeld door de stortvlagen,
en heel de lange dorpsstraat ligt als een nette vloer een zaterdag na de
grote kuis. Die uchtend dan, zonder dat er iemand zin of vermoeden in
had, was een ventje in het weidje vóór 't gemeentehuis aan 't werk met de
spade (VW II:391-392).
“Nu” staat er, en de werkwoordstijd past bij die tijdaanduiding. Tot tweemaal toe
gebruikt de verteller een imperatief (“zie mij daar” en “zie ze aan”) om een nieuw
element van zijn beschrijving in te leiden.
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Opvallend is ook het woordje “die” in “die fijne hemel”, en wel omdat het niet schijnt
aan te knopen bij een gegeven uit de nabije context (waarin sprake is van de bomen,
de velden, de najaarsvrucht, de grachtjes en rootputten, de gebouwen, maar niet van
de lucht). Strikt genomen krijgt dit woord zo eenzelfde functie als een wijzende
vinger: het wijst naar iets wat de lezer/toeschouwer voor ogen heeft. De tekst gaat
weer verder in de verleden tijd nadat een personage (“een ventje”) in een concrete
temporele (“die uchtend”) en ruimtelijke (“in het weidje vóór het gemeentehuis”)
setting geïntroduceerd werd. Het kleinmenselijke, concrete niveau is weer aan de
orde, de eeuwige natuur verdwijnt weer naar het achterplan.

1.2.4.6 Ritme, klank. ‘Ik voelde [...] mijn dichtader gauw leeglopen’
Diverse stijlhandboeken verbinden aanschouwelijkheid met de manier waarop de
klank en het ritme van een zin één zijn met de inhoud ervan98. Deze verbinding dateert
van de oudheid. Denys d'Halicarnasse bijvoorbeeld bespreekt de passage waarin
Homeros beschrijft hoe Sisyphus zijn zinloze arbeid verricht, en toont aan hoe
woordorde, lengte van woorden, verhouding lange/korte klanken,... alle gericht zijn
op een imitatie van de werkelijkheid. Ik citeer een kort stukje van zijn argumentatie:
“Les mots d'une ou deux syllabes, laissant dans l'intervalle beaucoups de temps morts,
imitent la longuer du travail; les syllabes longues, qui introduisent comme des points
d'appui ou des haltes, imitent la résistance, la lenteur, la peine” (d'Halicarnasse in
Hamon 1991:20). Hij is dan ook de volgende mening toegedaan: “Le bon poète ou
le bon orateur doit imiter la matière que sa parole exprime, non seulement par le
choix des mots, mais aussi dans leur composition entre eux” (d'Halicarnasse in Hamon
1991:19).
In een 16de-eeuwse dichtleer benadrukt M.G. Vida dat de ware dichter zorgt dat
“le nombre et la cadence de chaque vers soient
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De klemtoon die op deze eenheid tussen vorm en inhoud wordt gelegd, kadert in een
eeuwenoud dispuut over de hiërarchie van schrijf- en schilderkunst. Poëzie (literatuur) zou
volgens sommigen inferieur zijn ten opzichte van schilderkunst, onder meer omdat poëzie
gebruik maakt van arbitraire tekens, terwijl schilderkunst met natuurlijke tekens kan werken
(zie hiervoor Markiewicz 1986-1987: passim; op pagina 538 wijst Markiewicz bijvoorbeeld
op een argument van Leonardo da Vinci ten nadele van poëzie: “it employs letters, creating
signs which do not resemble the objects which they represent for the imagination”). Als
auteurs er derhalve in slagen om hun teksten een materiële gelijkenis te verlenen met de
inhoud waarnaar zij verwijzen, vervalt dit punt van kritiek.
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d'accord avec l'idée qu'il exprime; que les sons, que les mots, que le vers par sa forme
propre, aient une ressemblance sensible avec les objets” (Vida in Hamon 1991:25).
Vida illustreert zijn bewering met een aantal concrete voorbeelden. Kleine
voorwerpen, zo betoogt hij, “veulent des sons maigres et petits; les grands demandent
des mots sonores et majestueux” (Vida in Hamon 1991:26). Als iets traag en
moeizaam gaat, “que votre marche soit laborieuse; que les mots paresseux arrivent
lentement et avec peine”. In het tegenovergestelde geval echter, als alles snel gaat,
“vite des pierres, des traits, du feu, des armes, pour repousser l'ennemi” (Vida in
Hamon 1991:26; bemerk trouwens hoe Vida's eigen zinnen op zich al een voorbeeld
zijn van zijn stelling: de snelle opeenvolging van zinsdelen zonder werkwoord in
deze opsomming drijft het tempo op).
Ook in meer recente stijlhandboeken vinden we dit voorschrift terug: “In goede
stijl zijn inhoud en vorm innig verbonden” (Fraussen en Verschuere 1957:2).
Ledeganck is volgens hen één van de begenadigden die daarin slagen:
De lange zware klanken [...], de stroeve ng- en sisgeluiden, evenals de
trage gang van de verzen, hebben voor uitwerksel, dat wij het zuchten en
kermen enigszins horen, en de droefheid en de angst in zekere mate
medegevoelen (Fraussen en Verschuere 1957:43-44).
Hetzelfde zeggen ze over een fragment van Streuvels, waarin hij het heeft over een
zwemmer (het betreft opnieuw de zwemmende Lander uit ‘Meimorgen’): “Let op
“bibbering”; en vooral op die laatste zin [nl. “hij voelde zich wel omwonden van het
blauwe diepe water”]: de klanken doen ons het mollige van het water enigszins
gevoelen” (Fraussen en Verschuere 1957:48). Wat verder wijzen ze, naar aanleiding
van diezelfde passage, op een geval van “nabootsing van beweging”: “Hij wendde,
keerde, dompelde diep in de onderste waterlage, dook veel verder weer boven,
dartelde rond, speelde met de kabbelkringen die om hem uitwijdden, tot hij, moe
gevochten, zich drijven liet op de stroom (Streuvels)” (Fraussen en Verschuere
1957:50). Zij geven geen nadere uitleg, maar het lijkt me duidelijk dat ze de snelle
bewegingen van de speelse zwemmer herkennen in de snelle opeenvolging van
werkwoorden en deelzinnetjes. Een soortgelijk voorbeeld zou de beschrijving van
de visjes in ‘Lente’ kunnen zijn: “hij zag ze spelen bij hele troppels; zij wipten
gezwind omhoog en omlaag, lijk schichtjes weg en weer; bij zwermen schoten zij
voorbij, aaneenhoudend lijk lange slangen, al onder en bachten 't mos en 't waterriet,
tussen de stenen, door spleten en groeven krinkelend” (VW I:184-185).
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Nabootsing van klank en ritme van het beschrevene helpt dus om een
hypotypose-effect te veroorzaken. Een goed voorbeeld is nog de bespreking van het
gedicht ‘Twintig mezenvoetjes” van Gezelle:
Lichte, sissende geluidjes: gelijk het fijne “wies-wies” van de mezen zelf.
Vlugge, huppelende maat: gelijk de gezwinde bewegingen van de lichte
diertjes zelf (Fraussen en Verschuere 1957:44).
De wil om het beschrevene na te bootsen mag zelfs de welluidendheid in het gedrang
brengen: “Harde, stroeve klanken zijn ons aangenaam, wanneer ze dienen om na te
bootsen. Gezelle wordt in zijn avondmijmering gestoord door het gekwaak van
kikkers: Wat is 't, dat her en weder her/verergerend gerrebekken?” (Fraussen en
Verschuere 1957:51).
Dit gegeven komt in de Streuvelsstudie regelmatig voor. De vorm van Streuvels'
teksten spoort volmaakt met de inhoud ervan99. De tekst zelf wordt zo als het ware
tot icoon van zijn betekenis. Anne Dellart formuleert het als volgt: “Innerlijke en
stilistische waarden zijn, zeker in zijn gaafste werken, nooit te scheiden. Vorm en
inhoud zijn hier waardelozer termen dan ooit, het één is precies het andere geworden”
(Dellart in De Standaard 15/12/1962).
Daarom schrijft Paul Kenis dat De teleurgang van den Waterhoek “een wreed
opgezetten roman, rustig volgehouden tot het einde toe, volmaakt evenwichtig,
indrukwekkend grootsch van lijn” is, “als het Zuid-Vlaamsche landschap zelf, dat
men steeds weer uit het werk van
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In dit verband kan misschien tevens worden gewezen op de door Streuvels' regelmatig
uitgesproken wil om de concrete materialiteit van het boek in overeenstemming te brengen
met de inhoud ervan (zie ook Schepens 1982:90). Dat blijkt duidelijk uit zijn brieven aan
Speman: “Je trouve qu'un livre doit se présenter et être en rapport matériellement (son
extérieur) avec son contenu; et je ne puis me présenter d'une manière avantageuse, une histoire
tragique et sombre comme Leben und Tod, présentéé dans le petit format de Kleine
Novellenband, qui lui donne l'aspect d'un petit conte pour enfants! Leben und Tod exige un
format et un caractère un peu solennel, en harmonie avec le genre et le style de l'ouvrage”
(brief van Streuvels aan Speman d.d. 27 mei 1936 zoals geciteerd door Schepens 1971:83-85).
In een stuk dat hij schreef voor Het Boek in Vlaanderen (1930) noemt hij dit één van de
voordelen die aan het zelf drukken van boeken verbonden zijn: “Men laat zelf drukken om
er plezier aan te beleven, uit liefhebberij, omdat men alles zelf uitkiezen kan, schikken en
samenstellen: papier, formaat, letter, letterspiegel, enz. [...]... om iets te zien geboren worden
waarvan de inhoud met den uitwendigen vorm harmonieert” (Streuvels 1982:272). Hij ging
daarin heel ver. Zo koos hij heel bewust voor een uitgever van Alma: “Il y a mon roman
Alma dont le sujet religieux-mystique demandait un éditeur spécifiquement catholique (Brand,
Bussum, Holl.)” (Schepens 1971:91). Ook wat betreft illustraties, heeft Streuvels heel concrete
eisen (zie onder meer de briefwisseling met Masereel; Desmedt 1997:101-102; vooral voetnoot
2).
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Streuvels, met ongeëvenaarde plastische kracht, opdoemen ziet” (Kenis in NRC:
17/12/1927). Anton van Duinkerken stelt dat Streuvels in zijn verhaal De oude wiking
“in de spanning zelf van zijn volzin de maat geeft van de kracht, waarover hij schrijft”.
Over dezelfde tekst zegt hij nog: “deze barbaarschheid is grootsch en ze heeft tot
uitdrukkingsvorm een gespierden, eerlijken en onverfraaiden stijl, die ruggegraat
heeft en ruggegraat geeft” (A.v.D. in De Tijd 16/01/1932). Niet altijd komt deze
overeenstemming in een positieve context voor. Zo betreurt Moller “dat
mens-onwaardige boek Langs de Wegen, (1903), dat artistiek even eentonig is als 't
daar erg vlakke dadeloze mensebestaan” (Moller 1932:292).
Ook in recenter onderzoek hebben onderzoekers deze vaststelling gedaan. Naar
aanleiding van ‘Het leven en de dood in de ast’ voelen zowel Westerlinck als Verbeek
zich geroepen om op de iconische kwaliteit van de tekst te wijzen. Zo schrijft
Westerlinck het volgende over de aanvangszinnen:
In lange zinnen, waarvan de korte delen zich ritmisch op twee- of drieslag
voortbewegen als geketende gevangenen in de rij, roept Streuvels
magistraal die uitzichts-, inzichtloze voortgang van het leven zonder
vrijheid op [...] Wat is het leven van die mensen anders dan, steeds
gekadanseerd op die monotoon-obsederende, schijnbaar eindeloze tweeslag
van het ritme, “het voortdurend herhalen en herdoen, het wentelen in zotten
kring, het vullen van een vat zonder bodem, het trappelen ter plaats,
arbeiden ten ondomme, waar niemand het eind of 't begin, het doel of het
nut van bespeuren kan...” (112). Kan men pregnanter in de stijl het
werktuiglijke, nutteloze, absurde van de menselijke levensbeweging als
geleefd-worden vertolken? (Westerlinck 1961:533-534).
Verbeek stelt over een bepaalde passage (ik vermoed dat hij het heeft over de alinea
waarin Knorres binnenkomst in de ast wordt beschreven):
De stijl [...] is weer een van die voorbeelden van Streuvels' suggestieve
kracht: de woordkeuze, de donkere klanken, de alliteraties werken samen
om de gedachte van het troosteloos verlorene te doen aanvoelen. Misschien
speelt ook de verfijnde zintuigelijkheid een rol: voelen we er het genot
van de warmte? (Verbeek 1962:188).
De stijl brengt de lezer dus als het ware in dezelfde sfeer als de personages; de
beschreven wereld wordt aanwezig (want zintuiglijk waarneembaar) gesteld.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

201
Teken en betekenis zijn één geworden. De Schutter wijst daar letterlijk op in zijn
stilistische analyse van de in ‘Het leven en de dood in de ast’ voorkomende
muizenscène:
In dit taalkunstwerk zijn de woorden tegelijk het teken en het betekende,
ze realiseren a.h.w. hun eigen betekenis [...] Deze woorden zijn veel meer
dan een gewoon verwijzen naar de werkelijkheid, ze realiseren ze
klanksymbolisch, opgenomen als ze zijn in een feilloos, trefraak ritme (De
Schutter 1963:303).
Het is dan ook niet te verwonderen dat dergelijke passages onvertaalbaar geacht
worden. De Schutter bekijkt de vertaling van W. Ackermann en zegt daarover het
volgende: “Bij Streuvels realiseren de woorden ritmisch en klanksymbolisch hun
eigen betekenis, bij de Duitser gaan ze haast volledig op in hun verwijzende functie,
zonder dat ze ons het gebeuren nabijbrengen” (De Schutter 1963:309).
Stijlhandboeken laten niet na te benadrukken dat klank- en ritmekwesties geen
privilege zijn van verzen, maar ook in het proza aan de orde zijn. Dit werpt
interessante vragen op voor de Streuvelsstudie. Kan de in Streuvelsrecensies vaak
opduikende kwalificatie “dichterlijk” verklaard worden door te wijzen op het feit
dat de auteur omgaat met klank en ritme op een manier die typisch zou zijn voor
poëzie? Dat is alvast de stelling van De Ridder:
Streuvels' taal is eene leevende taal; ze is bovenal rythmus, dat is: leven
[...] Die taal vloeit op effen tempo uwen geest door, op eenen natuurlijken
rythmus - gecadenceerd meestal lijk een vers, harmonisch verbindend het
acoustische met het vizueele (ofschoon 't vizueele, gelijk bij alle prosateurs,
de hoofdzaak blijft) tot zwaar rythmisch proza - uwe ooren langs; men
voelt niet dat er op gezocht, op geploeterd, op gezwoegd werd (De Ridder
1907b:176-177).
Streuvels' zinnen vertonen dezelfde cadans als verzen. Ze doen nochtans helemaal
niet gekunsteld aan, maar wel als “eenen natuurlijken rythmus”, helemaal anders
dan de “Fransche symbolistiek of Hollandsche Van Deyssellarei”, voegt De Ridder
er aan toe (1907b:177). Meer nog: ze zijn die “rythmus”, ze zijn leven. Vorm en
betekenis zijn volmaakt in elkaar vervloeid: deze woorden zijn wat ze betekenen.
Ik analyseer enkele passages vanuit die invalshoek. Vooraf vermeld ik nog even
dat Streuvels met de voorschriften van die tijd vertrouwd was, als we tenminste
mogen geloven wat hij in Avelgem schrijft100:
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De enige drie bekende gedichten van Streuvels zijn alvast strak geritmeerd (zie Streuvels
1982:21-23).
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Gelijk iedere beginneling, heb ik aangevangen met verzen maken, want
toen had ik reeds boeken gelezen (uit nieuwsgierigheid) over prosodie en
versificatie, klemtoon, voeten, maten, rijmen, ritmiek en de rest. Het waren
lichte natuurtafereeltjes, nabootsing van Gezelle, waar ik verder geen
belang aan hechtte. Ik voelde ten ander mijn dichtader gauw leeglopen en
meer goesting om te beschrijven en te vertellen (VW IV:1179).
Elders in datzelfde boek schrijft hij dat Verriest hem uitleg gaf “over ritmiek en de
maatslag in de gedichten van Gezelle”, “Om te bewijzen hoe de dichter het gevoel
van de inhoud weergaf in zijn verzen” (VW IV:1206).
De eerste tekst die Streuvels in Van Nu en Straks publiceerde, was ‘Een ongeluk’.
Een jongeman valt van een stelling en sterft, waarna zijn ongelukkige moeder zijn
lijk komt weghalen. De laatste alinea gaat als volgt:
De voorbijgangers haastten zich weg, en de zaag knersde, de beitel klopte,
de hamer kleunde, de stenen werden omhoog gesleurd, en dat prachtig
gebouw, de glorie van een wereldstad, stond te pralen in de gillend witte
middagzon, alsof er niets gebeurd ware (VW I:262).
Het eerste wat opvalt, is de parallelle structuur van de vijf deelzinnetjes van het eerste
deel van de alinea (tot “gesleurd”): telkens betreft het een onderwerp gevolgd door
een persoonsvorm, waarbij vooral opvalt dat het objecten zijn die de functie van
onderwerp vervullen, en geen mensen101. Er zijn geen bijvoeglijke bepalingen, wat
strookt met de inhoud: er wordt gewerkt, er is geen tijd voor franjes of meer
nauwkeurige observatie. Het tweede deel echter is radicaal verschillend. “Gebouw”
krijgt een adjectief opgekleefd (“prachtig”) en gaat vergezeld van een bijstelling (“de
glorie van een wereldstad”). De werkwoorden die er betrekking op hebben, drukken
geen ijverige bezigheid uit, maar wel iets passiefs, wat met het esthetische niveau te
maken heeft: “stond te pralen”. Het is alsof woordkeuze en zinsbouw duidelijk maken
dat het gebouw een verheven status bekleedt boven de mensen. Die krijgen zelfs
geen naam, weggecijferd als ze zijn achter passiva (“werden omhoog gesleurd”),
personificaties en metonymische voorstellingen van hun handelingen (“de zaag
knersde, de beitel klopte, de hamer kleunde”). Zo wordt het gebouw pas écht tot “den
reuzen god die de ellendelingen
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Ook De Bom zal de bedrijvigheid in de Antwerpse haven zo beschrijven in het eerste
hoofdstuk van zijn Wrakken. Voor een mogelijke interpretatie van een dergelijke manier van
voorstellen verwijs ik naar Sintobin 2001.
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doodeenvoudig van zijnen rugge schudt” (Streuvels aan De Bom 10/04/1896). De
frase “in de gillende witte middagzon” trekt de aandacht door de opeenstapeling van
kwalificaties en uiteraard ook door de schrille i-klanken102.
Een voorbeeld van klanknabootsing is wellicht de beschrijving van de storm in
De vlaschaard:
Uit de donkerte ten westen dommelde een dof gerommel dat geleek aan
't grollen van de hemelhond en de lucht doordaverde als zwaar getuig dat
op lompe wielen komt afgedokkerd. De bomen zelf schenen donker en
roerloos als stonden ze in hun vonnis (VW II:680).
O's en schwa's wisselen elkaar af; verscheidene woorden lijken elkaar qua klank en
voet te herhalen: “donkerte, dommelde” zijn opgebouwd als dactyli, “grollen, lompe,
donker, stonden” hebben het klankpatroon van een trochee. Interessant is ook het
volgende citaat, dat de storm niet meer beschrijft als dof rommelend in de verte, maar
wel als vlakbij: “Meteen knetterde en kraakte de vervaarlijke donderslag die verliep
in een grof gedommel dwars door de wolken” (VW II:681). De lange, schel klinkende
a's, daarnet ook al aanwezig maar minder opvallend, treden hier manifester op de
voorgrond103. Beide klanken, a en o, wisselen elkaar regelmatig af in de rest van de
beschrijving: “Schunderende donderslagen robbelden met einden zwaar gedreun en
gedommel, dat 't heelal doordaverde bij elke nieuwe slag” (VW II:682). Het repetitieve
van de donderslagen wordt mijns inziens ook perfect geïncarneerd in een nogal sterk
op herhaling gebaseerde woordgroep als “schunderende donderslagen robbelden”.
De eerste zinnen van De vlaschaard luiden:
De zware, grijze lucht bleef wegen over de wereld. Eendikte opgestapelde
mist, van beneden tot in de opperste luchtlagen, drukte die grove last als
een onverroerbaar weedom, een treurnis zonder einde of uitzicht. Dagen
lang bleef alles dof en donker. Dan kwam de wind, onverwachts losgelaten,
en zweepte wolken regenstof die rakelings over de grond schoren en de
velden begispten. Het vlakke land lag er afgebakend in zijn nauwe einder,
overwaterd met mist, onnutig, zoppenat, eenzaam,
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Terloops stip ik hier even aan dat de vermenging van geluid en kleur zoals in “gillende witte
middagzon” een courante synesthesie is bij Streuvels (zie Janssens 1972:31).
Het is trouwens opvallend hoe de alliteratie met een krachtige klank als k (“knetterde en
kraakte”) overgaat in een minder krachtige g-alliteratie om het geluid op grotere afstand te
beschrijven (“grof gerommel”).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

204
onmeedogend aan de wrede elementen overgelaten, als een woestenij in
de aanvang van de jongste dag. Alzo sleepte de verdrietige winter voort,
zonder een krimmeltje klaarte, in wanhopige eentonigheid (VW II:497).
Wat onmiddellijk opvalt, zijn de lange e's: “wegen, wereld, eendikte, beneden,
weedom, bleef”. Ook de terugkerende w's (“zware, wegen, weedom”) springen in
het oog. In de eerste drie zinnen, waar de absolute stilstand van het seizoen wordt
verwoord, wisselen onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen elkaar vrij
regelmatig af, waardoor veel woorden het klankpatroon van een trochee krijgen:
“zware, grijze, wegen, over, wereld, drukte, grove, weedom, treurnis, einde, uitzicht,
dagen, donker”, zodat ook daar weinig vernieuwing bij komt kijken. Deze herhaling
doet het ritme haast stagneren; het is alsof de onveranderlijkheid van de toestand,
gelexicaliseerd in woorden als “bleef” (tweemaal - het woord voor ‘blijven’ zelf
wordt dus herhaald!), “sleepte” en “onverroerbaar”, zich ook voordoet op het niveau
van de klank en het ritme. Vervolgens heeft het er even de schijn van dat er
verandering komt, namelijk wanneer de eenlettergrepige woorden in de zin “Dan
kwam de wind” het ritme opzwepen, maar onmiddellijk erna begint het monotone
spel met e's (“eenzaam, wrede, sleepte, eentonigheid”) w's (“overwaterd, woestijn,
wanhopige”) en trocheeën (vlakke, nauwe, wrede, aanvang, jongste,...”) opnieuw.
Meer nog, de monotonie duikt zelfs op in de woorden die de verandering aanduiden:
e's (“zweepte, regenstof”), w's (“kwam, onverwachts, zweepte”) en woorden met het
klankpatroon van een trochee (“zweepte, wolken, schoren, velden”). Van echte
verandering lijkt dus nooit echt sprake. De lange e's komen enkele keren voor in
combinatie met een w: “wegen, wereld, weedom, zweepte”. Die combinatie zorgt
voor een onheilspellende lettergreep: “wee”... “Wee der werelt ende dengenen die
daar in wonen!”, dreunt een spookachtige stem op de vlasakker in Vermeulens oren,
nadat hij zijn zoon heeft geslagen; wee de personages die in een boek wonen dat
begint met een viervoudig “wee”, zou de lezer kunnen zeggen.
Het begin van de roman bestaat uit trage, statige zinnen. Alles zit vast, alles blijft
zoals het is (de winter wil niet wijken/Vermeulen zal de eeuwige wetten niet kunnen
doorbreken). De laatste twee zinnen bestaan uit een opeenstapeling van bijvoeglijke
bepalingen, en ook deze opsomming lijkt de lectuur te vertragen. Deze traagheid
staat in contrast met de korte, elkaar snel afwisselende zinnetjes die Vermeulens
wandaad beschrijven:
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Vermeulen had nochtans niet gestamerd: met één blik had hij het aafse
inzicht van zijn zoon doortint: in die gebogen gestalte de moedwillige
wederspanningheid gezien. De weerdij van een bliksemzwong duurde het;
als de angel van een venijnige bie had het hem gestoken; geen stonde had
de boer geaarzeld. Van uit zijn borst schoot de vliemende schicht hem
naar 't hoofd - een snok in de arm - en zonder tegenhouden of bedenken,
liet Vermeulen de pezen los, gaf toe uit al zijn macht. Zonder vloek of
schreeuw, verraderlijk, de daad rapper dan de gedachte - zwaaide de
mispelaar in de lucht en kletste met een dragende slag in Louis zijn nek
(VW II:713).
De nevenschikking van korte zinnetjes, van elkaar gescheiden door leestekens als
dubbele punten, liggende streepjes of komma's, heeft hier een versnellend effect.
De beginbeschrijving van ‘Het leven en de dood in de ast’ luidt als volgt:
De schuur met de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel waar,
in de gapende diepte, door haveloze mannen, in haastig tempo, een spel
wordt opgevoerd. Het gebouw staat er eenzaam op de verlaten vlakte (VW
III:725).
Opvallend is het grote aantal keren dat de klank ‘a’ wordt gebruikt: “waar, gapende,
haveloze, haastig, staat, eenzaam, verlaten”. De concrete betekenis van die klank
zou hier zoiets kunnen zijn als “klaaglijk”, of ook: “gapend”.
Ook de beginalinea van ‘Wit leven’ kan misschien als voorbeeld gelden:
Gelijk een lijzig stroelend waterleike onder 't gras in een eindeloze zomerse
achtermiddag, had haar leven gelopen door een reeks van gelijke dagen,
in stille afzondering, ver van alle werelds gewoel en gerucht, zonder
stoornis van binnen noch buiten, met altijd dezelfde nietige gebeurtenissen,
rustig maar ongemerkt glijdend naar de oude dag (VW I:263).
De zin lijkt even eindeloos als het leven dat hij beschrijft. Drie van de nevengeschikte
bijzinnen bevatten geen werkwoord (er wordt dus eigenlijk niets in gedaan), het
laatste bijzinnetje bevat een participium met een werkwoord (glijden) dat weinig
activiteit uitdrukt. Het toch wel opvallend gelijkmatige ritme (voornamelijk jambes)
werkt de suggestie in de hand dat verwoording en leven eenzelfde eenvormigheid
en effenheid
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vertonen. De slepende ij's104 vertragen de lectuur, net als de herhaling van lettergrepen
als “ge-” (“gelijk, gelopen, gewoel, gerucht, gebeurtenissen, [on]gemerkt”), “-ze”
(“lijzig, eindeloze, dezelfde”) en “zo” (“zomerse, afzondering, zonder”).
Deze invalshoek blijft uiteraard altijd vrij subjectief en intuïtief. Van Gorp merkt
terecht op dat “geen enkele klank of klankengroep een uitdrukkingskracht op zich”
bezit (Van Gorp 1998:237)105. Ook de vaststelling dat Vermeulens wandaad met
snellere zinnen wordt beschreven dan de beginscène, is eigenlijk maar een
interpretatie. In beide passages vinden we bijvoorbeeld een opeenstapeling van
bijvoeglijke bepalingen (“Zonder vloek of schreeuw, verraderlijk, de daad rapper
dan de gedachte”), maar slechts in het eerste geval werd die geduid als vertragend,
in het tweede als een versnelling door nevenschikking. Toch lijkt een dergelijke
lectuur me interessant, onder andere omdat ze misschien enigszins verklaart waarom
met dichtkunst en lyriek verbonden termen zo vaak voorkomen in de
Streuvelsreceptie: “dichters maken hun proza zo “gerythmeerd”, dat het de gepaste
vorm wordt voor hun dichterlijke ontboezemingen” (Fraussen en Verschuere
1957:6)106. Dat van een geritmeerde vorm een poëtische impuls uitgaat,
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Die waren nog niet aanwezig in de eerste druk van Lenteleven; daar luidde die beginzin nog:
“Gelijk het beekje onder 't gras een zomersche zondagnoen, liep haar leven daarheen; in eene
kalme afzondering ver van alle gewoel, gedoken, gezapig onafgebroken voort met kleine
altijd weerkeerende dingetjes, rustig naderend den ouden dag” (Streuvels 1899:237).
Nochtans hebben stilistici al eeuwenlang concrete voorschriften geformuleerd over hoe de
imitatieve harmonie tot stand kan worden gebracht. Om maar één voorbeeld te geven: in de
16de eeuw schrijft M.G. Vida: “Les petits objets veulent des sons maigres et petits; les grands
demandent des mots sonores et majestueux [...] Le vers tombe, et se précipite, si c'est le voile
de la nuit qui s'abaisse et s’étend sur le vaste Océan; ou si c'est le boeuf assené qui s'abat
sous le coup” (Vida in Hamon 1991:26). Helemaal duidelijk is de zaak dan nog niet - wat
zijn magere en kleine klanken? wanneer noemen we een woord welluidend en majestueus?
- en het is dan ook niet verwonderlijk dat Denis Diderot er twee eeuwen later op wijst dat
het niet iedereen gegeven is om het imitatieve van grote poëzie te vatten: “Mais l'intelligence
de l'emblème poétique n'est pas donnée à tout le monde. Il faut être presque en état de le
créer pour le sentir fortement. Le poète dit: Et des fleuves français les eaux ensanglantées/Ne
portaient que des morts aux mers épouvantées. [Voltaire, Henriade, II, vers 357.] Mais qui
est-ce qui voit dans la première syllabe de portaient, les eaux gonflées de cadavres, et le
cours des fleuves comme suspendu par cette digue? Qui est-ce qui voit la masse des eaux et
des cadavres s'affaisser et descendre vers les mers à la seconde syllabe du même mot? L'effroi
des mers est montré à tout lecteur dans épouvantes; mais la prononciation emphatique de sa
troisième syllabe me découvre encore leur vaste étendue (Diderot in Hamon 1991:128).
“De term lyrisch proza wordt gebruikt voor proza dat opgesmukt is met lyrische stijlmiddelen
zoals ritme, klanksymboliek, metaforen e.d.” (Van Gorp 1998:265).
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blijkt in elk geval uit wat De Bock, in zijn studie De Vlaamse letterkunde, over
Minnehandel zegt:
Het is bijna toveren hoe Streuvels in de aanhef van ieder hoofdstuk, die
éen volgehouden zang is en een reïncarnatie van de “Natureingang” van
de middeleeuwse liederdichters (of wat Marnix Gijsen eens oneerbiedig
zijn meteorologische bulletins noemde), de natuur oproept door het rhythme
van zijn volzinnen. Het is als een plicht die hij nooit verzuimt. Men voelt
er zich door geneigd het boek te gaan genieten als een gedicht en voorlopig
niet erg op de inhoud te letten. Maar ook de inhoud loont de moeite (De
Bock 1953:178).

1.2.4.7 Woordkeuze. ‘Un mot bien choisi’
“Het middel nu om eene zaak aanschouwelijk voor te stellen, d.w.z. zóó dat de lezer
ze als 't ware ziet, is het kundig gebruik - het doelmatig kiezen en groepeeren - van
schilderende woorden (nr. 25)” (Verest 1907:44). Onder dat nr. 25 geeft Verest het
verschil aan tussen “abstracte, afgetrokken woorden” en “Concrete, schilderende,
beeldende woorden”. De eerste “verwekken een denkbeeld, eene idee, een begrip,
maar op zich zelf geen zinnelijke voorstelling”. De laatste echter “doen in de
verbeelding de levendige voorstelling ontstaan van iets dat onder het bereik der
zinnen valt” (Verest 1907:19). Voorbeelden van de eerste groep zijn: “Kracht,
godsdienst, zeden, wetenschap, boom (in 't algemeen), enz.”, en van de tweede groep:
“Een eik, eene linden laan, een zwart paard, een grijsaard, een bliksemstraal, een
regenboog, een donderslag, hagelgekletter, enz.” (Verest 1907:19). Ook bij Fraussen
en Verschuere vinden we deze gedachte terug. “Bepaalde, concrete voorstelling”
is een van de manieren die zij bespreken onder de titel “Om aanschouwelijk te
schrijven” (Fraussen en Verschuere 1957:40). Zij geven een aantal zinnetjes ter
vergelijking, bijvoorbeeld:
Vergelijk met elkander A en B:
[...] Op dat gezicht begon het weesje te wenen. - Toen zag ik juist een
vogeltje vliegen met iets in zijn bekje om een nestje te bouwen. - In dat
bos hoorden we veel, zeer veel vogeltjes zingen.
[...] Op dat zicht begon het weesje te snikken en klaaglijk te huilen. - Toen
zag ik juist een vinkje voorbijvliegen met een spiertje mos in zijn bekje,
zeker voor het bouwen van zijn zachte nestje. - Daar hoorden we duizenden
vogeltjes kwetteren en kwinkeleren in het lover: het galmde door het bos.
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De uitdrukking onder A is te algemeen, te afgetrokken. Die onder B is
“bepaalder”, “concreter” en daardoor aanschouwelijker (Fraussen en
Verschuere 1957:40).
A lijkt inderdaad minder specifiek dan B. De soortnaam “vogeltje” werd vervangen
door “vinkje”, op dezelfde manier als bij Verest “boom (in 't algemeen)” als een
voorbeeld van een abstract woord gold, en “een eik” niet. Het werkwoord “wenen”
heeft een ruimere betekenis dan “snikken en klaaglijk huilen”, net zoals “zingen” de
interpretatie minder stuurt dan “kwetteren en kinkeleren”. Het onbestemde “iets” is
heel concreet “een spiertje mos” geworden en het ongetelde van “veel, zeer veel”
werd vervangen door een concreet getal: “duizenden”. Het woord “nestje” kreeg een
beschrijvend adjectief opgekleefd, of, om het met de benaming van dit stijlhandboek
te zeggen: een “tekenende bijvoeging d.i. adjectieven, soms bijwoorden en zelfs
bijvoeglijke zinnen die een schilderende, kenschetsende bijzonderheid vermelden”
(Fraussen en Verschuere 1957:41)107. De auteurs citeren Conscience en spatiëren
“uitdrukkingen te algemeen, te vaag om een aanschouwelijke voorstelling te geven:
[...] Reeds begon het gebladerte van s o m m i g e b o m e n zich met a l l e r l e i t i n t e n
te verwen en te sieren” (Fraussen en Verschuere 1957:40-41). Een dergelijke passage
lokt vragen uit als: Welke tinten dan zoal, en hoeveel is “allerlei”? Om welke en om
hoeveel bomen gaat het precies?
Aanschouwelijkheid, hypotypose, heeft dus te maken met woordkeuze en -orde.
Concrete en specifieke woorden hebben de voorkeur boven abstracte en algemene,
stelt Verest (Verest 1907:73). Hij
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“Tekenende bijvoeging” is uiteraard de vertaling van “epitheton” (“epitheton ornans” als het
om een vaste verbinding gaat) en is volgens deze auteurs een andere manier om
aanschouwelijkheid in de hand te werken.
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sluit daarbij aan bij een lange traditie, die ook nu nog doorwerkt108. Zo schrijft Blair
in 1797:
Dans une description, tout doit [...] être aussi marquant et aussi particularisé
qu'il est possible. Une rivière, une montagne, ou un lac, font plus d'effet
sur l'imagination, lorsqu'on spécifie tel lac ou telle rivière, que lorsqu'il
n'est question que d'un lac ou d'une rivière en général; et la plupart des
anciens auteurs ont senti cet avantage (Blair in Hamon 1991:74).
Een halve eeuw later stelt Broeckaert:
Rien n'est plus opposé à la nature de la description que tout ce qui est
vague, confus ou abstrait. [...] Les bons auteurs nous apprennent au
contraire à spécifier et à particulariser le plus qu'ils peuvent, les objets
qu'ils présentent à l'imagination (Broeckaert 1853:168).
Streuvels' beschrijvende passages lijken aan die vereiste te beantwoorden. Neem
bijvoorbeeld een van de ruimtebeschrijvingen uit Minnehandel:
De elzentronken langs de weg hadden een wonder voorkomen en de mussen
swatelden allerlei zottigheid tussen 't loof. [...] De witte eendjes ploeterden
in de wal en in 't lommer, tegen de oever, dansten muggen en kleurige
libellen boven de groene bladeren en de gele waterrozen die op de
spiegelplas te vlotten lagen (VW I:1196).
Deze passage bevat heel wat epitheta, in dit citaat bijna uitsluitend kleuren, die de
lezer helpen om zich het beschrevene voor te stellen. Ook de werkwoorden zijn heel
concreet: niet “riepen” maar
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Die traditie bestaat trouwens ook nu nog. In schrijfcursussen en workshops fictie komt de
aanbeveling nog altijd voor: “Goldberg asks writers to “drop to a deeper level” in their
description. “Not just car but Cadillac, not just bird but wren,” she says, encouraging students
to go through their own first drafts and become fundamentally more specific about what they
have seen in their mind's eye” (Checkoway 1999:167). Ze geeft echter toe dat dit advies voor
problemen zorgt, en meer bepaalt dezelfde problemen als die die in de volgende twee
voetnoten zullen worden besproken: “Writing description makes students nervous; it raises
to the surface two of the most fundamental anxieties of all writers: How much is too much?
And How much is too little? (“In my description of this house, should I mention that the
paint is flaking and that the tree outside is dying of Dutch elm disease?”)” (Checkoway
1999:167). (In deze vragen zijn de twee klippen van daarnet trouwens gemakkelijk te
herkennen.) Ze beklemtoont: “It's important, I think, to respond to such anxieties carefully
and not with the standard “Oh, you'll just know how much to tell,” or that smoke screen about
that nebulous le mot juste (the correct word) as if one could pull such things mysteriously
out of the insubstantial air”.
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“swatelden”, niet “vlogen” maar “dansten”. Bovendien worden de dieren specifiek
benoemd: mussen (en niet: “vogels”), muggen en libellen (en niet: “insecten”)109.
Streuvels zelf tekende het volgende bezwaar aan tegen Free Frits’ gebruik van een
al te vage woordgroep als “al die nieuwerwetse zaadplantjes”: “Goed, Free, maar ik
ben wel benieuwd om enige van die “nieuwerwetse zaadplantjes” bij hunnen naam
te kennen!?” (Streuvels 1982:121)110.
Taelman vraagt zich af waarom Streuvels' beschrijvingen de lezer zo doordringen
en vindt de gewichtigste reden daarvoor
in het plastieke van Streuvels' beschrijving, in zijn beeldende woordkunst,
in den uitsprong waardoor het beschreven ding ons oog komt raken,
veelmeer dan wij ons hoeven geweld aan te doen om het te vatten. Eén
woord gebruikt hij daartoe, een enkel woord, het woord dat een geschoolde
schrijver min of meer benadert of waar hij blindelings naar tast, zoo geen
aangeboren aanleg het hem ingeeft, en wiens opwekkingskracht Taine zoo
wel beschreef: “Un mot bien choisi fait en nous comme un éveil de
sensations; par lui un point claire se détache, et tout alentour apparaissent
et s'enfoncent par échappées les choses environnantes.” (Taelman 1906:4)
en hij laat zijn citaat volgen door een aantal van die “tooverwoorden”. De overtuiging
dat één enkel, raak gekozen woord een visualiserend effect kan hebben, duikt ook
op in een stuk waarin Linnebank de Reinaert de Vosbewerkingen van Streuvels
(1907) en J.F. Willems (1836)
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Nochtans blijft de uitspraak dat iets “concreet” dan wel “vaag” is geschreven, altijd subjectief;
men zou bijvoorbeeld kunnen vragen stellen bij “allerlei zottigheid” en “kleurige libellen”...
Naar aanleiding van de voorbeelden die ik daarnet citeerde uit Fraussen & Verschuere kan
de lezer bijvoorbeeld ook vragen of “voorbijfladderen” niet een groter visualiserend effect
heeft dan “voorbijvliegen”, en waarom de verschillende soorten van die “duizenden vogeltjes”
niet worden opgesomd...
Ook hier echter doemt eenzelfde opmerking op als in de vorige voetnoot: waarom wil
Streuvels wél dat de auteur de zaadplantjes preciseert, maar schreef hij eerder dat hij zich
ergerde aan de al te nauwgezette beschrijving van de brief die Mon aan zijn geliefde Mietje
schrijft: “de vorm der letters is ons ook onverschillig” (Streuvels 1982:120). Weliswaar heeft
hij het in dit voorbeeld vooral over de discrepantie tussen de inhoud van de brief, die
nauwelijks aan bod komt, en de uitgewerkte uiterlijke beschrijving ervan, zoals ook de
uiterlijke beschrijving van de postbode van dienst hem, “voor 't belang van 't verhaal [...]
veel minder [kan] schelen dan de brief zelf” (Streuvels 1982:120), maar dan nog is het niet
duidelijk waar precies de narratieve noodzaak ligt om de specifieke naam van die plantjes
te lezen...
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vergelijkt. Hij stelt twee kolommen op en concludeert dat Streuvels' tekst meer
plastische kracht heeft:
Ieder die weet, dat het in de letterkundige plastiek op een kleinigheidje aankomt,
als aan een beeld, zal aan deze trekjes makkelijk de hand herkennen van een zeer
Vaste en zeer Gevoelige, wien de herstelling van oude kunstwerken veilig is
toevertrouwd (Linnebank 1907:93).
Zo verkiest hij Streuvels' “tenzij een schamel tuitje worst” boven Willems’ “Dan
allene ene worst”. Streuvels weet het juiste woord te kiezen, “le mot juste”, het enig
mogelijke, enig juiste woord. Om het met de woorden van Querido te zeggen: “Altijd,
verbluffende greep-zekerheid naar de ziel van het woord” (Querido in De
Amsterdammer 31/08/1929). Streuvels beantwoordt daardoor aan één van de eisen
die stijlhandboeken opleggen: “Gebruik van het gepaste of geijkte woord, d.w.z. van
het woord dat het best geschikt is om bij den lezer juist en ten volle dat denkbeeld
te verwekken, hetwelk door den schrijver bedoeld werd” (Verest 1907:37). Dat is
ook de reden die sommige critici aanhalen om bepaalde teksten uit dit oeuvre
onvertaalbaar te noemen. Dat doet de recensent van De Standaard als hij de Duitse
vertaling van de eerste zin van ‘De bomen’ vergelijkt met het origineel: “Het is knap
gedaan en de vertaling in haar geheel schenkt voldoening, maar de schaaiaards staan
er niet in en daardoor is de toon veranderd” ([anoniem] in De Standaard 08/04/1968).
Door het woord “schaaiaard” te laten wegvallen, verdwijnt de martiale connotatie
van de inleidende zin, om vervangen te worden door “iets dat veel intiemer zal zijn,
veel weker dan het bij Streuvels is”.
Interessant is ook de overtuiging dat woorden en referenten noodzakelijk
samenhangen: “Zijn onderwerpen, de hem vertrouwde, dus eerlijk uitgewerkte,
hebben om deze woorden gevraagd” ([anoniem] in De Standaard 08/04/1968). De
taal uit Streuvels' beginperiode “kleefde aan de dingen [...] nog als een bloedwarme
werkelijkheid” (Demedts in Dietsche Warande en Belfort 1971:659). “Zijn taal
behoort bij het onderwerp. Kon er anders over het vlas geschreven worden dan met
de woorden die hij gebruikt heeft?”, schreef diezelfde onderzoeker in zijn
Streuvelsstudie (Demedts 1971:178). “En dan die taal, als meegegroeid en
opengebroken uit de wolken en den grond, zoodat de taal het vleesch was van het
verhaal” (Timmermans 1941:662). De idee dat vorm en inhoud één zijn, kadert in
de organische beeldenreeks. Voor elk ding is er een “juist woord”. De Ridder citeert
de beschrijving van de zang van de nachtegaal uit ‘Lente’ en besluit: “Nooit hadde
de schrijver die stemming anders kunnen weergeven; als staalken gelden die regels
van het juist noodwendige der woorden” (De Ridder 1907b:99).
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Streuvels zelf schreef hierover: “Gij weet toch [...] dat de eerste regel van schrijfkunst
bestaat in het gebruik van het “juiste” woord voor elk ding en dat men van elk woord
de juiste “dracht” moet kennen?” (Streuvels 1982:114). In een stuk getiteld
‘Spraakveerdigheid’ definieert Streuvels zulke woorden als volgt: “Zulke woorden
zijn niet gezocht, of kunstmatig aaneengelijmd, allerminst ‘vertaald’; ze geven de
zake gelijk ze is, in haar wezen en gedaante, gelijk ze gevoeld wordt - voor iedereen
op den slag verstaan, zonder dat er uitleg of omschrijving bij vandoen is” (Streuvels
1982:181). Het “zuiver” woord” is geen product van de studeerkamer, maar iets dat
“bij toeval ergens opduikt” (Streuvels 1982:181). Streuvels geeft een voorbeeld.
Toen hij en Saverys 's zomers aan het schilderen waren, kwam een jong meisje bij
hen staan en merkte op: “wat 'n schone koleuren da-je daar op dat smeerberd hebt...”.
Streuvels roept uit:
God-van-den-hemel! hebt ge 't gehoord: een “smeerberd”! Waar en bij
wie zoudt ge 't gaan zoeken om het woord “palet” vertaald te krijgen? niet vertaald, maar met een eigen, vers geschapen Vlaams woord
weergegeven! [...] Toen heb ik dat meissejonk aangekeken met ene
bewondering [...] zonder het alevel te durven aanspreken of uitvragen:
vanwaar dat ze 't woord gehaald had. Ik doorkeek het ten ander: op 't
eigenste ogenblik had de zaak de benaming voortgebracht, - het woord
was haar in den mond ontloken gelijk een bloem (Streuvels 1982:181-182).
Verscheidene van de al eerder aangestipte elementen clusteren hier samen. Ik denk
onder meer aan de grote nadruk op het spontane en natuurlijke (“gelijk een bloem”)
van de schepping, en, daarmee samenhangend, het feit dat het hier om een kind gaat
tegenover volwassenen, van wie een bewuste zoektocht gedoemd zou zijn te falen
(“Waar en bij wie zoudt ge 't gaan zoeken”).
Zoals er een juist woord is, is er ook een juiste stijl:
Stijl is eenvoudiglijk de dingen zeggen gelijk het moet, zonder meer. Stijl
is de bewuste of onbewuste tact van den schrijver waarmede hij zijne
schrijfwijze in overeenstemming brengt met het onderwerp dat hij
behandelt. Elk onderwerp eist een eigen stijl. Gelijk de toonaard is in de
muziek, zo is de stijl in letterkunde. Gij hebt, in uw Boerendoening, gedurig
gevreesd te eenvoudig te zijn en een toon aangeblazen als voor een Epos
dat het Wereldeinde behelst! Zie eens hoe Conscience zulke
dorpsgevalletjes, schone, lief en eenvoudig vertelde en... onbewust,
volkskunst miek... die gij, bewust, wilt maken! (Streuvels 1982:122).
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Net zoals dat in de stilistiek het geval is gebleken, hangt hypotypose in de
Streuvelskritiek samen met taal. Zonnetij is volgens De Ridder geschreven “met
zoo'n taal die U zelf het zweet doet druppelen van uw hoofd, in uwe frissche, koele
zitkamer” (De Ridder 1907b:128). Timmermans schrijft:
En gij hebt u uitgedrukt in een taal, die is om in te bijten, voedzaam als
brood, doorgeurd en doorwaaid van de lucht en de aarde, natuurlijk als de
loop van een beek, een taal die altijd eender is en telkens nieuw als de
lente, rijk aan kracht en luister, steeds ongezocht en onverlegen, gedragen
op het rythme van uw hart, dat slaat op het rythme van 't muziek der natuur
(Timmermans 1941:664).
Streuvels' taal is de natuur. Ze ontleent er haar kenmerken aan: “Ze heeft van de
natuur, onze Vlaandersche natuur, den glans en de weelde, de leefte en de veiheid,
de verscheidenheid en de geurte” (De Ridder 1907b:177). Taelman gebruikt dit
argument zelfs om Vermeylens verwijt aan Streuvels' adres dat zijn volzinnen niet
volmaakt zijn en “nog al eens “in hun hemdsmouwen loopen””, te ontzenuwen
(Taleman 1906:8):
ons herinneren zij “la phrase désécrite” [...] van Loti. Evenals de Fransche
schrijver kijkt Streuvels en schrijft, na gekeken te hebben, zonder aarzelen
of peuteren. Lijk hij de werkelijkheid opnam, zoo stort hij die uit:
ongedwongen, onverwrongen. Zijn volzinnen staan open als de velden;
de wind gaat er door en dwingt de bewoordingen zooals hij daarbuiten
grashalmen en korenaren buigt (Taelman 1906:8).
Waar men in het geval van Streuvels vaak op wijst, is dat het precies zijn dialectische
taal is die zo evocerend werkt. Vermeylen benadrukt:
Hij weet den klank en de beweging en de onbepaalbare geestelijke waarde
van woord en woord-opvolging zoo te gebruiken, dat de dingen zelf voor
ons opgeroepen worden, duidelijk alsof we er voor stonden, duidelijker
soms, want we zien ze scherper en in ruimer opgetogenheid dan
gewoonlijk, met hun eigenaardig wezen, hun geur, hun ziel, de lucht die
er als de uitademing van is. Het onuitputtelijke Westvlaamsch biedt
Streuvels daartoe zijn kleurigste schatten. Het is of we onder den open
hemel door hoog gras loopen, we voelen de lente met heel ons lichaam
(Vermeylen 1923:103).
Dat de dingen lijfelijk aanwezig gesteld worden, heeft volgens Vermeylen te maken
met woordkunst: met “den klank en de beweging en de
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onbepaalbare geestelijke waarde van woord en woord-opvolging” - klank, ritme en
betekenis? Het gaat daarbij niet zomaar over woordkunst, maar wel over het
“Westvlaamsch”. De overtuiging dat Streuvels' kracht om de dingen tot leven te
roepen samenhangt met zijn keuze voor het dialect, is alomtegenwoordig in de
Streuvelskritiek:
Ik kan niet zeggen hoe de geur, de smaak van Vlaanderens aarde en lucht
Streuvels' scheppingen doortrekken, hoe zij bijzonder maken zijne akkers,
zijne meerschen, zijne bosschen, zijne beken, zijne Schelde, zijne
menschen. Alhoewel zijne taal, waarvan de kern het autochtone groeisel
van den West-Vlaamschen grond is, zeker niet alleen dien indruk vermag
teweeg te brengen, voelen wij toch dat zij voor Streuvels het nauwkeurig
trouw werktuig is om zijn eigenaardig scherpe visie na te boetseren
(Hegenscheidt z.d.:6).
Deze woorden zijn veel meer dan een gewoon verwijzen naar de
werkelijkheid, ze realiseren ze klanksymbolisch, opgenomen als ze zijn
in een feilloos, trefraak ritme. Hun vreemde dialectische klank draagt daar
ongetwijfeld toe bij (De Schutter 1963:303).
Streuvels' keuze was echter ook herhaaldelijk het voorwerp van heel wat discussie.
In de eerste brief die De Bom aan Streuvels schrijft, op 15/07/1896, vermeldt hij al
dat hij De Bo's Westvlaamsch idioticon heeft moeten gebruiken om een deel van
Streuvels' brief te vatten. Streuvels' taal bevalt hem echter zeer: “Dat Westvl. is niet
als de andere dialecten een rommelzoo [...] maar een harmonisch geheel, vol
bekoring”. Hij moedigt zijn vriend dan ook aan om “er hardnekkig aan vast te
houden”, maar laat toch al een duidelijke visie doorsijpelen:
Ik geloof dat gij, wat uw taal betreft, geen schooner voorbeeld kunt kiezen
dan Rodenbach, die de bloemen van zijn bodem verplantte in den grooten
neerlandschen taal-tuin. De spraak uwer streek, saamgesmolten met het
algemeenere nederlandsch, zal van uw zeggingsmiddel een uitermate lenig
instrument maken, geurend naar uwen geboortegrond, en toch rijp en rijk
en genietelijk voor àl uw taalgenoten (De Bom aan Streuvels 15/07/1896).
Een te gewestelijke taal draagt De Boms goedkeuring niet weg, omdat ze de
communicatie verstoort met “àl uw taalgenoten”. Hijzelf is op zoek naar een synthese
tussen streektaal en AN; streektaal vermag die algemene taal, al te zeer een boekentaal
soms, nieuw leven in te blazen. De bloemenmetafoor is wel veelzeggend: de grond,
de tuin wordt geleverd door het algemeen Nederlands, de erin te planten bloemen
door de volkstaal. Die bloemen bloeien nu nog “verwaarloosd en wild”, maar
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kunnen aan die status ontsnappen door hun opname in de tuin. Wat verder in zijn
brief stelt hij:
't Is maar dat we niet met het schilderachtige alleen mogen tevreden zijn;
er is maar éen goede uitdrukking voor een goede gedachte, en de volkstaal
geeft zoo dikwijls alleen maar schakeeringen, tintjes die doen flikkeren,
die “effekt” maken, maar in den grond niets veranderen of verdiepen (De
Bom aan Streuvels 15/07/1896).
Streuvels lijkt hierop te reageren in zijn volgende brief. Hij maant de gebruikers van
de volkstaal in hun geschriften tot voorzichtigheid aan:
En wij bz. Vlamingen die zoo een onuitputbaren schat van
veelbeteekenende, en diepgaande woorden en wendingen bezitten, en wat
een genot voor eenen schrijver van daar 't fijnste uit te speuren het
nauwgezetste “nuanceke” te kunnen weergeven door een taalzeisel, door
hem zelf gevonden, geschaffen; te kunnen “schilderen”, zeggen met kleuren,
wat ge uwen medemenschen wilt wijsmaken! - wat deugddoende, maar
wat moeilijke kunste! 'K heb er oprecht medelijden mêe - daar zijn
menschen die peinzen dat - bz. de westvl. - al die woorden van strate rapen
om ze in hunne werken te weven [...] En z'en weten niet dat grondige
taalkenners heel hun leven besteden om te zoeken en te zichten wat er al
goeds in de levende tale van 't volk zit, en om al die schatten op te rapen
te kuischen en zorgvuldig in te lijsten! (Streuvels aan De Bom 21/07/1896).
De volkstaal is vol van schatten, maar het vereist een duidelijke vaardigheid van de
schrijver om daar enkel “'t fijnste uit te speuren”, te “zichten” en te “kuischen”. Het
is betekenisvol dat Streuvels er hier toch een enigszins andere visie op nahoudt dan
De Bom. De Bom vond dat er maar één goede verwoording was voor één gedachte,
en dat de volkstaal daarbij niet meer deed dan “alleen schakeeringen, tintjes”
weergeven - met andere woorden: van ondergeschikt belang was. Streuvels echter
benadrukt dat die Vlaamse taal de schrijver in staat stelt “het nauwgezetste
“nuanceke”” weer te geven. In een van de volgende brieven vat De Bom zijn opvatting
samen:
Over verdere westvl. uitdrukkingen, om er een laatste maal op weer te
komen, ziehier wat mij dunkt als beginsel zou kunnen aangenomen worden:
“elke uitdrukking die nieuw en fraai, muzikaal of beeldend is kan met
recht in het algemeener gebruikt Nederlandsch gevloeid komen; maar dat
wat enkel afwijking is worde liefst door algemeen gangbare, overal in 't
gebruik gekomen termen vervangen. Hoe meer men zich van 't
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alg. Nederl. zuiver weet te bedienen, hoe meer men de “klassieke”,
definitieve uitdrukking der gedachte te naderen kans heeft. Door de min
of meer wankele gewestuitdrukking stelselmatig boven de alomgekende
te gebruiken verkrijgt men ja pittoreske, lieve, aardige, soms wel
onmiddellijke effekten, maar “'t en duurt niet lang”, de bekoorlijke indruk
maakt plaats voor een gevoel van iets gedurig-kinderlijks, onnoozels zelfs
soms, in elk geval niet geschikt om de tragiek van 't geheele leven mede
te omvatten. [...] Alles wat teekenachtig & muzikaal is, plasticiteit &
welluidendheid bevordert, dient bewaard [...] We moeten één zijn in alles,
in taal en in streven. Ge moogt u niet specialiseeren in het dialekt van een
beperkte provincie; natuurlijk om reden van kunst, de politieke, of sociale
reden, is van geen tel, of van minder (De Bom aan Streuvels 06/08/1896).
Streuvels reageert met te zeggen dat het voor hem, “met de volkstaal opgegroeid”,
heel moeilijk is “de scheidspaal [te] stellen en [te] zeggen tot hoever ons zeggen
genietbaar, aangenaam is voor anderen en verdienstelijk voor ons algemeen
Nederlandsch” (Streuvels aan De Bom 08/08/1896). Hij verdedigt wel op heftige
wijze Gezelle (over wie De Bom zich in zijn laatste brief enigszins laatdunkend had
uitgelaten). Gezelle is volgens Streuvels niet bezig met “gewestspraak”, maar wel
met de bron waarin “heel onze taalschat” volgens hem “geborgen ligt”: “'t oude
Dietsch”. Die taal, die “ongelukkiglijk aan westvl. [lijkt]”, vormt “de eerste wortels,
de wording van ons germaansch dialect” en is “de eigenlijke tale”. De volkstaal bevat
nog “al het zuivere en ongeschondene van vroeger” en is een rijke schat voor de
kenner.
Enkele maanden later duikt de kwestie opnieuw op. De Bom brieft Streuvels een
opmerking van Vermeylen over:
Ge zoudt wat uw taal betreft steeds logisch met u zelf moeten blijven.
Vindt ge ook niet dat we, zooveel mogelijk, de algemeene spelling dient
te volgen? Wanneer het wvl. met schilderende woorden onzen schat
verrijkt, goed; maar wanneer ge achter alle woorden, “aangezicht” en
derg., een e gaat zetten, of iedermaal druppels in dreupels veranderen
(waarin ge niet altijd met uzelf konsekwent zijt; nu is 't zonne, dàn zunne;)
dat zet de deur open voor al 't willekeurige. En dat geeft aan uw werk iets
slordigs, iets “phantast- en liefhebberachtigs[”]. Ge moest zooveel mogelijk
de nederl. schrijfwijze bezigen; - alleen in de spreektaal dunkt me (in uw
stuk toch, waar ge een bijzonder volk schildert) dat het dialekt noodzakelijk
is. Ofschoon ik langs een anderen kant weer iets bonts vind in die
tweezijdigheid. Doe naar goeddunken (De Bom aan Streuvels 28/10/1896).
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In deze passage is goed te zien hoezeer willekeurigheid en datgene wat niet
noodzakelijk is, gewantrouwd wordt. De Boms laatste zin schijnt op een “carte
blanche” te wijzen, maar hij gaat verder met te zeggen dat ze “in de Kroniek van
Amsterdam” over het laatste nummer van Van Nu en Straks hebben geschreven.
Over Streuvels zeiden ze dat zijn novelle “in een grappig Nederlandsch is”, over De
Bom dat hij een zeer slechte psychologische studie heeft gepubliceerd,... De Bom
schept genoegen in de vijandelijke kritiek, die volgens hem door jaloersheid wordt
gestuwd, maar voegt eraan toe:
Maar dat wil niet zeggen, dat wij de taal, die een bereikt iets is of beter,
de orthographe die een middel is, een overeengekomen wijs nuttig om ons
door velen begrijpelijk te maken, naar goeddunken mogen radbraken;
terwijl overigens eenheid in taal als vorm ook met eenheid in Kunstwerk
te maken heeft. 'k Weet niet of ik u dat alles duidelijk voorstel. Maar ik
geloof vast, dat in de cultuurtaal-, de waarlijk beschaafde taal (waarin de
dialecten het borrelende leven gedurig stroomen doen, als rivieren in de
zee) alleen de blijvende gewrochten zullen ontstaan. Zonder nu te spreken
van het zoo groote verschil in waarde bij de kunstenaars, is b.v. een
gemoedelijk gedicht van Goethe, Schiller, Heine (bij een toevallig gewoon
gedicht van hen) niet steviger dan een deun of een aardigheid van kl. Groth
in ditmarscher tongval, dat nochtans soms, zoo aanbiddelijk (oh oh!), zoo
verleidelijk sappig dan, zijn kan? Willem Kloos vergeleken met Cremer?
Foei, ik ben aan 't lullen. En dat allemaal om eenige domme letters! Doe
uw goesting, Stijn, en trouw morgen niet. - Maar tracht toch naar dàt wat
de Franschen “le verbe impeccable” noemen (De Bom aan Streuvels
28/10/1896).
Het is duidelijk dat De Bom telkens dezelfde beweging maakt van normatief naar
toegeeflijk. Het is ook opvallend dat hij eigenlijk een andere opvatting heeft over de
standaardtaal. Hij beschouwt ze immers als “een bereikt iets”, terwijl Streuvels ze
als een gebrekkige verbastering beschouwt. Streuvels wil de ware taal, de essentie
opsporen waar ze geborgen ligt, namelijk in de volkstaal111, terwijl voor De Bom de
volkstaal niet de essentie is, maar een aanvulling op de standaardtaal. Hij noemt het
wel een zinvolle aanvulling, de dialecten zorgen voor “het

111

“Zeg aan Gezelle dat ge Vlaamsch gaat schrijven ge zult de [sici] volgende antwoord krijgen:
Studeert uwe tale! - En dat wil nu niet zeggen al het muffe gesnater van buiten leeren van
oude schoolvossen of pruikige akademieën, maar wel: - begin met de talen te leeren waar
de eerste wortels, de wording van ons germaansch dialect in opgesloten liggen. Ga dit na tot
dat ge aan de eigenlijke tale, en aan de oude Vlaamsche schrijvers komt” (Streuvels aan De
Bom 08/08/1896).
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borrelende leven” en voor “sappigheid”, maar niet noodzakelijk elders dan in de
dialogen: Goethe, Schiller, Heine en Kloos schreven blijvender kunst dan Groth en
Cremer... Streuvels kan dan ook terecht zeggen:
ge zijt gij, van 't gedacht van Mr. Claerhout: dat vijf vlamingen (zegge
westv.) moeten toegeven aan vijftig niet-westvl. omdat zij de minste zijn
al hebben de eerste toch al 't gelijk van de wereld. Gezelle, De Bo, Verriest,
Dassonville, Craynest, Degheldere, Devisschere, en anderen zouden U dat
bewijzen gelijk 2+2=4 maar ik breek er mij 't hoofd niet mêe. [...] Buiten
de eigenlijke tiepieke gezonde en goede westvl. woorden is het mij wel
gelijk of ik zeg:... zonne of zunne, meugen of mogen, en hier en daar een
slepende e min of meer dat kan ik ook al laten, enfin dat is 't essentiëele
niet weet ge! (Streuvels aan De Bom 29/10/1896)112.
Naar aanleiding van de kandidatuur van Streuvels voor de Nobelprijs verschijnen
heel wat persartikels waarin men zich vragen stelt bij zijn taalgebruik. Ook vormt
Streuvels het voorwerp van oplopende polemieken over “Nederlands” en “Gewesttaal”
in en om de Vlaamse Academie. Eén van de twistpunten betreft de vraag of Streuvels'
taal eigenlijk wel een taal is, en niet een “kunstmatig iets, een mengelmoes van
dialect, zestiendeeuws [sic] Vlaams en boekentaal, door hemzelve uitgevonden, en
dat, buiten hem, door volstrekt niemand wordt gesproken” (Prayon-Van Zuylen,
zoals geciteerd in Schepens 1971:49).
De discussie in de Streuvelsreceptie draait rond gelijkaardige twistpunten. Zo
merkt Steven Boersen op:
Streuvels zegt dat hij de taal veel eerder verbetert dan bederft, dat hij nooit
een woord gebruikt zonder zich te voren te hebben verzekerd van zijn
burgerschap en zijn wezenlijke geaardheid als Nederlandsch. Hij raadpleegt
natuurlijk Loquela en de Zuid-nederlandsche taalvorschers, als De Bo.
Vrij te spreken van slordigheden is hij toch in geen geval, en waar een
Nederlandsche taal beschaafd, zeer rijk en algemeen gebruikt als voertuig
van beschavenden omgang bestaat, is het te betreuren dat hij daarnaast
zijn eigen vorm op den vóórgrond moet plaatsen (Boersen in De Waarheid
juni 1904).
Een ander twistpunt vormt de onbegrijpelijkheid van Streuvels' taal voor het
Nederlandse publiek. De briefwisseling maakt duidelijk dat de nochtans bij Veen
publicerende Streuvels hardnekkig weigerde om verklarende woordenlijsten toe te
voegen aan zijn werken, ondanks De Boms advies om dat wel te doen. Nu blijkt dat
de positief gestemde

112

Jules Claerhout was sinds september 1889 kapelaan in Sint-Denijs (zie Speliers
1994:87-88).
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kritiek er herhaaldelijk op wijst dat Streuvels' werken in feite geen woordenlijsten
nodig hebben. Op de een of andere manier blijkt de betekenis van de woorden uit de
tekst:
Streuvels gebruikt zeer veel woorden die afzonderlijk beschouwd, voor
geen Noord-Nederlander te begrijpen zijn en die toch nimmer verklaring
behoeven in zijn werken. Zoo zullen er weinigen zijn die de werkwoorden
ronsen en mooschen kunnen vervangen door Hollandsche en toch zal ieder
begrijpen wat er mede bedoeld is als hij den zin leest waarin ze voorkomen
[...] Zoo komen er voortdurend echt Vlaamsche woorden en zinswendingen
in, die een eigenaardige bekoring geven aan Streuvels' proza ([anoniem]
in Bredasche Courant Oogst 1905).
Hij is “een schrijver [...] die deze dialectwoorden zóó weet te gebruiken dat we hun
beteekenis v o e l e n uit hun geluid en plaatsing” ([anoniem] in Hollandia 08/04/1899).
Het is wat wennen, zo betoogt de recensent van De Gids in 1900, maar “als wij aan
die eigenaardige vormen meer gewend zijn geraakt, leeren wij al het pittige, sappige,
kleurige en teekenende van die taal waardeeren [...] een eigen taal vol frisheid en
leven, waarin het beurtelings bruist en kookt, zingt en dartelt” ([anoniem] in De Gids
april 1900).
De dialectwoorden en het Vlaams zijn zelfs onvervangbaar. “Tracht slechts de
dialect-klanken en uitgangen door meer gebruikelijk Nederlandsche te vervangen en
het beeld verliest iets van zijne fijnheid”, merkt Hegenscheidt (1900:7). De
Nederlander Anton van Duinkerken recenseert het eerste deel van het elfdelige
verzamelde werk dat in de jaren vijftig bij Windnis verscheen. Hij citeert een zinnetje
uit ‘De witte zandweg’, “Ik wandelde moedermens alleen in het bos”, en zegt
daarover:
Dat “moedermens alleen” is doodgewoon Vlaams. Wij zeggen “moederziel
alleen”. Het verschil is klein, maar er gaat voor Hollandse oren van
“moedermens alleen”, omdat men er een soort vervreemding in gewaar
wordt, sterker suggestie van eenzaamheid uit (Van Duinkerken in De Tijd
12/10/1950).
Ook al is de uitdrukking “doodgewoon Vlaams”, toch zorgt ze in Hollandse oren
blijkbaar voor een vervreemdend effect dat positief onthaald wordt.
Diezelfde opmerking kwam al voor naar aanleiding van Streuvels' debuut: “Dit
alles is zoo onmiddellijk verwoordelijkt in zijn kernige taal, waarover weer dat
aantrekkelijk waas van voor ons vreemde woorden en zinswendingen hangt” (Lode
Baekelmans in De Violier 20/05/1899). De
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onleesbaarheid die zo in zekere zin de tekst binnensluipt, wordt geminimaliseerd:
de kracht van zijn visie, de rubenschiaansche gloed van zijn schildering,
zijn taalplastiek en zijn rhythme zijn zoo overweldigend dat men slechts
weinig gehinderd wordt door de particularistische wendingen en de private
woordformaties die hier en daar den tekst onverstaanbaar maken (Gijsen
1937:309).
Ook voor Vlamingen is wat Streuvels schrijft dus lang niet altijd even begrijpelijk.
Zijn “particularistische wendingen” en zijn “private woordformaties” worden echter
ruimschoots goedgemaakt door andere kwaliteiten.
Buysse schrijft dan weer een parodie op critici die Streuvels' taal trachten goed te
praten. In zijn recensie van ‘Dagen’ beweert hij een Hollandse lezer te citeren: “zelfs
daar waar ik niet goed begrijp vind ik het toch nog mooi, en misschien nog mooier
dan waar ik wèl begrijp” (Buysse in Amsterdams Weekblad december 1902).
Maar wat is nu precies Streuvels' bedoeling om in deze taal te schrijven? Hijzelf zou
daarover het volgende hebben gezegd in een gesprek met André de Ridder:
Het Westvlaamsch? Ik ben Westvlaming, maar gebruik daarom geen enkel
woord omdat het Westvlaamsch is. Het toeval wil dat in 't Westvlaamsch,
het middelnederlandsch element het sterkst bewaard bleef, en in het
middel-nederlandsche taaleigen (wil het toeval) dat ik meest woorden
vind, die 't gepast en 't kernigst mijn gevoel uitdrukken. De deugd voel ik
daarbij om die woorden weer op te diepen, die zonder recht of reden door
Noord-Nederland als verouderd en ongangbaar veroordeeld werden om
uit de taal te verdwijnen, weer levend voor den dag te doen komen.... De
taal is het voertuig, het materiaal van den schrijver: alles wat, in den
breedsten zin, tot de taal behoort - uit 't verleden zoowel als uit 't
tegenwoordige - moet een schrijver ten dienste staan, voor zoover hij het
noodig heeft om zijn gevoelens aan den lezer mede te deelen. Woorden
kies ik dus naarmate ik ze noodig heb. [...] Schrijven is scheppen, een
geschreven stuk is een levend ding, maar hoe het leven erin komt, is de
zaak van den schrijver - en zijn er veel schrijvers die doode dingen maken:
ge merkt het seffens aan de .... woorden (Streuvels, zoals geciteerd in De
Ridder 1907b:176).
De Ridder besluit dan ook: “Indien hij Westvlaamsch schrijft, dan is dat niet uit
princiep, van een particularistisch standpunt uit, maar omdat hij
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in die gouwspraak, het rijkste materiaal, het veertigste voertuig van zijn schrijven
vindt” (De Ridder 1907b:176). Streuvels keuze voor het dialect is dus geen politieke,
maar een poëticale geste. Hij wil op een levende manier uitdrukken wat hij voelt, en
alle middelen om dat te doen zijn toegelaten. Aan de andere kant bevatten Streuvels'
woorden toch een aanval: het doet hem het meeste genoegen om nu net die woorden
op te diepen “die zonder recht of reden door Noord-Nederland als verouderd en
ongangbaar veroordeeld werden”. Een gelijkaardige kritiek ligt aan de basis van de
volgende uitspraak:
Streuvels doet overigens bij zijn aanwenden van idiotismen eene zeer
oordeelkundige keus; men moet zelfs niet eens West-Vlaming te zijn om
het schoone, juiste en schilderachtige zijner woorden te voelen en te
waarderen. “Moest hij ze versmaden, vraag ik met A. Vermeylen (in
Particularisme) alleen omdat Van Dale ze vergeten heeft, die zegswijze
met eigen nuance en beweging, zwaar van den geur onzen aarde, en waar
de zon en de regen van ons land in parelt?” (L'Abbé in Kunst. Tijdschrift
voor Kunst en Letteren 27/10/1903).

1.2.5 Waarom? ‘Ge denkt niet meer aan schrijfkunst, aan literatuur’
Waarom de figuur van de hypotypose nu net in het discours over Streuvels (en over
als regionaal beschouwde literatuur) zo prominent aanwezig is, is niet met zekerheid
te bepalen. Ik wil wel een tweetal hypothesen formuleren.
Vooreerst gaat het hier om een soort schrijven dat afstand neemt van een aantal
gegevens: artificialiteit en onechtheid, regels, intellectualisme (o.a. de positivistische
inslag van het naturalisme), dorre zakelijkheid en boekentaal, pure mimesis,
toevalligheid en ongemotiveerdheid. Er is dan ook veel belangstelling voor het echte
en doorleefde van het volk (folklore, volkstaal,...), voor een gevoelsmatige
natuurbeleving, voor eerlijkheid en zuiverheid, voor de noodzakelijke orde die de
natuur eigen is. Vermeylen schreef:
Een goede kunst groeit alleen uit een goed leven; de kunst is een organisme
dat natuurlijk, noodzakelijk ontstaat uit den samenhang der algemeene
bedingen, uit dat eeuwig en alles-omvattende organisme dat leven heet
(Vermeylen in Van Nu en Straks oktober 1894: 52).
Vermeylen wil weg van wat hij noemt “onze mechanische kunst [...] die zich niet
meer innig vereenigd voelt met het leven en uit het volle leven
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opgroeit” (Vermeylen in Van Nu en Straks oktober 1894:2). De dichter moet volgens
hem “diepgeworteld in het volk staan, en steeds nieuwe krachten uit zijn aarde zelf
in hem op voelen stijgen; en er zullen kunstwerken opgroeien schoon als boomen”
(Vermeylen in Van Nu en Straks oktober 1894:7). Ook Streuvels' kunstopvatting
sluit tot op zekere hoogte bij dit gedachtegoed aan. In ‘Hoe men schrijver wordt’
verwoordt hij zijn afkeer voor onnatuurlijke, sterk aan regels gebonden kunst: “ik
hield niet van verzen, - ik vond dat men de dingen veel beter zeggen kon zonder
rijmen en zonder getelde voeten” (VW II:1487). En in het zo-even al geciteerde
gesprek met De Ridder poneerde hij: “een geschreven stuk is een levend ding”.
De hypotypose past perfect in dit streven. Ze doet de gerepresenteerde werkelijkheid
leven. Ze komt tot stand door de liefde van de auteur voor zijn onderwerp, en doordat
hij het zo door en door heeft gevoeld en bezield. Ze laat de lezer ook zelf voelen,
ruiken, horen, smaken. Het kunstwerk is geen dor, levenloos object, maar een stuk
leven, een vrucht, een bloem, een drank. De kunstenaar is geen afstandelijke
observator, maar iemand die groeit en bloeit en vruchten draagt, die volkomen echt
is, in plaats van een achter woorden schuilgaande schim.
Een tweede verklaring, die daarbij aansluit, betreft het aloude probleem van de
kloof tussen werkelijkheid en taal, tussen presentatie en representatie. Streuvels
streeft ernaar “om leven te scheppen zo dat men de materie niet meer gewaarwordt!”
(Streuvels 1982:160). De kritiek beaamt dat: “Andere schrijvers benaderen wederom
den indruk die zij van de dingen kregen, gelijk zij die dingen zelf slechts benaderend
beschreven; bij Streuvels valt den indruk ongeschonden mede met de werkelijkheid
uit de pen” (Taelman 1906:5). Typerend is uiteraard dat de werkelijkheid en de indruk
ervan uit zijn pen vallen: als iets wat gewicht heeft, als een voorwerp haast.
Velen hebben benadrukt dat ze de materie, het geschreven/verhaalde karakter van
wat Streuvels brengt, niet meer konden opmerken. In wat volgt som ik een aantal
relevante citaten op:
Het lijken wel sappige vruchten, zijn woorden. Ge denkt niet meer aan
schrijfkunst, aan literatuur, ge kunt vrij-uit en diep de lucht uw longen
inademen (Van der Meer in Het Leven oktober 1905).
ik begin te zien, te hooren, te ruiken, te gevoelen, wat niet meer verhaald
wordt, maar als werkelijkheid om mij leeft (Knaapen in Boekenschouw
februari-maart 1908:18).
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En Streuvels [...] bereikt soms wondere uitwerkingen, met zulke
eenvoudige middelen dat ze ons onder de lezing geen ogenblik als middelen
treffen: 't is of de woorden, één met de aandoening, daar vanzelf leven en
de aandoening vanzelf in ons opwelt (Vermeylen VW II:322).
Sla het boek maar open waar ge wilt: de woorden leven, - iets van 't leven
der dingen is erin overgegaan: ze zijn niet langer benamingen,
omschrijvingen, maar als 't ware het vlees zelf, de beweging, de geur van
hetgeen ze zeggen (Vermeylen VW II:418).
Voor de eerste maal is de stijl, bladzijden en bladzijden naeen, de adem,
de ziel, de beweging van het onderwerp zelf. [...] Zóó af dat het haast niet
“geschreven” lijkt (De Pillecyn 1932:49-50).
Wie het [namelijk “het Vlaamsch proza”] las, stond meteen volop in de
natuur; men dacht aan geen schrijver, men keek in geen boek, de wind,
ritselend in iederen struik, waaide u aaiend aan, en ruischte uw ooren vol
allerhande geluiden; in uw oogen: het wit-en-blauw aan den hemel, en het
groen van weiden en boomen; en “op uw mond van alle bloemen de
honing”... (Eeckhout 1940:78).
Het landschap waardoor onze voetstappen gaan, de mensen die er wonen
en onze taal spreken, de hemelen boven ons hoofd, heeft Streuvels tot het
onderwerp van zijn boeken gemaakt. Wij zien, wij horen, wij ademen
Vlaanderen in zijn werk. Letterkunde en leven zijn niet langer meer
afzonderlijke dingen. De kunst groeit uit en verheerlijkt het meest eigen
leven. Door Streuvels wordt Vlaanderen als waarde gehandhaafd te midden
der vreemde waarden (Muls 1951:z.p.).
Deze citaten getuigen daarnaast ook nog van een aantal andere kwesties. Zo is er de
grote aandacht voor de zintuiglijke beleving van literatuur. Het gaat om iets wat
geproefd kan worden (“sappige vruchten”, “op uw mond van alle bloemen de
honing”), maar ook gevoeld (“waaide u aaiend aan”), gehoord (“ritselend in iederen
struik”, “wij horen [...] Vlaanderen”) of geroken (“ik begin [...] te ruiken”). Die
lichamelijke beleving zorgt voor leven: “wij ademen Vlaanderen in zijn werk” en
brengt de mens “meteen volop in de natuur”. Daarmee gaat zelfs een vorm van
bevrijding gepaard: “ge kunt vrij-uit en diep de lucht in uw longen inademen”. Deze
teksten zijn niet iets gewilds of kunstmatigs, maar wel spontaan levend: “waaide u
aaiend aan”, het initiatief komt dus niet van de lezer, “of de woorden [...] vanzelf
leven”, “de aandoening vanzelf in ons opwelt”. Het laatste citaat toont ook aan
hoezeer
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Streuvels’ werk op het gevoel mikt, en niet op het verstand: “aandoening”. Ten slotte
is er aandacht voor het niet-statische van deze kunst (“de beweging [...] van het geen
ze zeggen”, “de beweging van het onderwerp zelf”) en voor het volksverheffende
(“Vlaanderen als waarde gehandhaafd te midden der vreemde waarden”).
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1.3 Hoe Streuvels blikken verwerkt. ‘mijn dingen zijn [...] gezien
dòòr de oogen en het temperament der meêlevende figuren’
1.3.1 Delegatie. ‘Bij voorkeur zal het milieu bezien van het standpunt uit
der handelende personages’113
Beschrijvingen zijn bij uitstek gegevens die worden gezien. Kijken gebeurt vanuit
een bepaalde positie. Stijlhandboeken hameren er dan ook op dat het belangrijk is
om dat standpunt zo opportuun mogelijk te kiezen. Marmontel beveelt aan “à bien
choisir [...] le point de vue le plus favorable à l'effet que l'on se propose” (Marmontel
in Hamon 1991:208). Verest roept op om goed te onderscheiden “wat er, van een
zeker welgekozen standpunt uit, op den voorgrond verschijnt, wat op den achtergrond,
wat in het midden, omhoog, beneden, enz.” (Verest 1907:74).
De auteur beschrijft dus vanuit een welgekozen standpunt. De vraag is evenwel
wie hij op dat standpunt plaatst. Verest noemt een verhaal
volmaakter naarmate de twee volgende hoedanigheden in hoogeren graad
te zamen er in uitschijnen: 1. Objectiviteit in het vertellen. - Objectief is
een verhaal, wanneer de schrijver zich zoo bescheiden op den achtergrond
houdt, dat de lezer hem bijna niet bemerkt, maar het verhaalde zelf meent
te aanschouwen. 2. Waarheid en leven, d.i. overeenkomst van de opvatting
des schrijvers met de ware natuur van den mensch (Verest 1907:109).
Opdat de lezer “het verhaalde zelf meent te aanschouwen”, moet de auteur zich op
de achtergrond houden. De auteur moet, zoals hierboven bleek, dus wel een
begenadigd observator zijn, maar zijn blik mag niet te zeer opvallen; de lezer moet
de indruk hebben dat hij zelf aan het kijken is. Philippe Hamon stelt dat het
naturalistische corpus dat zijn uitgangspunt vormt, Zola's Rougon-Macquart, aan
eenzelfde eis tracht te beantwoorden. Het zou namelijk onderworpen zijn aan het
strenge realistische postulaat van objectiviteit:
L'auteur ne devant apparaître ni transparaître dans son énoncé en ayant
l'air de le monopoliser à son seul profit (postulat de “l'objectivité”, de
“l'impersonnalité”) ce sont les personnages qui

113

Eeckhout 1934:54.
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devront la [nl. het kijken/beschrijven] prendre en charge (Hamon
1972:467)114.
De auteur mag dus ook volgens ‘de’ naturalisten niet op de voorgrond treden, wil
hij de objectiviteit van wat hij schrijft niet in het gedrang brengen.
Het vreemde is dat diezelfde stroming in de kritiek van rond de eeuwwisseling
door sommigen werd gepercipieerd als die stroming die daar nu net niet in slaagde.
Dat blijkt uit een citaat van Van Nouhuys, dat ik eerder aanhaalde:
Iets wat mij zeer verdienstelijk voorkomt, is des schrijvers zich
geheel-verliezen in den persoon die hij wil doen leven. Hij verdwijnt dan
zelf geheel. Een toestand als van de verbijstering van boer Kasteele, het
getroffen worden van Rik door een zonnesteek, we komen er geheel in,
ondergaan het mee, door de geheele overgave van den auteur. Ik wijs
hierop met nadruk, omdat onze naturalisten en realisten zoo dikwijlsch
tussen ons en hun personen blijven staan als waarnemers en uitleggers
(Van Nouhuys in Amsterdams Weekblad 06/01/1901).
Omdat de auteur weg is, ondergaat de lezer de tekst als een werkelijkheid. De
gebruikte terminologie is revelerend: “geheele overgave”, “zich geheel-verliezen”
zijn termen die een relatie uitdrukken waarbij gevoel en passie een rol spelen, de
benamingen “waarnemers” en “uitleggers” horen veeleer in een koude,
wetenschappelijke context thuis.
Zowel het naturalisme zoals Hamon het ziet als de critici uit Streuvels' beginperiode
ijveren er dus voor dat de auteur achter zijn werk verdwijnt. Hamon onderzoekt hoe
Zola hiermee omgaat. Wanneer iemand in een tekst beschrijft (of evalueert - zie
daarvoor zijn Texte et idéologie uit 1984), dan mag dat niet de verteller zijn. Een
beschrijvende passage moet worden verantwoord, gemotiveerd dus, door ze toe te
wijzen aan een personage115. Hamon gebruikt hiervoor de term

114

115

Ik wil hier onmiddellijk een kanttekening bij maken. Hamon spreekt van een
“postulaat”, wat impliceert dat elke beschrijving gemotiveerd moet worden. Dat het
echter onmogelijk is om alle beschrijvende gegevens consequent te delegeren, lijkt
me evident. Wie of wat introduceert het beschrijvende personage zelf? Who is watching
the watchman? Wie motiveert de beschrijving van de beschrijver, bijvoorbeeld als
gefascineerd, geabsorbeerd, nieuwsgierig?
De expositionele gegevens worden de lezer dus aangereikt “not directly, by a narrator who
openly shows himself aware of the duty of providing the necessary antecedents, but obliquely,
through the mediation of the characters framed within the fictive world. The reader gathers
the required information by eavesdropping, as it were, on the dramatis personae. The dynamics
of the reading-process is effected and propelled under the guise of the dynamics of the action.
And the dissimulation consists in the exposition being formally integrated as part of the
represented events and only indirectly as the premises to a textual proposition” (Sternberg
1978:252).
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“déléguer”. De verteller verbergt zich achter de rug van de personages en reduceert
op die manier het tekstuele karakter van het verhaal. De lezer ziet hoe iemand in het
verhaal iets ziet; hij luistert niet naar iemand die vertelt wat iemand ziet, maar kijkt
mee. De dynamiek van het lezen valt als het ware samen met die van de actie,
waardoor de indruk ontstaat dat de dingen zich werkelijk afspelen onder de neus van
de lezer. Om het met een klassiek begrippenpaar te zeggen: de dingen worden getoond,
en niet verteld.
Er zijn nog andere redenen waarom beschrijvende passages moeten worden
gedelegeerd. Delegatie ondervangt namelijk een aantal fundamentele bezwaren tegen
de beschrijving. Dankzij de blik van het personage krijgt zij een eigen ruimtelijke
ordening (de blik gaat van links naar rechts, van boven naar onder, van ver naar dicht
- afhankelijk van en dus verklaarbaar door de psychologische toestand van het
personage dat kijkt), een eigen tijdelijkheid (omdat de activiteit van het kijken in de
tijd is ingeschreven), menselijkheid,... De selectie van net die gegevens krijgt ook
een zekere motivatie: het gaat om datgene wat een personage, met een bepaalde
interesse, capaciteit, intelligentie (‘vouloir, pouvoir, savoir voir’) opmerkt. Bovendien
vormt de delegatie op zich een duidelijk signaal naar de lezer toe dat van hem een
andere leesmodus gewenst wordt. De overgang tussen verhaal en beschrijving (en
vice versa) mag namelijk niet bruusk en onaangekondigd verlopen. In een “texte
classique” komt het er immers op aan
à la fois de marquer et de conserver les frontières entre éléments textuels
différenciés, mais aussi de “naturaliser” ces frontières, de justifier ces
frontières, de gommer les points de sutures trop évidents entre des modes
d’énonciations différentes, en les faisant prendre en charge par l'énoncé
(Hamon 1993:171).
Hamon noemt deze delegatie, en wat erbij hoort, een “thématique motivante” (Hamon
1993:173). Ter staving van zijn visie haalt hij een aantal exemplarische frasen aan
uit de voorbereidende schetsen en nota's van Emile Zola. Daaruit blijkt inderdaad
dat het tot de (mogelijk zelfs enige) functie behoort van bepaalde personages om een
bepaald object, een panorama of een milieu te beschrijven116.

116

J.M. Adam wijst bij zijn bespreking van een beschrijving uit La Nouvelle Héloïse op “le
thème, présent déjà chez Homère, de l'arrachement du personnage au cours du récit (“je
restai un moment immobile”)” (Adam 1993:46; mijn cursivering). De motivering via
delegering aan een personage is dus geen “vondst” van het radicale realisme in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Hoogstens kan er sprake zijn van een “topos” die op dat
moment sterker benadrukt wordt omdat er een duidelijke niche voor was ontstaan.
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Delegatie kan op drie manieren (Bal heeft het over “drie motivatietypen” in Hamons
“motivatietypologie”): “De functie van motivatie komt tot stand via kijken, spreken
of handelen” (Bal 1979:309). In wat volgt behandel ik de meest frequente vorm van
motivatie: het kijken (Hamon 1993:172-184; Hamon 1972:467-469; Hamon
1997:109-125).
Une façon, des plus commodes, de naturaliser l'insertion d'une
nomenclature dans un énoncé, c'est d'en déléguer la déclinaison à un
personnage qui assumera, par ses regards, cette déclinaison; le paradigme
des objets, des parties, des qualités, etc., constituant l'objet à décrire
deviendra spectacle, vue, scène, tableau (Hamon 1993:172).
De auteur delegeert zijn blik aan een personage om een beschrijving te motiveren.
Die delegatie zelf moet op haar beurt verantwoord worden:
Le regard du personnage assumant la description doit être lui-même justifié,
car la description doit être sentie comme tributaire d'une compétence du
personnage délégué à la vision, personnage focalisateur, et non de l'étendue
du savoir du descripteur (Hamon 1993:172).
Dat een personage kijkt, impliceert dat het een “vouloir voir” aan de dag legt, evenals
een “savoir voir” en een “pouvoir voir”. Ik parafraseer een aantal voorbeelden die
Hamon geeft. Als het personage tot in de kleinste details ziet, moet zijn
gezichtsvermogen scherp genoeg zijn; de fysieke beschrijving van het personage
moet daarop zijn berekend. Tenzij hij gebruik maakt van zaken als een verrekijker,
een bril of telescoop - maar dan moeten die worden vermeld. Opdat er überhaupt iets
te zien zou zijn, moet er genoeg licht zijn: het personage moet dus een licht
aanknippen, een gordijn of venster117 opendoen, of wachten tot de zon opkomt. Een
personage dat een panoramische blik toegewezen krijgt, moet eerst naar een verheven
plaats klimmen: op een berg bijvoorbeeld, of op een kerktoren. Als in een beschrijving
vakjargon voorkomt, impliceert dit een zekere competentie van de beschrijver - een
kennis, een professionele specialisatie. Dat een personage bereid is te kijken, moet
gerechtvaardigd worden door het vermelden van een of ander psychisch trekje
(nieuwsgierigheid, voyeuristische neigingen,...) - Hamon wijst in deze context op
het belang van de nieuweling in een

117

Hamon beschouwt “le thème de la fenêtre” als een heus “topos descriptif” en wijdt er een
volledig hoofdstuk aan (Hamon 1993:205-239).
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hem onbekende omgeving118. Dat er tijd is om te kijken, wordt plausibel doordat het
personage rust, bijvoorbeeld door een ogenblik zijn werk neer te leggen.
Veel van deze gegevens impliceren elkaar. Terecht wijst Hamon op een tendens
tot “régressivité: la panorama réclame un lieu élevé, le lieu élevé une montée du
personnage, la montée un déplacement du personnage, etc.” (Hamon 1993:173).
Hamon beschouwt het volgende fragment uit La bête humaine als “un bon example
de cette thématique justificatrice et introductrice de description” (Hamon 1993:173):
En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre,
le pâté, et la bouteille de vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à
son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poële [sic] d'un
tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant
ouvert une fenêtre, s'y accouda (...). La fenêtre, au cinquième (...) donnait
sur la gare (...) dans un ciel (...) traversé de lumière... [ description de la
gare] (Hamon 1993:173; de weglatingen in het citaat zijn van Hamon zelf).
Het personage verplaatst zich en opent een raam, waardoor de dingen buiten zichtbaar
worden. Hij leunt op de vensterbank: hij gaat er comfortabel bij staan en laat zijn
normale bezigheden dus even liggen. Hij heeft daar tijd voor, want hij wacht op zijn
vrouw die te laat is. Er wordt ook nadrukkelijk op gewezen dat er genoeg licht is om
iets te zien. Daarna volgt een beschrijving ‘door de ogen’ van het personage, maar
ook in zijn bewoordingen: de precieze technische termen die bij de beschrijving
worden gebruikt, klinken niet vreemd in de mond van een stationschef.
We zien dus hoe een bepaalde beschrijving wordt gemotiveerd door het inlassen
van een andere passage, en vice versa. De beschrijving wordt gemotiveerd door de
enscenering van de personele blik, en die enscenering vindt op haar beurt een
rechtvaardiging in het feit dat er een beschrijving opvolgt. Een bepaald soort
spreken/schrijven (dat een typische inhoud - landschappen, uiterlijke kenmerken koppelt aan een typische vorm - de opsomming) wordt aanvaardbaar gemaakt door
het aan te kondigen (ook al met behulp van een typische inhoud in een typische vorm
- zie het “syntagme-introductif-type de description” dat
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De teleurgang van den Waterhoek bevat een mooi voorbeeld: wanneer Broeke, sinds jaar en
dag vertrouwd met zijn omgeving, naar “de oude Schelde” kijkt (Streuvels 1999:212), volgt
er geen nadere beschrijving. Pas wanneer de nieuweling Maurice er zich waagt, wordt
uitgebreid op die ruimte ingegaan (Streuvels 1999:213).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

230
Hamon opstelt voor het werk van Zola119) en het zo als het ware van zijn
willekeurigheid te ontdoen.
Hamon beschouwt deze introducerende passages als een soort “bourre”, een
“syntagme-postiche sans fonctionnalité autre que celle “d'introduire” une description”
(Hamon 1993:172). Hij beschouwt ze als een “thématique vide”, en dus in semantische
zin een verliespost voor de tekst120. Nochtans gaat deze stelling niet altijd op. Hamons
introducerende thema kan inderdaad als een motiverend gegeven functioneren, maar
het is ook veel meer dan dat. De manier waarop een personage kijkt, het moment
waarop dat gebeurt, welk personage kijkt: dit alles vormt potentieel een heel
significante cluster. Bij Streuvels zullen we zien dat de beschrijving van de blik van
het personage in sommige verhalen belangrijker is dan de erop volgende beschrijving
zelf - met andere woorden: dat de motiverende thematiek hier de voornaamste
betekenis uitmaakt en de beschrijving marginaal (of soms zelfs onbestaande) wordt.
Het is haast alsof de rollen zijn omgedraaid.
Kijken impliceert selecteren. De blik is onvermijdelijk gekleurd; achter elke selectie
gaat een waardenstelsel schuil. Wat een personage ziet, en de manier waarop het de
eraan toegewezen perceptie verwoordt (of ervaart, of bedenkt), zegt vaak veel over
dat personage zelf. Zo wordt het beschreven gegeven uiteindelijk de beschrijver van
dat personage. Wat de auteur dan aanzet tot delegering, is niet zozeer (of niet alleen)
de mogelijkheid om zich terug te trekken achter de rug (of liever: achter het netvlies)
van zijn personages, maar wel de kans om zonder veel omhaal van woorden terzelfder
tijd een beschrijving met een dubbele focus in te lassen: het beschrevene én de
beschrijver. De manier waarop een personage zich tot de omgevende wereld verhoudt,
wordt nergens duidelijker dan in de aan dat personage gedelegeerde beschrijvingen.

1.3.2 Delegatie bij Streuvels. ‘Ik zou [...] gewacht [hebben]’
Uit een aantal van Streuvels' uitlatingen valt op te maken dat hij bewust bezig was
met deze delegatie. Zo uit hij de volgende kritiek op het begin van De Boms Wrakken:
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“Soit: 1 personnage + notation d'(1 pause) + 1 verbe de perception + notation d'(1 milieu)
transparant + objet à décrire” (Hamon 1972:469). Hamon neemt ook een tabel op met een
heleboel voorbeelden.
Dit economische perspectief heeft hij allicht bij Genette gehaald, die zelfs een heuse calculus
opstelt: “la fonction est un profit, la motivation est un coût. Le rendement d'une unité narrative,
ou, si l'on préfère, sa valeur, sera donc la différence fournie par la soustraction: fonction
moins motivation. V= F - M” (Genette 1969:98).
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Ik zou de lantaarnklaarte niet gebruikt hebben om den matroos te
beschrijven maar gewacht tot in de drankzaal - daar kon dat gemakkelijk
gedaan worden door de oogen en gewaarwording van Elly (Streuvels aan
De Bom 14/05/1898).
De Bom wacht wel tot er licht genoeg is om zijn personage te beschrijven121 en
respecteert dus één van de vereisten van de motiverende thematiek, maar hij laat na
om die beschrijving te delegeren. Streuvels zou dat, naar eigen zeggen, wel hebben
gedaan. Het is niet zo moeilijk om treffende voorbeelden te vinden in zijn oeuvre.
De beschrijving van Max’ uiterlijk in het eerste hoofdstuk van Minnehandel
bijvoorbeeld komt inderdaad pas wanneer dat voldoende gemotiveerd kan worden.
Dat gebeurt derhalve niet wanneer Anneke door het maanlandschap met hem naar
het feest stapt, want er is geen reden waarom zij, die Max al zo lang kent, hem nu
plots nauwkeurig zou aankijken, en bovendien is het te donker om dat te doen. Na
de maaltijd echter komt er een scène waarin Max aangepord wordt om als eerste een
liedje te zingen, en terwijl hij rechtstaat houden alle meisjes “de ogen op hem gericht”
(VW I:1058), waarop een omstandige én gemotiveerde beschrijving volgt van hoe
hij eruit ziet. Er is immers voldoende licht, er zijn genoeg kijkers die hem kunnen
zien (hij staat als enige recht temidden van de cirkel zittenden) en die wel heel
bereidwillig zijn om te kijken (nog afgezien van het feit dat iedereen vol verwachting
uitkijkt naar wat de jongen gaat zingen, zijn verscheidene van de meisjes immers
ook verliefd op hem).
De Bom bekritiseerde Streuvels omwille van het feit dat zijn natuurbeschrijvingen
in ‘Lente’ wat te lang zijn, en die geeft dat wel toe, maar verdedigt zich toch als
volgt:
toch meen ik, heb ik overal vermeden in de pure en eigenlijke directe
beschrijving te vallen, mijn dingen zijn - overal waar 't kan - gezien dòòr
de oogen en het temperament der meêlevende figuren (Streuvels aan De
Bom 04/06/1898).
Wat hij maakt, is geen “pure en eigenlijke directe beschrijving”. Zijn dingen zijn
zoveel mogelijk gezien door de ogen én het temperament van de personages. Streuvels
beschrijft dus niet op een louter objectieve (“pure”?) manier: de beschrijving draagt
de sporen van het temperament van het beschrijvende personage.

121

“Het schelle licht van een gaslantaarn viel op hem. Het was een tamelijk hoog opgeschoten
kerel van in de dertig, met zware heupen en sterke benen [...]” (De Bom 1988:19).
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Dat Streuvels daarin is geslaagd, wordt door diverse lezers - zowel vroegere als latere
- beaamd. Zo schrijft de recensent van NRC Handelsblad:
Niet de geringste verdiensten van een boek als dit is dat Streuvels erin
geslaagd is zijn relaas volledig binnen de ervarings- en gevoelswereld van
de eenvoudige Jan Vindeveughel te houden: het is als het ware helemaal
vanuit de hoofdfiguur geschreven. Toch is het niet alleen volkomen
invoelbaar, maar het dwingt ook tot de conclusie dat de auteur door dit
leven te beschrijven iets heel existentieels meegedeeld heeft ([anoniem]
in NRC Handelsblad 24/02/1967).
Alles wordt ervaren én gevoeld door het hoofdpersonage. Precies daardoor is het
ook voor de lezer “volkomen invoelbaar”. Dat doet echter geen afbreuk aan de grote
waarde van de tekst - integendeel: de auteur heeft wel degelijk “iets heel existentieels
meegedeeld”.
De Ridder merkt op over de beschrijving van de tocht122 in de vaak geprezen schets
‘'s Zondags’:
't Is Streuvels, de geletterde, de schrijver, de opmerker niet, die hier door
de velden wandelt, het koorn aanziet, denkt, maar Jaak zelf, 't naïeve
buitenjong. Bewonder hoe elke bijzonderheid van die beschrijving, is
gezien in verband met den voorgestelden persoon. “Hij stapte sneller en
de olmen schoven één voor één voorbij, en tenden, ginder heel ver in die
donkere haag van stammen en loovers, kwam er een klein openingske,
daar de boomen elkander schenen te genaken.” Meer ziet zoo'n
buitenjongen niet, al gaande door een dreef. En wat zou het baten dan - 't
ware onwaar - te beschrijven in het klein, de bladeren van de olmen en de
bloemen van den weg, en de graskes die omhooge sprietelen, langs de
zoomen. Die miniatuurtjes verbreken de echtheid van de stemming; ze
doen ons van 't leven hervallen in de literatuur, achter de mensch, die daar
gaat en handelt, opzien naar den schrijver, die bij zijn tafel zit en dat alles
schikt en ordent; ze hebben met het werk niets te maken, overlasten het,
verminken zijn eenheid (De Ridder 1907b:111).

122

“'t Boeverken stapt door de wijde olmendreve. “De weg was zoo lang voor een niet denkenden
jongen, en ze schenen eindloos die eentonige reke boomstammen, die onmetelijke geluw
blinkende koornstikken; - en geen enkele mensch langs de bane. 't Was iets heel bijzonders
als er een duive door de hemelsblauwe lucht vloog; - de jongen stond stil en volgde draaiend
den grooten kring dien zij miek, tot dat ze ginder ver nereviel in de huizen van 't dorp. En
daarop ging hij al peinzend voort: dat er niets, volstrekt niets schooner was dan een melkwitte
duive in een bleek-blauwen hemel... en hij fluisterde: 't is misschien Stafkes duivinneke””
(De Ridder 1907b:110).
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Streuvels beschrijft, volgens De Ridder, slechts die dingen die zijn personages zien.
Had hij dat niet gedaan, dan zou de tekst aan kracht inboeten: “ze doen ons van 't
leven hervallen in de literatuur, achter de mensch, die daar gaat en handelt, opzien
naar den schrijver, die bij zijn tafel zit en dat alles schikt en ordent”. De aandacht
zou niet langer getrokken worden op de verbeelde wereld, maar wel op de artificiële
manier waarop die tot stand kwam.
In wat volgt onderzoek ik in hoeverre Hamons visuele delegatie bij Streuvels
voorkomt én er functioneel is.

1.3.2.1 Standaarddelegatie. ‘Hij liet zijn kordewagen vallen’
De door Hamon bestudeerde motiverende thematiek komt op gezette tijden opduiken
in Streuvels' teksten. De beschrijving van het station in De teleurgang van den
Waterhoek is perfect aanvaardbaar omdat ze gedelegeerd wordt123 aan een personage
dat op het perron wacht en zich verveelt: “Nu eerst werd Maurice gewaar dat hij veel
te vroeg was, wist niet hoe den tijd te dooden” (Streuvels 1999:103). Hij heeft dus
de tijd (“pouvoir voir”) en een goede reden om rond te kijken (namelijk de tijd doden
- “vouloir voir”). Als ingenieur bezit hij ook een kennersblik, hij weet waar hij moet
kijken en beschikt over het juiste jargon om wat hij ziet, te beschrijven (‘savoir voir’):
Met den blik van den vakman ontleedt hij en beredeneert het samenstel
volgens de wetten van spanning en draagkracht - een bespottelijk onding
uit de slechte periode, heelemaal verouderd, met niets dan overtollige
hoekpuntsverbinding [...] technisch beschouwd: een kemel! een bewijs
van onkunde en gemis aan bekwaamheid; (hoeveel ijzer hier nutteloos aan
vermorst werd!) onder esthetisch opzicht al evenmin te verdedigen:
schreeuwleelijk! (Streuvels 1999:103).
De tekst wijst er expliciet op dat de ingenieur dingen ziet die normale mensen niet
opvallen - in gebruikelijke omstandigheden ook hemzelf niet. Dat hij er nu plots wel
aandacht voor heeft, wordt gemotiveerd: “Maar wie bekijkt dat? Alleman loopt
haastig weg. Hem zelf was het nu voor 't eerst opgevallen, omdat hij wachten moest”
(Streuvels 1999:103). De manier waarop Maurice kijkt, is interessant. Hij kijkt met
een technische blik, maar evenzeer met een esthetische blik.

123

Het is trouwens merkwaardig over hoeveel verschillende woorden Streuvels blijkt te
beschikken om de activiteit van het kijken aan te duiden. “Glariën”, “guwen”, “weerogen”,
“staren”, “spieden”, “scheefuit kijken”, “loensen”, “blekken”, “pierogen” zijn maar een paar
voorbeelden...
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Die esthetische blik komt een paar bladzijden verder terug, wanneer hij door het
venster van de trein zit te kijken. Steeds duidelijker tekent zich zijn gevoeligheid
voor schoonheid af. Eerst luidt het: “Onbewust deed Maurice de verschillende
indrukken op” Hij ziet het landschap en de huizen en interpreteert die nu nog negatief
interpreteert, maar beschouwt ze toch ook al als “beeld van landelijke poëzie”
(Streuvels 1999:108). Wat verder krijgt hij plots twee meisjes te zien die de was
ophangen:
de meisjes hun ranke gestalte, met armen in de hoogte reikend, teekende
sierlijk als Grieksche beelden, en de dartele lach toonde 't geluk op hun
gelaat. Zoo schoon was het tafereel op zich zelf dat het als iets onwezenlijks
voorkwam - op een schilderij, door de fantasie van een kunstenaar
uitgebeeld (Streuvels 1999:110).
Nog een bladzijde verder gaat zijn aandacht uit naar “het heuvelachtige van het
landschap”: “eene verrassing waaraan hij zich niet verwachtte; het decoratieve in de
natuur kende hij enkel uit schilderijen, en hier had hij het in werkelijkheid” (Streuvels
1999:111).
Deze tweespalt in zijn interesse zal zeer betekenisvol blijken in het vervolg van
het verhaal. Op de Waterhoek snelt hij namelijk zijn ondergang tegemoet, precies
omwille van zijn gevoeligheid voor schoonheid - zowel die van de natuur als die van
de vrouw. Een cruciale passage is te vinden net na het begin van het vijfde hoofdstuk
van de roman. De ingenieur heeft Mira nog niet ontmoet, maar zal haar een paar
alinea's verder wel al zien wandelen in de meers:
Voor 't eerst van zijn leven bleek hij gevoelig aan de vreugde die schetterde
met 't gezang der vogelen in de lucht, had hij oogen voor de schoonheid
van 't ontwakend seizoen, miek de zon hem dronken, en droeg hij in zich
de verwachting van een groot geluk dat in aantocht was [...] tegen avond,
altijd op 't zelfde uur, op dezelfde plaats, een vrouwelijke gedaante, die
daar heel in de verte omdwaalde, zonder dat iemand alevenwel scheen op
te letten [...] In zijne voorstelling kreeg die slanke vrouwelijke gedaante,
meestal omwonden door avondnevel, eene romantische beteekenis, iets
onwerkelijks, eene anomalie, eene tegenstelling met de brute arbeiders,
hun groven spot en batsche doening, - ze scheen hem vereenzelvigd met
den lente-avond, het beeld der poëzie, de verpersoonlijking van een
ontwakend dichterlijk gevoel, - iets dat hij smaakte als fijn genot, zonder
het te kunnen uitdrukken, - de verteedering die van buiten op zijn gemoed
inwerkte, en toeschreef aan de mildheid van het jaargetijde (Streuvels
1999:183-184).
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Zijn gevoeligheid voor schoonheid gaat in eerste instantie uit naar de natuur, naar
“het ontwakend seizoen”, maar in één beweging ook naar de geheimzinnige, al lezend
rondwandelende vrouw in de verte. Zij en de lenteavond vertederen hem - een vreemd
gevoel dat hij niet kent, maar dat hij “toeschreef aan de mildheid van het jaargetijde”.
Hij beschouwt haar als iets bijzonders, en het poëtische gevoel dat we ook al bij zijn
treinreis aantroffen, keert terug. Het is in die zin ook niet zonder belang dat hij de
tijdens zijn treinreis waargenomen meisjes percipieert als “sierlijk als Grieksche
beelden”: Mira wordt verder in de roman immers onder meer “een levend beeld, een Nikè die op den boeg van een schip tegen fellen luchtstroom stevent” genoemd
(Streuvels 1999:216), een beeld van de Griekse godin van de overwinning dus.
Dat zijn esthetische belangstelling precies voor het eerst opwelt wanneer hij
gedwongen moet stilzitten, is eveneens gemotiveerd. Immers, Maurice komt uit een
wereld waarin alles op vooruitgang is gericht, een wereld waarin “reizigers jachtig
hun weg zoeken”, “het roezige leven” (Streuvels 1999:103). Maurice wil carrière
maken, genoeg geld en aanzien verwerven om zijn doel (en dat van zijn moeder) te
verwezenlijken: “de herovering van hun vroegeren welstand, zich hersteld zien in
hun vorigen levenswandel” (Streuvels 1999:107). Hij haat dan ook stilstand. Zo
neemt hij geen deel aan “'t gewoel en de drukte der fuivende makkers” (Streuvels
1999:106) en laakt hij de conservatieve houding van veel van zijn collega's die de
“gewichtigen vooruitgang op de oude zienswijze” tegenwerken (Streuvels 1999:109).
De Waterhoek wordt in zekere zin124 voorgesteld als het tegendeel van deze wereld.
De gemeenschap die erin woont, is niet gefundeerd op vooruitgang, maar op de
eeuwige herhaling van hetzelfde. De inwoners zijn ervan overtuigd “dat zij er 't
bestaan voortzetten volgens de overlevering gelijk het er in alle eeuwen geweest was
en onveranderd blijven zou” (Streuvels 1999:17). Broeke wil elke vorm van
vooruitgang dan ook stremmen. Werken om winst te maken interesseert hun niet
(Streuvels 1999:19), in plaats daarvan dragen zij waarden als trots en eer hoog in het
vaandel. Op ogenblikken als de treinreis en het wachten in het station, wordt al subtiel
getoond wat er met Maurice gebeurt als hij gedwongen wordt stil te blijven staan.
Wat hem te wachten staat wanneer hij deel gaat uitmaken van een gemeenschap als
die van de Waterhoekers, wordt dus al versluierd weergegeven van bij zijn introductie.
Ik wijs nog op een

124

Ik stel de zaken hier vrij ongenuanceerd voor. Er is namelijk wel meer aan de hand. De
verschillen tussen beide werelden zijn niet zo groot: de collega's die Maurice tegenwerken,
proberen de vooruitgang te verlammen, Sieper uit de Waterhoek staat open voor verandering.
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interessant beeld in deze context. Vanop de voortrazende trein zit Maurice, zoals ik
al schreef, naar het landschap te kijken. Echter, hoe snel de trein ook gaat, Maurice
krijgt de indruk dat ze niet vooruitgaan omdat alles wat hij ziet “op elkaar lijkend”
is: “De tocht scheen door 't oneindige te loopen, zonder vooruit te geraken, ter plaatse
blijven rotteren” (Streuvels 1999:108). Zijn rit met de trein is in feite een overgang
naar een andere wereld, waar vooruitgang/vooruitgeraken onmogelijk is.
Een ander mooi voorbeeld om aan te tonen dat delegatie inderdaad bij Streuvels
voorkomt, is het verhaal ‘Een pijpe of geen pijpe’ uit Lenteleven. Een derde van het
verhaal wordt in beslag genomen door de beschrijving van de inhoud van een
uitstalraam. Deze beschrijving sluit nauw aan bij het door Hamon aangereikte model.
Vooreerst wordt de rust, nodig om het nauwgezette kijken van het personage te
verantwoorden, geënsceneerd: “Hij [namelijk het naamloos blijvend personage] liet
zijn kordewagen vallen, schreed uit de tramen en ging kijken naar het groot toograam
van de toebakwinkel” (VW I:243). Zijn aanvankelijke activiteit wordt dus expliciet
stopgezet, en de jongen krijgt “heel zijn ogen vol, zover als ze dragen konden: een
overvloed en een pracht, om er van te dromen”. Na deze algemene introductie van
wat zal worden beschreven, gaat de tekst verder: “Hij kwam een stapke nader en liet
zijn twee ellebogen op de arduinen zulle van 't raam rusten, om met meer gemak te
kunnen kijken” (VW I:243). De verplaatsing dichter bij het te beschrijven object,
samen met de nadruk op de nog verder gaande immobilisering van het personage,
motiveren de meer gedetailleerde beschrijving die volgt.
Merkwaardig is ook de onmiddellijke evaluatie van het kijken, en wel als niet
objectief: “om er van te dromen”. Met andere woorden: het ‘savoir voir’ van de
jongen wordt gemodaliseerd. We krijgen dan ook inderdaad een fascinerende
beschrijving te lezen. Zo gaat het niet zomaar om pijpekoppen, maar om “eendlijk
grote bakken” die op “wrede negergezichten” lijken. De beschrijving van de pijpen
brengt daarnaast ook tal van elementen bijeen die bouwstenen lijken voor een
sprookjesachtige wereld. Er zijn zowel personages (“koningskoppen, wrede
negergezichten, meisjeswezens met glazen ogen”) als elementen voor een setting
(“rijke cigarenkokers in zeeschuim, met zilveren sterrekes bezet en met gouden
banden omleid”). In kwalificaties als “wrede” en “met glazen ogen” kan al een
bepaalde hint naar een mogelijk handelingsverloop verscholen zitten: zowel de
tegenstander als het tekort worden hier misschien in versluierde vorm voorgesteld.
Ook het tweede deel van de beschrijving verraadt eenzelfde subjectiviteit. Het
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wordt gekenmerkt door tropische elementen (“cocosnotenhout”), door grote
schoonheid (“zo bermhertig schoon!”, “'t blonk zo smakelijk”), door kleurrijkheid
(“bontgetikkelde”), door rijkdom (“goudgeluw”).
Het avontuurlijke, exotische, spectaculaire van wat de jongen met zijn dromerige
ogen ziet, staat in schril contrast met de lamlendige situatie waarin hij verkeert:
De noenzon beet de blote stenen en 't scheen alles dood, weggescholen en
benauwd voor dat gloeiend zonnevuur. De wagenaars zaten en druilden
op de bokken van hun rijtuigen; de peerden stonden op drie poten, hun
kop neerwaarts, scheef tussen de tramen, en ze stampten nu en dan een
korte stamp, om de vliegen te weren, die geweldig dul waren. Een bende
leeglopers lagen elk op zijn buik in de schaduw te slapen. Er reed een traag
gerid voorbij, dat verdween achter de hoek. Een hond kwam lamlendig
aangestapt en ging, bij 't baanhuis, onder de zonnebloemen liggen pinkogen.
Niets was er dat nog roerde (VW I:244-245).
De werkelijkheid wordt getekend door een nagenoeg absolute passiviteit: de
wagenaars zitten te suffen, de leeglopers liggen te slapen, karren komen traag voorbij,
net zoals een hond lamlendig komt aangestapt om te gaan liggen. Het enige actieve
element, namelijk de vliegen, is iets lelijks. Alles lijkt wel “dood”, onbeweeglijk.
Het is in die zin interessant dat de jongen gedwongen wordt om zelf ook onbeweeglijk,
passief te worden precies om een blik te kunnen werpen op een andere wereld,
namelijk die in het uitstalraam - dagdromen verlamt, het bevrijdt niet. Het is even
interessant dat wat hij ziet, eigenlijk eveneens iets onbeweeglijks is. Het enige wat
de uitgestalde pijpen in beweging zet, is immers zijn verbeelding en de wellust
waarmee hij kijkt. Alle attributen voor een verhaal zijn aanwezig: personages, scène,...
maar het blijft bij de expositie, tot een verhaal komt het niet.
De kleurrijke beschrijving verraadt dus eerder iets over (de gemoedsgesteldheid
van) het personage dan over wat er werkelijk te zien valt. Dat wordt ook op subtiele
wijze aanschouwelijk gemaakt:
Vele, vele, altijd voort en van alle slag, zo ver hij maar kijken kon; en dat
alles gedubbeld in twee grote spiegels, daar hij, ginder diep tussen al dat
smoorgerief, zijn eigen aangezicht in zag staan kijken en zijn grote,
verwonderde ogen (VW I:243).
De jongen is dus in feite ook zichzelf aan het bekijken. Eventueel kan men deze tekst
als een metatekst lezen, waarin Streuvels zijn al hierboven aangestipte overtuiging
dat geen enkele schrijver objectief kan
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zijn, op een gefictionaliseerde manier overbrengt. Zelfs de overvloed die de jongen
meent te zien, is eigenlijk maar een schijneffect, in de hand gewerkt door een listige
opstelling van spiegels.
De werkelijkheid komt op gezette tijden het gedroom van de jongen verstoren.
Zijn kijken wordt opgesplitst in drie delen. Het eerste deel eindigt abrupt wanneer
de jongen zichzelf heeft gezien in de spiegels aan de achterwand: “Hij verzuchtte. 't
Was allemaal zo schoon, zo rijk... en als moeder nu maar werk kreeg” (VW I:243).
Tot dan toe zijn er, in de beschrijving van het uitstalraam zelf, drie termen gevallen
die met geldelijke waarde te maken zouden kunnen hebben: “rijke cigarenkokers”,
“zilveren sterrekes” en “gouden banden”. Nochtans krijgen ze die connotatie hier
niet, of toch niet bij een eerste lezing; ze worden vooral gebruikt om schoonheid te
beschrijven. Na de interruptie kijkt de jongen opnieuw: “Hij herging het nog eens”
(VW I:244). Zijn blik gaat omlaag, met meer bescheidenheid als het ware, naar “de
kleine pijpen, het jongensgoed” die allemaal door elkaar op een hoop liggen: “Zijn
ogen snuisterden wellustig rond in die bakskes, en zij lazen met nieuwsgierigheid
de fijngeschreven talmerken, die 't iedereen bekend mieken hoeveel elk pijpke gelden
moest” (VW I:244). Zijn blik is nog altijd even weinig objectief (“wellustig”), maar
richt zich toch ook al op dingen uit de werkelijkheid: de prijs. In de volgende
beschrijving zoekt hij een compromis tussen schoonheid en kostprijs. Al gauw heeft
hij pijpjes gevonden die hij heel mooi vindt, “maar ze golden te veel... en algelijk zo
bermhertig schoon” (VW I: 244)125. Uiteindelijk vindt hij iets wat meer past bij zijn
budget. Het is opvallend dat het om een pijpje gaat dat niet te pronken staat, maar
“gedoken” is. “Van binnen in de bak stond er, in zwarte talmerken: 1 fr. 50”. Op dat
moment komt de werkelijkheid weer opzetten: “Moeder, moeder! Dat zou hij hebben,
dat was 't zijne! Zij had hem een pijpke beloofd, als ze vandaag werk kreeg” (VW
I:244). Hij gaat naar het station om zijn moeder op te wachten, maar die keert terug
met lege handen. Nog één keer wordt zijn blik beschreven: “Recht voorbij de
toebakwinkel keek de jongen scheef uit, naar het groot toograam, met al die rijke
dingen daar” (VW I:245), maar

125

In Nieuwe Rotterdamsche Courant verschijnen enkele brieven van grote Engelse schrijvers
aan Alexander Teixeira de Mattos, die drie schetsen van Streuvels vertaalde en in Fortnightly
Review liet verschijnen. George Meredith schrijft: “Some of his phrases bring one close to
the creatures under his eye: - as when he speaks of his look t h i e v i n g along the glittering
rows, and that they were so “charitably beautiful””. De verwoording “bermhertig schoon”
zorgt dus zelfs in vertaling (“charitably beautiful”) voor een hypotypose-effect. Het andere
voorbeeld, “his look t h i e v i n g along the glittering rows”, is misschien de vertaling van
“keek de jongen scheef uit, naar het groot toograam, met al die rijke dingen daar” (VW
I:245). Zie ook De Ridder (1907b:195).
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de enige vorm van beschrijving ligt besloten in het adjectief “rijke”, dat deze keer
in zijn volle dubbelzinnigheid klinkt. Zijn blik is ook niet meer zo overdonderend:
“scheef uit” in plaats van “de ogen vol”.
Het is merkwaardig dat de beschrijving van het stoffige doodse plein niet aan de
jongen wordt gedelegeerd: “Nog een laatste keer gekeken, nog eens... en dan voort.
Hij snapte zijn kordewagen en hij reed, over de wijde baan, recht naar 't spoorhuis.
Daar moest hij wachten. Hij drentelde rond op het verdrietig verlaten plein” (VW
I:244). Nochtans was daar ruimschoots de mogelijkheid voor, hij heeft immers alle
tijd van de wereld en hij verveelt zich,... De enige blik die evenwel vermeld wordt,
is die van een hond die onder de zonnebloemen ligt te “pinkogen”. De gretigheid
waarmee de jongen naar de etalage keek, nog eens geaccentueerd door de
moeizaamheid waarmee hij zich ervan kan losrukken (“nog een laatste keer gekeken,
nog eens...”), staat in schril contrast met het gebrek aan aandacht voor zijn omgeving.
Ook dit toont indirect aan dat zijn dromerige kijklust hem eigenlijk van de realiteit
weghoudt, verlammend werkt ten opzichte van die realiteit. Pas wanneer de trein
aankomt, zien we hem weer kijken: “Nu stond de jongen te reikhalzen, met zijn hoofd
door de staven van het hekken, naar moeder. Hij zag ze alreê - 't docht hem - gebogen
komen, met haar zwaar geladen tweezak vol weefgoed” (VW I:245). Zijn verlangen
heeft echter eens te meer zijn blik vervormd, want wanneer zijn moeder echt afstapt,
blijkt ze niets dan “een ijdele, blauwgestreepte baalzak” bij zich te hebben...
Ik vat samen. In deze schets konden we zien hoe de beschrijving van een uitstalraam
inderdaad gedelegeerd wordt aan een personage, en hoe er een motiverende scène
aan voorafgaat, om de met de beschrijving gepaard gaande stilstand in het verhaal
te motiveren. De beschrijving zelf krijgt een met ruimte gepaard gaande orde, die
eigenlijk het traject van de blik van de kijker is. We zien ook hoe deze beschrijving
in feite heel duidelijk de gemoedstoestand van de kijker weerspiegelt. Ze wordt steeds
beknopter, de objecten worden steeds minder luxueus en er duiken steeds duidelijkere
signalen van de harde werkelijkheid op (prijs). Zelfs het traject van zijn blik vertelt
een verhaal. In het eerste stuk kijkt de protagonist hoog en diep naar de rijkdom die
daar uitgestald staat, in het tweede stuk helemaal omlaag, naar dingen die “gedoken”
liggen. Een tweede beschrijving, namelijk die van het “verdrietig verlaten plein”,
wordt echter niet gedelegeerd, ook al vinden we de motiverende thematiek terug:
het personage moet wachten en verveelt zich, wat de stilstand in het verhaal en zijn
‘pouvoir voir’ motiveert. Hamons stelling dat elke beschrijving moet worden
gedelegeerd aan een personage, gaat
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dus niet op. Nochtans is ook deze niet-delegatie betekenisvol: het ‘vouloir voir’
ontbreekt bij het personage, de jongen sluit moedwillig de ogen voor de werkelijkheid
om te vluchten in een droomwereld.
Ik kom nog even terug op de beschrijving van de omgeving in ‘'s Zondags’, het
verhaal waarover De Ridder het al had. Ze lijkt gedelegeerd te worden aan Jaak, een
jongetje dat op weg is naar huis om er zijn vrije zondag door te brengen. Het verhaal
wordt niet stilgelegd (hij is op weg en kijkt al stappend), maar dat hij tijd heeft om
te kijken, is een gevolg van de lange weg die hij aflegt: “Hij stapte dapper door [...]
en keek met de jeugdig bleekblauwe ogen de vrije hemel in” (VW I:247). Dat hij het
is die kijkt, blijkt ook uit de deixis: “ginder heel ver in die donkere haag van stammen
en lovers, kwam er een klein openingske, waar de bomen elkaar schenen te genaken.
Kijk! dáár, bezijds het dorpskerkje stond boer Willems hofstêe” (VW I:248). Dat de
jongen precies dit ziet, is niet toevallig, omdat de beschrijving openstaat voor een
symbolische lezing. Hij moet een ellenlange weg afleggen, die echter niet uitzichtloos
is, want heel in de verte ziet hij een “openingske” en twee “huizekes”. Op die manier
kan de afgelegde weg eigenlijk als symbool voor zijn leven worden gelezen: “'t Was
zondag! alweer zondag, blijde zondag!... en er kwamen er zo weinig, in die lange,
lange weken. En hij ging naar huis voor enige uren, ja, naar huis...” (VW I:247). De
ruimte waarnaar hij heel in de verte kijkt, het “openingske” in de lange rij bomen,
is de enige uitweg in zijn voor de rest lange, lange bestaan. Het is de ruimte waar hij
zijn blijde, onbezorgde jeugd al spelend heeft doorgebracht: “'t Was daar dat hij
gekweekt en opgegroeid was, daar in een van die huizekes [...] maar, dat alles was
zo snel, zodanig snel vervlogen” (VW I:248).
In deze drie voorbeelden bleek telkens hoe er wel degelijk sporen te vinden waren
van Hamons motiverende thematiek. Daarnaast werd echter ook duidelijk dat de
beschrijvingen nog op een andere manier hun aanwezigheid in de tekst legitimeren.
Ze tonen namelijk iets over het personage. Maurice wordt van meet af aan getypeerd
als iemand die ontvankelijk is voor schoonheid. De naïeve dromen van de jongen
die op zijn moeder wacht, schemeren duidelijk door in de manier waarop hij de
etalage bekijkt. De koewachter met een vrije dag, ten slotte, ziet een landschap dat
symbool staat voor zijn eigen, bijna uitzichtloze leven.

1.3.2.2 Consequentie? ‘overal waar 't kan’
Over een ander verhaal uit Lenteleven, ‘Lente’, schreef Streuvels dat zijn
beschrijvingen “overal waar 't kan” gezien zijn door de ogen en het
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temperament van de personages (Streuvels aan De Bom 04/06/1898). Ik wil nu
onderzoeken hoe typische beschrijvende passages (natuurbeschrijvingen en uiterlijke
beschrijvingen van personages) in het verhaal worden gelast en of het inderdaad
klopt dat ze zoveel mogelijk door de ogen en het temperament van de personages
worden gezien. Al gauw zal blijken dat dat lang niet altijd het geval is, en tevens dat
het niet zo eenvoudig is om aan die inconsequentie een interpretatie vast te knopen.
Bij het begin van ‘Lente’, een van de meest geroemde verhalen uit de debuutbundel
Lenteleven, wordt gezegd hoe de moeder er uitziet, zonder dat er een kijker te
bespeuren valt:
Moeder stond, lijk een bloeiende klokhen, te midden haar bleuzende
jongens. Ze hield een brood tegen de dikke buik en met een kromme
handpik, veurde zij er goede sneden af, die effen aan door de jongens
weggesnapt werden (VW I:183).
Nochtans gaat het hier niet om een afzonderlijke beschrijving, maar wel om een
versnipperde. De vergelijking met een kip en het kenmerk dat zij een dikke buik
heeft, worden in één adem genoemd met de verhalende gegevens. Verhaal en
beschrijving zijn hier in elkaar verweven. Dat is anders voor de beschrijving van de
natuur buiten:
[toen] snelde heel de bende de deur uit, door 't bloemhoveke de brede
eerdeweg op, recht naar de grote gouden zon die, ginder tenden bachten
de elzentronken, in een machtige stralenbrand oprees. 't Was fris buiten,
de hemel helder blauw, met gloeiende schichten doorstekt dwars door de
wazigwitte wolkjes diep, diep in de lucht. Over de vlakke velden, ver, lag
een tinte bleek-groen en bruin en de dunne pijltjes koorn stonden, als
naalden, te biggelen in hun blinkende nersheid. De bomen waren nog kaal
bijkans en hun hoge stammen en kruinen stonden zwart op de klare hemel,
maar er lag, als men ze bij reken of bosselkens bijeen zag, over 't geheel,
een zachte geluwgroene verf, doorspekeld met blinkende botten die gingen
openbarsten. Een nieuwe lauwe dooiwind wrocht overal in en door en
deed dat alles krieuwelen en wikkelen, vol ongedurig, wordend leven. De
wind kroezelde door de jongens hun wilde haarbos en kleurde hun ronde
kriekekaken. Zij stoeiden rollebollend door 't droge zand en stampten dat
't stoof boven hun hoofden. Zij waren zot van welgezindheid. Trientje was
in haar hemdeke, met de buik uitgesteken, in 't deurgat blijven staan en
keek waar de broertjes belonden; als 't hen niet meer zag, duwde zij de
vuisten in de oogputten, zette haar keel wijd open en ging aan 't huilen;
tot dat moeders handen het wichtje onder de oksels opschepten en een
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hertelijke smok met haar dikke lippen, zijn roze kaakjes kusten. Horieneke
kwam voetje vóór voetje achtergewandeld op het smal graswegelke langs
het zand onder de linden, en hield de ogen neerstig op 't spel van haar
breinaalden (VW I:183-184).
Het verhaal van de jongens gaat hier over in een beschrijving van de natuur. Dat
gebeurt naadloos binnen één zin: de jongens hollen de deur uit door het tuintje de
weg op, naar de zon. De natuur die beschreven gaat worden, is aanvankelijk de
bepaling van richting van een zin waarvan de personages het onderwerp zijn. Ook
het omgekeerde geldt: de natuurbeschrijving verloopt zonder hapering weer in het
verhaal van de jongens: “De wind kroezelde door de jongens hun wilde haarbos en
kleurde hun rode kriekekaken”. Zij gaan dus functioneren als bepaling van plaats
(“door de jongens hun wilde haarbos”) en als lijdend voorwerp (“hun rode
kriekekaken”) van een zin met als onderwerp een gegeven uit de natuur, namelijk
de wind. Daar tussenin zijn drie zinnen, die op het eerste gezicht niet gedelegeerd
lijken te zijn. Nochtans zijn er wel enkele aanduidingen die erop wijzen dat ook deze
zinnen doordrenkt zijn van iemand die zich op dezelfde plaats bevindt als, en de
werkelijkheid op dezelfde manier ervaart als de personages: het is “fris buiten”
betekent dat het fris is voor iemand. Bepalingen als “Over de vlakke velden, ver” en
“diep, diep in de lucht” impliceren een standpunt van waaruit wordt geobserveerd,
op dezelfde wijze als “ginder tenden bachten de elzentronken” eerder in het citaat.
Die iemand krijgt zelfs een naam, zij het wel de meest onpersoonlijke die maar
mogelijk is, en het vermogen om te kijken: “als men ze bij reken of bosselkens bijeen
zag”.
Na de onstuimige uittocht van de jongens blijkt er toch een kijker te zijn geweest:
Trientje, het jongere zusje, dat de kwajongens nakeek. Belangrijk lijkt mij niet dat
het precies Trientje is van wie gezegd wordt dat zij kijkt, maar wel dat het niet
Horieneke is. Die heeft geen interesse voor wat buiten gebeurt, ze kijkt enkel naar
haar breinaalden. Dat deze natuurbeschrijving niet aan haar wordt gedelegeerd, is
betekenisvol: van in het begin profileert zij zich als iemand met duidelijk andere
interesses dan haar broertjes of zusje. Op dezelfde manier gaat ze niet mee met haar
broers om naar de visjes in de beek te kijken, maar blijft ze op de brug (een
symbolische plaats) staan om in haar catechismus te lezen. Haar ‘vouloir voir’ gaat
dus niet uit naar de natuurlijke gang van zaken, maar wel tot tweemaal toe naar iets
artificieels: haar breiwerk, haar catechismus. Op dezelfde manier zal ze niet willen
gaan werken bij de boer, zoals iedereen dat nochtans doet (en moet), omdat ze zich
wil terugtrekken in het klooster.
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Terwijl de kinderen in de klas zitten, volgen twee zinnen natuurbeschrijving, die
zonder toeschouwer blijven (VW I:186). Wat verder gaan vrouwen en kinderen de
kerk binnen, en er volgt wel een beschrijving van het interieur ervan (VW I:188),
maar die wordt niet expliciet toegewezen. Wel wordt duidelijk dat ze vanuit een
positie gelijkaardig als die van de personages gebeurt: “de zilveren ciborie, die daar
hoog te blinken stond”, “De wierook stoorde zo goed”. De natuurbeschrijving op
pagina 191-192 wordt evenmin gedelegeerd aan een personage. Nochtans zijn er
weer sporen van een blik op personeel niveau: “Buiten veranderde 't al en groeiden
de dingen bij der oge”, “Ginder, in 't donkerblauwe bos” en met dezelfde gevoelens
erbij als de personages: “En dat alles stond daar, - was zo onverwacht gekomen”,
“Het land werd gekeerd en gewend en gescheurd onder de blinkende ploeg en 't lag
in purperen schellen te dampen in de deugddoende zonnehitte”. Horieneke wandelt
de tuin in en er volgt een beschrijving van die tuin, maar van Horienekes kijken is
geen sprake. Pas wanneer ze weer op haar kamer met “beeldetjes en santjes” en
“Heiligen” komt en een poosje met haar nieuwe kerkboek heeft zitten spelen, wordt
expliciet gezegd dat ze naar buiten kijkt:
Dan bleef zij lange tijd staan mijmeren door de gordijntjes naar buiten
over die witte, bloeiende bomen waarrond en waarboven het gouden
stuifmeel danste, en heel dat machtig groene veld, en die eeuwige zon en
al dat blauw aan de einder. En moede, legde zij haar hoofd op het bed
nevens het kind, en bleef daar liggen druilen en dromen op al 't heerlijke
en plechtige van morgen (VW I:195).
Wat ze nu precies ziet, is niet duidelijk. Ze staat te mijmeren over een natuurlandschap.
Kijkt ze over de bomen heen? Droomt ze eerder dan dat ze ziet? Het is wel intrigerend
dat ze eerst de gordijntjes heeft dichtgetrokken om dan pas te kijken, alsof ze op de
een of andere manier een scherm installeert tussen haar en de werkelijkheid.
Wanneer de jongens onder de notelaar liggen, is er een beschrijving van de zon
die door de kruin speelt en van de eerste witte vlinder126. Dat het licht dat door de
bladeren komt, wordt beschreven, sluit goed aan bij de visie van iemand die op zijn
rug ligt, maar explicieter dan dat is de delegatie niet.

126

“De knechtejongens lagen op hun rug, onder de notelaar, te vertellen als Horieneke bij hen
kwam. Zij bezagen die aardige foefeling aan haar hoofd, dan vertelden zij voort [...] De zon
speelde met goud in de blaren van de notelaar en 't wemelde en 't wikkelde gestadig in die
verlichte, groene kruin en 't schoten overal gouden schichtjes. De eerste vlinder wiegelde
lijk een witte bloem door de lucht” (VW I:196).
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De zonsondergang de avond voor Horienekes eerste communie, wordt wel expliciet
gedelegeerd:
Vader, zal 't morgen schoon weer zijn? vroeg Horieneke. - Zeker, kind,
zie ne keer hoe zuiver de zon deurevalt. Hij wees naar 't westen en de
jongens stonden op de tenen om te kijken hoe die afgaande, mat gloeiende
zonneschijf te pralen hing in een portaal van oranje wolkenrotsen, doorstekt
en doorboord van blinkende schichten die uitsmolten hoog in 't bleekblauw
en grijs, en hoe ze daar hangen bleef, zo kalm, lijk vastgevrozen om nooit
meer weg te zinken (VW I:197).
De blik wordt geënsceneerd: de vader wijst, en de jongens kijken. De beschrijving
is geformuleerd als een bijzin van de hoofdzin waarin zij kijken. Het is opvallend
dat er enkel sprake is van de jongens die op hun tenen gaan staan om te kijken.
Horieneke, van wie de vraag nochtans afkomstig was, wordt niet vermeld. Wordt
haar blik geïmpliceerd, of past haar niet-kijken in een interpretatie? 's Morgens krijgen
we de volgende beschrijving:
In één wenk wipte zij uit het bed en snokte 't venster open. De bomen
stonden er nog en de bloemen ook en al 't wit van gisteravond; maar alles
zo bleek, afgegaan en kleurloos bij al 't blinkend blije van daareven... en
nievers een engelke. Zij verzuchtte. De hemel hing grauw [...] Een felle
wind deed de kriekenbloesems wikkelen en 't woei een koude, welriekende
lucht het venster binnen. Heel die verte vol groen, lag dood nog halveling
en gedoken, te dommelen in de uchtendsmoor en nievers mens noch beest
te zien, geen kave die rookte. - Hoe laat mocht het nu wel zijn? (VW
I:202-203).
Het personage dat kijkt, begeeft zich eerst naar een plaats van waaruit dat kijken
mogelijk wordt (“wipte zij uit bed”, “'t venster open”). Ze doet dat met een haast
(“In één wenk”, “snokte”), die haar wil om te kijken duidelijk illustreert. Dat zij het
is die kijkt, wordt niet met een werkwoord gezegd, maar blijkt uit de context: de
beschrijving begint nadat zij het venster opende, het beschrevene doet haar
“verzuchten” omdat het contrast met haar droom zo groot is, en dat er buiten nog
geen enkel teken van leven te bespeuren valt (“mens noch beest te zien”), zet haar
ertoe aan om beneden op het uurwerk te gaan kijken. Vervolgens keert ze terug, en
deze keer verloopt de delegatie wel expliciet: “zij ging weer naar boven en bleef
staan uitkijken. De vogels kwetterden in de bomen en de gouden kloof in 't oosten
gaapte steeds wijder open. 't Zou dan toch schoon weer zijn vandaag!” (VW I:203).
Behalve het inleidende werkwoord “bleef staan uitkijken”, toont ook de
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‘vrije directe gedachte’127 aan dat zij de waarnemer is van wat hier wordt beschreven.
De verplaatsing van de personages in de ruimte leidt tot een nieuwe
natuurbeschrijving (VW I:207). Ze wordt niet gedelegeerd aan een personage, al
verraadt “'t Was danig fris, wat koud op die hoge straat” wel de gewaarwordingen
op het niveau van de gedramatiseerde personages, die de koude ervaren. Misschien
is het niet vergezocht om, omwille van de bewoording “De lucht was nog altijd
grauw”, Horieneke als kijker te bestempelen: zij is immers de enige die de grauwe
lucht eerder (versus “nog altijd”) heeft gezien. Wanneer de mensen in de kerk zitten,
volgt opnieuw een beschrijving van het interieur:
De zon brak door! en groene, gele, rode balken lichts staken dwars door
de bontgebrande ruiten, in de blauwe wierookkronkels. Zij deed de hoeken
van 't koperwerk blinken en de Heiligen in hun nissen lachen. Er viel een
balk goud op de bruine en blonde kroezelkoppen der jongens en er speelden
fijne schichtjes die bliksemden op de vergulde snede van hun kerkboeken.
De mensen baden aandachtig en 't orgel zong mede met de zware stemmen
(VW I:208).
Van delegatie aan een personage is hier geen sprake. Nochtans zoekt de beschrijving
duidelijk aansluiting bij de wereld van de personages, door op het effect van het licht
op de kerkboeken van de jongens in te gaan, en door gewoon verder te gaan met wat
er in de kerk gebeurt. Hetzelfde geldt voor de volgende zin: “Het orgel neuriede
steeds voort en de wisselende tonen draaiden mede met de blauwe kronkels die uit
het koor opwalmden en in een welriekende wolk, over de mensen neerregende” (VW
I:211); ook hier is aandacht voor het effect van het beschrevene op de personages.
Een paar bladzijden verder trekt de vader met de kinderen naar de kerk. Hun
verplaatsing geeft opnieuw aanleiding tot een lange beschrijving van de omgeving.
Van een kijkend personage is weer geen spoor, al zijn er ook hier een aantal details
waardoor de beschrijving voor een stuk tot op een personeel niveau wordt getrokken:
“zo duidelijk dat men van ver al de blaadjes, fijngetekend zag blinken” (VW I:217),
“Hier stonden zij in twee rechte hagen al elke kant der brede straat” (VW I:217), “en
verder, tenden die reine ruimte” (VW I:218),... Bovendien spoort de vreugdevolle
toon van deze beschrijving met de uitbundigheid van de vader en de cafébazin die
kort daarvoor werd verwoord: “- 't Zal

127

De ‘vrije indirecte rede’ lijkt me een minder geslaagde benaming in een context waarin niet
gesproken wordt.
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vandaag schoon weêr zijn, Ivo. - En warm! paasweer, schetterde de bazin” (VW
I:217).
De komst van oom Petrus en tante Stanse met de hondenkar wordt heel duidelijk
als een kijkgebeuren aangebracht:
Buiten, zaten de jongens op wacht, in de kroon van de notelaar, te loeren,
of zij ergens iemand zagen aankomen [...] - Hei! gasten, 'k zie entwat! riep
Fonske van uit de notelaar. De jongens reikhalsden en vader kwam ook
kijken. Ginder heel ver, was er iets te zien dat kwam afgedokkerd. - Oom
Petrus en tante Stanse met d'hondenkar! De knapen slierden uit de boom
lijk de katten en spouterden gezwind de straat op. Men hoorde nu duidelijk
de wielen ratelen en men zag de drie grote honden die lijk bezetenen,
snakten en sprongen om voorwaarts. Boven op de kar zat oom Petrus, met
de hoge hoed op, keersrecht in zijn zwart glimmende laken jas; nevens
hem de breedgelijfde tante met kleurige linten die wapperden om haar
muts en een glinstering van parels op haar borst (VW I:220-221).
De motiverende thematiek is hier wel heel uitgebreid. De jongens zijn op een verheven
plaats geklommen om het verwachte bezoek zo snel mogelijk te kunnen zien
aankomen. Naarmate zij het karretje naderen, en het karretje zelf ook dichterbijkomt,
verscherpt de beschrijving: “entwat” wordt “iets [...] dat kwam afgedokkerd”, tot we
uiteindelijk een heel gedetailleerd beeld krijgen van de kar en de (kledij van de)
opzittenden. Het interessante is hier, dat de delegatie eigenlijk niet echt nodig was.
De verhaaltijd staat niet stil, want de kar wordt beschreven terwijl ze nadert.
Aan tafel zitten de jongens hun tante te bespieden:
De jongens zaten met wijdopen ogen te kijken, nu eens in hun telloor dan
op tante met haar dikke kaken, haar diamanten kruis dat aan een gouden
snoer hing te blinken op haar eendlijke borst; zij telden de ringen die tot
aan haar kneukels op de vingers geregen zaten, en haar oorbellen... (VW
I:223).
Dit lijkt een typisch geval van delegatie: de vrouw wordt in details beschreven door
de ogen van de kinderen. Nochtans is er iets meer aan de hand. Een aanzienlijk deel
van de informatie die we hier krijgen, is nauwelijks nieuw te noemen. Bij de aankomst
van deze tante kort daarvoor vernamen we al dat ze “bolle kaken” had, zwaarlijvig
was en sierraden droeg op haar borst. Als het aanreiken van beschrijvende informatie
zo delicaat is, waarom worden deze kenmerken dan herhaald?
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Misschien is het niet zozeer de beschrijvende informatie zelf die hier van belang is,
maar wel de kijklust van de jongens...128
Na de koffie trekken de mannen de velden in, “het smal wegelke op, door de
laaiende zon, de koorns bezien en 't vlas dat reeds groen stond” (VW I:226). Een
verdere beschrijving van die velden komt er niet. Misschien heeft dat te maken met
het feit dat het hier niet om de hoofdpersonages gaat? Nochtans is de vader wel
diegene die in dit verhaal de beslissende wending geeft aan Horienekes leven. Met
andere woorden, hij die eigenlijk het hoofdpersonage zou moeten zijn, krijgt hier
weinig ruimte toegewezen waarin zijn blik wordt verwoord. Aan Horienekes blik
daarentegen worden bladzijden gewijd. Die blik gaat echter niet uit naar de vruchten
op het veld, zoals die van haar vader. Ze toont haar neefje haar prentjes, haar kleedje,
haar kerkboek. In de tuin bekijken ze “elk blaadje en elk bloemke dat gereedstond
om open te gaan” (VW I:227). Na een poosje laten ze huis en tuin achter zich en
wandelen in de richting van het bos. Die wandeling geeft aanleiding tot heel wat
beschrijving:
Hier nog waren zij heel alleen met de vogels die kwetterden in de bomen
en de krekels die piepten in het gras langs de gracht. Overal, zover hun
ogen droegen, was 't koorn en veld en zonneschijn en stilte (VW I:227).
Zo altijd voort, zeggend en horkend, waren zij aan 't bos gekomen. 't Zag
er zo goed uit, na die lange wandeling in 't blinkend zonnevuur, onder die
elzentronken in de schaduw en verder in 't donker tussen de sperren, waar
het schaarse licht in priemde (VW I:228).
Kijk, dáár! en zij wees door een spleet tussen de bomen naar beneden in
de laagte waar, boven de hoge tronken, heel 't gedoen uitstak van een
machtige hofstee: lange strodaken van stalling en schuur en de pannen en
schaliën van 't huis met torentjes (VW I:228).
Zij gingen zitten op de oever, de benen in 't gras, speelden met de
kersouwkes en luisterden de merelaars waterkelen diep in 't hout. Zij zaten
daar lang. De zon zonk neer tot in de kroon van de eik; de lucht was
gezaand vol witte wolken die uitschoten in lange, opengescherrelde resems,
de hemel door, lijk een eendlijke

128

Dezelfde opmerking kon trouwens ook al gemaakt worden wanneer de jongens Horieneke
voor het eerst in haar nieuwe jurkje zien: “D'anderen lagen te lachen in bed als Bertje hun
vertelde dat hij Horieneke gezien had heel in 't wit! en om haar hoofd een resem rosse krullen”
(VW I:205). Ook dan brengt Bertjes blik geen nieuwe informatie aan, wat tot de conclusie
leidt dat het wel eens om die blik zelf zou kunnen draaien.
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pauwsteert over een oranje veld. Met hun tweeën zaten zij om 't even in
gedachten verdiept, uit te staren en te dromen (VW I:228-229).
De eerste drie van deze beschrijvingen zijn duidelijk gedelegeerd: “zover hun ogen
droegen”, “'t Zag er zo goed uit, na die lange wandeling”, “Kijk, dáár! en zij wees”.
Bij de laatste lijkt de delegatie verondersteld: de personages “zaten daar lang” en
motiveren zo de stilstand in het verhaal die de erop volgende natuurbeschrijving
veroorzaakt. Hun blik wordt wel gemodaliseerd: “in gedachten verdiept, uit te staren
en te dromen” (VW I:229).
De onevenwichtigheid in de hoeveelheid visuele informatie waarvoor vader en
dochter een forum krijgen, weerspiegelt eigenlijk het drama dat hier aan de gang is.
De “juiste”, realistische blik van de vader wordt verdrongen ten voordele van de
onrealistische en dromerige blik van Horieneke. Daarom hebben zovele lezers deze
tekst als tragisch gelezen; vanuit het perspectief van Horieneke is hij dat inderdaad,
alleen is haar perspectief vervormd. Een mooi voorbeeld van die vervorming is de
betekenis die aan de ruimte van het bos wordt toegekend. Voor Horieneke is het een
bedreigende plaats. Ze houdt Doorke tegen wanneer hij erin wil gaan: “Daar woont
de boer van de Pacht... en die is een slechte, slechte man: hij speelt beeste met de
kleine meisjes die hij in het bos vindt en, moeder zegt, dat ze dan ziek worden, en
doodgaan, en dan moeten ze naar d'helle” (VW I:228). Het bos wordt door haar dus
verbonden met dood en met de hel. Ook in haar droom is het een gevaarlijke plaats:
“Ginder tegen 't zwarte bos, galmde de gestadige slag van de pikke” (VW I:202),
die het groen en de bloemen velt. Nochtans is dit bos beslist dubbelzinniger dan dat.
Het is namelijk ook duidelijk een plaats van leven, zoals blijkt uit een eerdere
beschrijving: “Ginder, in 't donkerblauwe bos, tekenden bruine en bleke vlekken,
een bonte wisseling van kleuren vol leven” (VW I:191). Voorts is het de plaats waar
de nachtegaal zingt (VW I:201), en zijn zang wordt beslist niet met de hel in verband
gebracht, integendeel. Er zijn de vergelijkingen met “een orgelstem in een wijde
kerk”, met “honderdduizend beiaarden” en met “engels die bidden” (VW I:201). Ten
slotte is het bos ook de plaats voor jeugdig en onbezorgd plezier; Horienekes broers
verdwijnen niet voor niets met de hondenkar “naar de boskant toe” (VW I:226).
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Horieneke miskent de ambivalentie van deze ruimte129. Haar interpretatie ervan is
eenzijdig. Ze mijdt het bos130 omdat daar de “boer van de Pacht” én het werk wacht,
en dat laatste is nu precies wat zij wil vermijden. De man die in haar droom de
bloemen komt afkappen, is haar vader, en eigenlijk is hij niet met een puur
destructieve handeling bezig. Hij is immers aan het pikken, aan het oogsten dus, wat
noodzakelijk is om te kunnen leven. Horieneke leeft in haar eigen, onrealistische
wereldje, dat slechts kan bestaan door het te verbergen voor het in de vader
geïncarneerde realiteitsprincipe. Dat wordt trouwens subtiel aangetoond doordat zij
de rijkelijke outfit die zij aantrekt ter gelegenheid van haar eerste communie,
verborgen moet houden: “vader kwam ginder af [...] en de kleren werden haastig
uitgedaan en weggestopt” (VW I:191). Horieneke wil enkel de blije kant van het
leven. Daarom heeft ze het zo moeilijk om haar werkplunje aan te trekken (VW
I:231); ze wil voor altijd prachtig in het wit rondlopen131. Maar plezier en werken
zijn twee zijden van de medaille, net zoals mooie kledij en werkkledij: “Moeder [...]
keerde haar voorschoot” (VW I:206) en ze vertrekken naar de kerk. Het werkwoord
“keerde” betekent hier volgens de woordenlijst: “keerde het binnenste buiten”...132

129

130

131

132

Dit bos is beslist niet het enige ambivalente gegeven in deze tekst. Ook de zo betreurde regen
op het einde van het verhaal is niet louter negatief: “een gezonde, lavende watervlage” (VW
I:233), heet het. Een ander voorbeeld ligt besloten in het beeld van de bloemen. Horieneke
wordt het hele verhaal door met de alomtegenwoordige en geurige witte bloemen vergeleken,
en uitgerekend deze pracht blijkt uiteindelijk de voorbode van hun ondergang te zijn. Dat
wordt duidelijk wanneer haar vader en moeder zich door de regenbui naar huis haasten en
opmerken dat die bui niet onverwacht komt: “- 't Was geweldig heet voor de tijd van 't jaar.
- En de bloemen roken te sterk ook” (VW I:233). De tragedie van de witte bloem Horieneke
verloopt in zekere zin parallel. Precies het feit dat zij zo uitzonderlijk mooi was, zorgt ervoor
dat ze de wellustig lijkende boer van de Pacht opvalt: “In de drukte was boer van de Pacht
bij Frazie gekomen, had haar vrijpostig bij de schouder gegrepen, haar lachend proficiat
gewenst met haar schone dochter, en na gekkend rondgeplaagd te hebben, half ernstig gezegd:
- Morgen planten we aardappels, w'hebben veel volk nodig, het meiske kan nu ook komen”
(VW I:232).
Het meisje verkiest de ruimte van de tuin. Daarin groeien nochtans bloemen die op een
veelzeggende manier worden beschreven: “onder de struiken lonkten kleurige viooltjes lijk
grijnzende oudewijfswezentjes met opgetrokken wenkbrauwen” (VW I:195). Deze idyllische
plaats bevat dus evengoed potentieel omineuze (“oudewijfswezentjes” verwijst immers naar
ouderdom en dus sterfelijkheid) elementen.
De volwassenen in het verhaal daarentegen wisselen vlot van kledij als dat nodig is. Bij de
thuiskomst van de mis wordt van de vader gezegd dat hij “zijn blauwe kiel uitgetrokken
heeft” (VW I:220), terwijl de moeder eerder al haar mantel afwierp (VW I:215). Haar broertjes
hebben dan weer niet de minste aandacht voor wat ze dragen. Ze scheppen zelfs hun klompen
vol water om er visjes in te bewaren (VW I:185).
Mijn interpretatie wijkt af van die van Kathryn Smits (1993:57-79), die, in haar reactie tegen
vroegere lecturen die de novelle al te zeer als een blijmoedig werkstuk bestempelden, volgens
mij op haar beurt te veel nadruk legt op de negatieve kant van het verhaal. Beide lezingen
zijn volgens mij gelijktijdig geldig; de tekst mikt op deze dubbelzinnigheid.
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Verplaatsingen leiden tot een aantal niet (expliciet) gedelegeerde beschrijvingen:
wanneer de jongens Horieneke en Doorke terug naar huis voeren (VW I:230), wanneer
de volwassenen naar de herberg wandelen, wanneer Ivo en Frazie terugkeren. Bij de
laatste twee gelegenheden blijkt uit de reacties van de personages dat ze de
weersomstandigheden hebben opgemerkt: oom “bofte dat hij nog nooit zulke avond
zag en zulk weer zo vroeg in 't jaar” (VW I:231), Ivo en Frazie “stapten haastig op
de benen van hun lang uitgerekte schaduwen, en spraken niet” (VW I:233) hoogstwaarschijnlijk omdat zij opmerkten dat de dampkring “bang en laf, vol warme
vochtigheid” was... De verdwijnende kar wordt beschreven:
De honden snokten, de kar rotelde voort en welhaast was heel 't ding een
onduidelijke zwarte brok geworden tussen de donkere boomstammen. In
de stille avond hoorden ze alleen nog de wielen rammelen op de kasseiweg;
dan keerden Ivo en Frazie terug naar huis (VW I:232-233).
De kar gaat de omgekeerde weg van 's ochtends. Dat Ivo en Frazie ze nakijken, wordt
niet expliciet gezegd, maar verondersteld: pas nadat enkel het gerammel van de
wielen nog hoorbaar was, gaan ze terug naar huis. Het natuurbeeld waarmee het
verhaal eindigt, wordt door niemand van de personages gezien, al beschrijft de
beschrijver wel sympathiserend: “een triestige en koude wind” (VW I:235).
Ik besluit. Er zijn inderdaad een aantal scènes waarin een expliciete delegering
voorkomt. Horieneke die het luik opent om naar buiten te kijken of de jongens die
in de boom klimmen om hun oom en tante te zien naderen, zijn daarvan goede
voorbeelden. Tot tweemaal toe gaat het daarbij om een scène waar het ene personage
de blik van het andere personage leidt door te wijzen. In deze gevallen lijkt Hamons
stelling dus op te gaan: de insertie van beschrijvende informatie wordt gemotiveerd
door ze aan een kijkend personage te delegeren. Nochtans is het vreemd dat de
jongens aan tafel hun tante bekijken, en dat dat tot een beschrijving van haar uiterlijk
leidt dat eigenlijk kort daarvoor al grotendeels werd geschetst. Daarnaast komen er
ook heel wat al dan niet (expliciet of impliciet) gedelegeerde natuurbeschrijvingen
voor op ogenblikken dat personages zich doorheen de ruimte verplaatsen; een “faire”
(namelijk het zich verplaatsen) motiveert dan de beschrijving, eerder dan een “voir”.
Het valt nochtans ook op dat er scènes
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voorkomen waarin een personage een verplaatsing onderneemt naar een andere
ruimte, zonder dat die wordt beschreven. Zo maakt Horieneke al op pagina 187 een
wandelingetje door het “hovetje”, dat nochtans pas veel later wordt beschreven (VW
I:195). Op dezelfde manier wordt de kerk niet beschreven wanneer zij er 's middags
zit “voor de lering” (VW I:186), maar pas 's avonds, wanneer vrouwen en kinderen
er zijn (VW I:188) en later, wanneer ze voor de laatste keer gaan biechten (VW
I:193). In het geval van niet-gedelegeerde beschrijvingen horen we steevast een
moeilijk te duiden stem, die echter wel vanuit de gemoedstoestand én de ruimtelijke
positie van de personages schijnt te beschrijven. Streuvels' bewering in zijn brief aan
De Bom dat zijn beschrijvingen in dit verhaal “overal waar 't kan - gezien [zijn] dòòr
de ogen en het temperament der meêlevende figuren”, gaat dus maar ten dele op.
Wat wel een interessant spoor lijkt te zijn, is de vaststelling dat een aantal scènes
niet aan Horieneke wordt gedelegeerd, of dat ze bepaalde gegevens op een eenzijdige
manier bekijkt. Dat kadert immers in haar irrealistische streven om maar één kant
van het leven te omarmen.

1.3.2.3 Waanzin. ‘weerogend lijk een gek’
Delegatie wordt bijzonder interessant waar het een personage betreft dat aan waanzin
ten prooi valt. Verscheidene critici zijn het erover eens dat ‘Zomerzondag’ een verhaal
is dat volledig vanuit de waarneming van het hoofdpersonage, boer Kasteele, werd
geschreven. Helemaal waar is dat nochtans niet. Het verhaal begint met een
omstandige beschrijving. Verschillende zaken komen daarbij aan bod: de zon, de
hofstee, het erf met de mestput en de kippen, de meubels in de keuken,... Vervolgens
gaat de aandacht uit naar Kasteele zelf, die echter zit te slapen en dus zeker niet aan
het kijken is. Van Kasteeles kledij en lichaam gaat het naar de hofhond, die voor zijn
voeten ligt, vervolgens naar de vliegen in de keuken, zijn eveneens slapende zus
Lina, en de klok. Wanneer die slaat, schieten Kasteele en Lina in actie. Terwijl Lina
koffie zet, gaat Kasteele voor het venster staan: “Kasteele stond nu stevig op de
benen, de handen in de broekzakken, de buik geleund tegen de vensterbank en keek
over de zonnige werf” (VW I:532).
Een dergelijke scène, die in feite de gedroomde motivatie had kunnen zijn voor
een uitgebreide beschrijving van het erf buiten, wordt echter niet benut: de tekst gaat
verder met Lina, die de tafel zet, en Kasteele, die zich een stoel zoekt. Dat er geen
beschrijving meer volgt van het erf buiten, is niet zo verwonderlijk gezien het net al
werd
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geïntroduceerd én beschreven. Wat vreemder is - althans voor wie meent dat elke
beschrijving gemotiveerd/gedelegeerd moet worden -, is dat het verhaal niet begint
met de slapende Kasteele, die dan wakker wordt, naar buiten kijkt, en het doodse,
zonovergoten erf ziet. Een dergelijk begin zou echter een belangrijk verschil
betekenen. Vooreerst zou dit een ondermijning hebben bewerkstelligd van het schrille
contrast tussen de quasi-absolute passiviteit en doodsheid van de bezielde wezens
(“in de mulde zandaarde lagen de kiekens geflokt in mokken; zij sliepen, enkele
luisden hun vlerken” (VW I:527), “De koeien op stal stonden stil lijk vermoord”
(VW I:527), “Vóór zijn voeten lag de hofhond met de kop uitgestrekt op de voorste
poten” VW I:528) en de hectische activiteit van de niet-bezielde dingen (“gilheet,
kleisterend zomergeweld” (VW I:527), “De zon, 't was geen lachen nu noch monkelen,
maar bitsig bijten en priemende singeling overal” (VW I:527), “De witte muren
kletterden van 't felle licht en de daken, die spokten van droogte, droegen de davering
van de hitte-regen” (VW I:527), de mestput lag “te brobbelen, te brutselen vol
waterbellen van rotte gisting” (VW I:527), “In een onvermoeiend bewegen klepelde
de koperen slinger lijk een gekke beenzwemelaar” VW I:529). Kasteele zou - als
enige die wakker is - zo een zekere superioriteit hebben verworven boven de rest
van de bezielde wereld. Daarnaast zou de mens ook centraal komen te staan, en wel
als observator, terwijl het nu veeleer een passief registrerende, verheven instantie is
die ons de beschrijvende informatie aanreikt. Het is in dit opzicht intrigerend dat de
enige blik waarvan in dit citaat sprake is, precies die is van een normaliter onbezield
maar nu als bijzonder menselijk voorgesteld gegeven, namelijk de zon: “de mestput
- het zwarte, lobberig watervlak, zwart glimmig lijk een inkte-vijver waar het zon-oog
in vuurde” (VW I:527)133.
Terwijl ze aan de koffietafel zitten, kijkt Lina eveneens “verdwaald door 't venster”;
en ook deze keer volgt er geen beschrijving van de wereld buiten. Wat wel aan hen
beiden wordt gedelegeerd, is de beschrijving van de koffiekopjes:
Kasteele zocht een stoel in de hoek achter de lijs en zijn zuster nam plaats
vlak tegenover 't venster - elk op zijn gewone, vast toegekende zate en ze
keken zonder spreken elk op de handen, over de tafel en naar de
goud-gerankte takjes en blauw-blauwe bloemtikkels, die 't bleek fijne
porseleingerief omzoomden. Altijd diezelfde kommen, diezelfde suikerpot
en dat melkkannetje, elk in eigen vorm en maaksel; 't zelfde dat heel hun
leven en langer,

133

Is het vergezocht om het beeld van de “inkte-vijver” als een metatekstuele verwijzing te
lezen naar de schrijvende auteur?
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iedere zondag werd uitgehaald, gebezigd, bekeken en voorzichtig weer
weggezet. De tasjes, 't waren blij-blomde, vlakronde schuitjes met bolle
dikwangde kommetjes. De suikerpot was blokbollig met twee sprietoogde
oortjes, goudgetikkeld en omrand. Het kannetje was een rilde ding en
rondbuikig opvazend omlaag, met een trechtertootje aan de bovenboord
en ook zo net omrankt en bebloeid op elke wangzijde. Vorm en doening
daarvan waren door de duur in beeld geworden, vergroeid met alles wat
er nevens en omme stond, één met de tang en de schop in de heerd, de
blaaspijp, de gele wandtichels waar rode leeuwkens op dansten, de kast
en het koperwerk en heel de boerenkeuken met wat er op 't hof waagde
en leefde, met beesten en mensen, één ding dat als “Kasteelhof” bekend
stond (VW I:532).
Noch de blik van Kasteele, noch die van zijn zuster wordt ingeschakeld om de wereld
buiten te beschrijven. In plaats daarvan krijgen we een uitvoerige beschrijving van
de wereld binnen. Die wereld is er een van voorwerpen: een koffieservies, materiaal
voor de haard, wandtegels, meubels, koperen siervoorwerpen. Al die dingen horen
daar thuis en vormen één geheel. Alles is onveranderlijk: “Altijd diezelfde”, “'t zelfde
dat heel hun leven en langer, iedere zondag werd uitgehaald, gebezigd, bekeken en
voorzichtig weer weggezet”. Kasteele en zijn zuster vormen daar geen uitzondering
op; ook zij hebben een “gewone, vast toegekende zate”, waarbij het markant is dat
niet gezegd wordt vanwaar of van wie die toekenning komt, zodat het iets wordt wat
hun opgelegd is. Ze overstijgen het niveau van deze voorwerpen niet; ze zijn evenzeer
vergroeid met de boerderij - vaststelling die nog gestaafd wordt door de naam ervan:
Kasteelhof - Kasteele. Uit een terloopse opmerking als “heel hun leven en langer”
blijkt trouwens al dat de voorwerpen hen zullen overleven. Wat aan hun blik
gedelegeerd wordt, is eigenlijk de onveranderlijkheid van hun situatie, het opgesloten
zijn in het “altijd hetzelfde”, de dwang die uitgaat van de gewoonte en de traditie.
Daarnaast is de scène ook een bewijs van de gehechtheid aan het materiële, hier
een luxueus aandoend servies: “goudgetikkeld”, “goudgerankte takjes”,
“porseleingerief” zijn alle woorden die rijkdom suggereren. En precies die gehechtheid
aan het materiële heeft boer Kasteele zijn jeugd ontnomen: “Hij dacht aan de rijkdom
die in zijn boerendoening stak - waar aan hij zijn jong leven verbeurd had om de ene
pennink boven de andere te stapelen” (VW I:550).
Het valt ten slotte op dat dit servies met opvallend veel beelden uit een natuurlijke
sfeer wordt beschreven: “takjes”, “bloemtikkels”, “bebloeid op elke wangzijde”. Dit
kan op minstens twee manieren
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worden geïnterpreteerd: ofwel heeft het artificiële hier het natuurlijke opgeslorpt,
ofwel steekt het verdrongen natuurlijke hier de kop op. Beide interpretaties zijn
wellicht verzoenbaar: broer en zuster leven nog altijd samen, dus in een onnatuurlijke,
onvruchtbare wereld, maar de broer heeft het daar steeds moeilijker mee en krijgt te
maken met opwellingen van zijn driften (hij begeert zijn meid Romme en wil haar
zelfs huwen).
Het al dan niet delegeren van een bepaalde beschrijving aan een personage blijkt
dus ook hier mogelijk betekenisvol te zijn. Door te beschrijven wat Kasteele zag
wanneer hij door het venster naar buiten kijkt, zou de indruk van opgeslotenheid
afgenomen zijn. Kasteele is echter wel geïnteresseerd in iets anders, in een buiten vandaar zijn blik naar buiten. Die blik wordt niet gemodaliseerd; er staat gewoon dat
hij kijkt. Bij Lina echter is dat niet het geval: “ze keek verdwaald door 't venster en
welgenietend dronk zij weer met achtergeheld hoofd en neergeslagen ogen, de laatste
teug” (VW I:532). Haar blik is toevallig, niet gericht (“verdwaald”), en ze blijft niet
lang kijken, maar slaat de ogen neer en laat het hoofd naar achteren hellen. Het is
trouwens merkwaardig dat Lina's plaats “vlak tegenover het venster is” (VW I:532),
hoewel zij weinig interesse toont voor buiten. Die van haar meer extroverte broer is
dan eigenaardig genoeg tegenover haar, “in de hoek achter de lijs”; hij zit dus met
zijn rug naar het venster.
Dan slaat de vesperklok. Lina verlaat het huis. Ze wandelt door de zonovergoten
streek, die ook uitgebreid beschreven wordt. Het interessante is dat zij voor elke
waarneming die ze doet, een in haar religieuze boek geschreven equivalent blijkt te
kunnen citeren:
Al die teksten stonden zo net in haar hoofd als op de gele bladen van het
perkamenten getijdenboek dat ze onder haar oksel droeg. Ze wist er al de
gebeden uitwendig staan op elke bladzij [...] En weder zij at of dronk,
wrocht of rustte, voor elke daad in de loop van de dag, kende er een passend
gebed (VW I:533).
Zij leeft dus in feite in een geschreven wereld, die zij niet verlaat. Voor haar is de
werkelijkheid niet iets anders, maar iets vertrouwds: niet iets wat buiten haar
(boeken)wereld leeft, maar wat er binnenin zit. Elke waarneming wordt als het ware
‘vertaald’ naar haar wereld. Ik geef een voorbeeld:
De wereld lag vlak open vol zomerschoonheid onder de hoge hemel. De
milde zon heerste in de top en gulden schijn danste over de velden
schetterblindend, zo blij, zo zonne-zondags, jubeltierig!
“De hemelen vertellen de glorie Godts, ende wercken zijnder handen
verkondigt dat firmament[”] (VW I:533).
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Het landschap waardoorheen zij loopt, wordt omstandig beschreven. Dat zij ernaar
kijkt, wordt niet letterlijk vermeld. Wel wordt indirect duidelijk dat ze het opmerkt:
de verzen wellen in haar op via associaties (vogels, zon, bomen,...), en er wordt
gezegd dat de buitenwereld haar doet genieten:
De zon joelde om haar en binnen voelde zij zich verjeugdigd, blij met de
kwettering der vogels allentenen. Maar uitwendig veranderde er niets aan
haar gewone kalmte: het oud gerimpeld wezen bleef ernstig, droog (VW
I:534).
Er wordt dus in feite meteen een discrepantie geïnstalleerd tussen haar ware gevoelens
en de oppervlakte. Ook zij is gevoeliger dan zij lijkt voor wat buiten is, voor wat niet
tot haar eigenlijke wereld van gebed en ernst behoort.
Kasteele kijkt haar na: “Kasteele had gekeken hoe zijn zuster zich aankleedde lijk elke zondag - en zijn ogen hadden haar gevolgd tot achter de hekkenpoort” (VW
I:535). Daarnet al bleek hoezeer zijn blik op haar was toegespitst. Hij wordt wakker,
“trok één oog half open, gluurde zoekend naar zijn zuster, en als hij haar staan zag
in het blauw processiekleed, gevoelde hij dat 't nu ernstig en voorgoed uit was met
de rust” (VW I:531). Hij staat op “en bleef kijken op Lina die gebogen stond bij de
heerd en met de knuistig magere handen een vuurke aanlegde” (VW I:531). Deze
eenzijdige visuele concentratie op zijn zus toont iets van zijn opgeslotenheid.
Eens Lina uit het gezicht is verdwenen, gaan Kasteeles blikken uit naar buiten.
Dat deze delegatie pas nu komt, als zijn zus weg is, is betekenisvol: zij belemmert
zijn visuele drang naar buiten. Eerst gaat de man op een grens staan kijken, en zijn
blik leidt deze keer wel degelijk een ruimtebeschrijving in: “Hij kwam in 't deurgat
staan en keek onbedachtig naar buiten. Ginder beneden het rondbuikte, kaalgeschoren
land, stond, halfgedoken onder d'eerde, het kerkje [...]” (VW I:535). Vervolgens
wandelt hij rond op zijn erf, om het ten slotte te verlaten langs de achterkant (Lina
ging via de voorkant naar buiten...): hij “stapte voort op zijn zware kloefen, door het
steegje tussen 't zwijnshok en de schuur. Hij opende een oudvallig poortje en kwam
in de vrije buiten achter 't hof: vóór hem lag de wijde meers en de waterblauwe
Schelde” (VW I:536). Hij strekt zich “genoeglijk neer” op de oever - Hamons
motiverende thematiek -, en dan volgt een beschrijving van het landschap, die aan
hem gedelegeerd schijnt te worden. Aanvankelijk is die delegatie niet glashelder er staat: “zover de ogen scheren konden” en niet: “zover zijn ogen scheren konden”
-, maar al gauw wordt
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duidelijker dat het Kasteele is die kijkt: “Als Kasteele 't waagde tussen zijn vingers
met halfgeloken ogen op te kijken” (VW I:536), “hier vóór zijn voeten lag het koele
blauwe water” (VW I:536), “Kasteele liet de ogen gaan over de lange waterbaan”
(VW I:537). Dat hij de kijker is, blijkt ook uit de vaststelling dat, wanneer hij zijn
ogen sluit (“zodat op 't einde hem de ogen neer wilden van de vaak” VW I:537), de
visuele impressies van het landschap meteen vervangen worden door auditieve en
sensitieve: “Hij voelde nog hoe 't zweet hem uitbarstte” (VW I:537), “Kasteele hoorde
om zijn hoofd het luid bromgonzen der bijen en 't krevelen der mieren” (VW I:537).
Via een eigenaardige overgang valt hij in slaap:
Dat alles kriemelde dooreen met 't snorken van zijn adem en hij droomde:
alleen op een wereld te liggen waar niets leefde noch roerde.
In 't reine van die slaaprust kwamen driemaal drie klokslagen achtereen
door de ijle hemel galmen die verkondigen moesten dat men nu ginder in
't kerkje processie ging. Lijk zweven was 't, traag over de vloer door de
beuken: een stoet van mensen met fakkels en vanen en maagdekens in 't
wit. Lina, met drie andere vrouwen, in blauwslepend gewaad en gedekt
met grote sluiers, stapte met gevouwen handen dragend op de schouders
de berrie met het groot Lieve-Vrouwbeeld [...] De wierook walmde vol
de beuken. De bel rinkelde helder en de dorpelingen zaten geknield en
baden zonder te durven opkijken.
Kasteele had het duizend keer bijgewoond en gezien en nu ging dat al zijn
gang zonder hem, terwijl hij hier te verzonnen lag.
- 't Is alsof ik lange dood en achter de kerkmuur begraven liggend, die
klok hoor en de processie zie, zo gevoelde hij zich.
Dat verwaterde weer in verdoezelde slaap (VW I:537-538).
Zijn gesnurk en het lawaai van insekten, vogels,... buiten gaan in elkaar over. De
klok slaat, en er volgt een scène in de kerk waarvan niet duidelijk is aan wie ze toe
te wijzen is. De lezer denkt aanvankelijk dat ze door de verteller wordt aangebracht,
terwijl Kasteele slaapt. Maar dan blijkt plots dat Kasteele zich bewust is van het
gebeuren: hij voelt zich alsof hij, dood en begraven, de processie ziet. Met andere
woorden, er is ook iets voor te zeggen dat wat in de kerk gebeurt, hoe gedetailleerd
en in geuren en kleuren de beschrijving ervan ook is, Kasteeles verbeelding is. Hij
ziet dingen waar hij niet bij is, die er niet zijn: zijn waan is hier al begonnen.
Na een poosje wordt hij weer wakker, en hij ziet een groep kinderen spelen op de
wei aan de overkant. Wat daar gebeurt, wordt volledig aan Kasteele gedelegeerd:
“Kasteele lag met de handen onder zijn hoofd, de
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kin op de borst en uitgestoken lippen dat te bekijken” (VW I:538). Het spel dat hij
ziet, wordt vermengd met zijn herinneringen aan vroeger en de frustraties waar zijn
leven zo vol van is. Nadat de kinderen verdwenen zijn, blijft hij nog een poos liggen.
Hij kijkt om zich heen, ziet vogels, waterlelies, leeuweriken in het gras,... Dan krijgt
hij de vreemde indruk dat hij dit alles al eens eerder heeft meegemaakt:
Het werd hem nu ineens alsof hij, lang geleden, hier ook zo liggen kijken
had op 't zelfde vogelke met dezelfde doening [...] hij wist op 't einde niet
meer uit te scheiden - zo zot werd het: wat er nu of eertijds aan 't gebeuren
was! (VW I:545).
Op dat ogenblik komen er twee schepen voorbij, en hij twijfelt aan de
werkelijkheidswaarde van wat hij ziet: “'t Hele verschijnsel kwam hem voor als een
bedriegelijke luchtspiegeling; had hij vroeger - lang geleden - 't zelfde - maar helemaal
hetzelfde! - spektakel niet voor zijn ogen zien afspelen?” (VW I:546).
Niet alleen wat Kasteele ziet en wat aan hem gedelegeerd wordt, maar ook hoe
hij het ziet en wat hij daarbij denkt, is van belang. We zien hoe hij verscheurd zit
tussen de twee polen die ook Minnehandel zullen blijken te beheersen (infra): jeugd,
genieten, onbezorgdheid enerzijds, en volwassenheid, materialistische berekening,
bezorgdheid anderzijds. Het eerste wat Kasteele denkt als hij wakker wordt, toont
duidelijk dat hij volwassen is: “Hij scharrelde zijn verdoolde gedachten bijeen: werk,
zomer, oogst, noen en wekedag en werkvolk en voortdoen, opwekken en aan heel
de reddering van 't bedrijf...” (VW I:530). Het is een onrust die pas verdwijnt wanneer
hij bedenkt “dat 't zondag was, rustdag, de hoogmis van de morgen, de oogst in
veiligheid” (VW I:530). Wat verder betreurt hij het “gedwongen niets doen”, “de
lange namiddag die hij moest verluieren zonder te mogen werken of bezig zijn” (VW
I:535). Wanneer hij de kinderen ziet spelen, is het eerste waaraan hij denkt: “- Gaan
ze geen kwaad doen? de deugnieten!” (VW I:538). Gaandeweg verglijden zijn
gedachten en blikken echter steeds meer naar niet-utilitaire dingen. Na het vertrek
van de kinderen ziet hij hoe een vogeltje neerstrijkt op een waterlelie:
De zwakke stengel boog als zou hij kraken onder 't gewicht van het
vogeltje, als 't hoger klom... Zie, dat belangde Kasteele nu meer dan 't
toeslaan van een peerdenkoop, en hij keek met gespannen aandacht (VW
I:545).
Het utilitaire is uit het vizier verdwenen. In zekere zin is de blik die hij in zijn jeugd
bezat, hersteld. Dat blijkt uit zijn net al besproken indruk van déjà vu, maar ook uit
de andere manier waarop de zon wordt beschreven;
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eerst als een “grote penning” (VW I:537), maar wat verder blijkt dat hij de zon in
zijn jeugd helemaal anders zag: “Waar was de tijd dat hij 's avonds, als de zon zonk,
haar vangen wilde - de gouden bal - met zijn handen!” (VW I:539). Op dat ogenblik
ziet hij Lina in de verte komen. Zijn blik op haar blijkt gewijzigd:
Ze toonde nu zo oud, zo mager, met 't snijsterachtig kortschranken van
haar benen, en dubbend hoofd. De platte pijpmuts, haar wijd openplooiend
kleed als een blauw vlek en de slap-slepende sluier, stonden haar zo vreemd
vandaag en zo buiten de vorm van haar gewone voorkomen. Dat was nu
zijn zuster, de dibbemaagd, knabbelend weer aan haar paternoster en de
goedmoedige monkel van zaligheid op het wezen. God, wat leek ze oud!
(VW I:547).
Hij ziet haar nu zeer negatief: oud, kwezelachtig, mager. Zij ziet er volgens Kasteele
anders uit dan gewoonlijk, hoewel het de lezer duidelijk is dat de verandering zich
minstens evenzeer, zoniet geheel, in hem (en meer specifiek in zijn manier van kijken)
aan het voltrekken is.
Kasteeles normale, volwassen blik, gericht op nut en materie, komt pas een
bladzijde later terug: “Met de nieuwe beweging kwam er weer orde in zijn geest en
hij werd de gewone, oude boer, met zijn felle hartstocht voor bedrichte kouters,
vruchten en beesten” (VW I:547). Zijn blik lijkt hersteld. De aandacht die hij heeft
voor de natuur, staat in functie van het boerenbedrijf: hij controleert de oogst van
Mostrul met een laatdunkend oog, en probeert uit te vissen of er slecht weer op komst
is: “Uit oude boerengewoonte, keek Kasteele naar de wind en naar voorteken van
verandering in 't weer” (VW I:548). Nadat hij echter een nieuwe scène heeft bespied134,
verandert zijn blik weer. In de varkensstal bijvoorbeeld “viel zijn blik weer op de
spijker in de muur waar Oom Teunis zich had opgehangen [...] Kasteele kreeg angst
voor zijn eigen nare gedachten; die zwarte, verwurgde lijken spookten in zijn hoofd
want dan zag hij de Schelde daar zo bedriegelijk glad te dromen lijk een wenkende
geest” (VW I:551).
Wanneer hij terug in huis zit met Lina, probeert Kasteele zijn grootse plannen uit
te leggen. Hij gaat trouwen, Lina kan naar het klooster. Tot in de kleinste details
wordt duidelijk dat hun houdingen nu volledig veranderd zijn. Lina gaat zitten en
“was lijk altijd beginnen lezen in het groot getijdenboek” (VW I:552-553). Kasteele
“nam de vuile almanak in de hand die op de plank lag, keek er in maar legde hem
zo seffens weer weg” (VW I:553). Hij zit met zijn gedachten elders, buiten

134

Net zoals bij het kinderspel daarnet, is hij ook hier weer de buitenstaander - hij die “met al
zijn rijkdom, er op staan kijken moest en er niet aanraken mocht!” (VW I:550).
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meer bepaald: “Buiten geurde de wei en 't land! en hier zaten zij vernageld, vast, in
die lage, muffige boerenkeuken, zonder vertij” (VW I:555). Lina valt in zekere zin
samen met haar boek. Ze heeft er de kleur van (“haar vel, zo oud-geel als 't omslag
van haar getijdenboek” VW I:555), en ze twijfelt zelfs “of de lofzangen op haar eigen
toegepast of ter verheerlijking van de Lieve Maagd waren gezeid” (VW I:556). Voor
Kasteele echter blijven het “vreemde dingen [...] buiten zijn vatvermogen” (VW
I:557). Deze keer ten slotte is er geen gedeelde, harmonische delegatie aan broer en
zus om het servies of wat op tafel komt te beschrijven. We krijgen enkel Kasteeles
blik, namelijk hoe hij zijn zuster ziet: als een oud, lelijk, mager, hatelijk mens.
Lina gaat slapen. Kasteele blijft “weerogend lijk een gek te midden
spookgedaanten” achter (VW I:557-558). Zijn blik toont duidelijk de sporen van zijn
opbruisende waanzin. Stoelen, tafel, kast, klok: alles kijkt hem aan en roept en sart.
Het intrigerende is dat Kasteeles blik niet gecorrigeerd wordt door een externe
vertelinstantie. De lezer zit, net als het personage, opgesloten in zijn waan. De manier
waarop wordt beschreven hoe hij door vier mannen wordt gekneveld, toont aan hoe
Streuvels wat werkelijk gebeurt en wat Kasteele beleeft, op subtiele manier tegenover
elkaar plaatst:
Welktijds hij gedroomd of gewaakt of gewandeld of gewrocht had, of 't
dag was of nacht, lang of kort geleden dat hij leefde, wist Kasteele niet te
zeggen. [...] Bij vlagen, lijk aanwaaiende wind, kwam een doezelig
bewustzijn, een herinnering aan iets ongewoons waarvoor hij beefde, maar
als hij veel geweld deed om te denken, kreeg hij pijn in de kop en meende
iets onthouden te hebben: een gevecht met sterke kerels die na lang en
hevig worstelen, hem gebonden op het bed lieten liggen. Zijn handen en
voeten waren werkelijk toegesnoerd maar hij ontzag zich de moeite van
't tasten, omdat 't toch al droombedrog was (VW I:562).
De verteller geeft een hint: “werkelijk toegesnoerd”. Dit verhaal wordt dus niet
volledig vanuit de perceptie van Kasteele geschreven, maar de lezer moet aandachtig
zijn om zijn waan te onderscheiden van de werkelijkheid rondom hem135.

135

Een ander verhaal waarin de visie van het personage wordt afgewisseld met die van de
verteller, is ‘Kerstwake’. Domien verwart waan en werkelijkheid steeds meer, en de lezer
met hem. Het wordt bijvoorbeeld nooit helemaal duidelijk of het wel degelijk Belle-Roze is
die hem aanspreekt, van wie de schaterlach komt (VW IV:270), zodat de lezer in zekere zin
aan dezelfde verwarring ten prooi valt als het personage wiens lotgevallen hij aan het lezen
is. In mijn lectuur van ‘Het leven en de dood in de ast’ probeer ik aan te tonen dat dit effect
ook daar werkzaam is.
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1.3.2.4 Besluit
Bij Streuvels komt de door Hamon beschreven delegatie herhaaldelijk voor136. Ook
de motiverende thematiek die hij behandelt, duikt regelmatig op. Nochtans gaat het
niet op om te beweren dat elke beschrijvende passage consequent gedelegeerd wordt
aan een personage. Sommige beschrijvingen worden gedelegeerd aan een
onpersoonlijke instantie, andere aan een onvernoemde blik die dezelfde (zintuiglijke)
ervaringen schijnt te ondervinden als de personages, nog andere ten slotte ook
helemaal niet. Het is intrigerend dat de vraag waarom een bepaalde passage niet of
pas na een poosje gedelegeerd wordt aan een bepaald personage, ook al zou men dat
verwachten (bijvoorbeeld omdat de motiverende thematiek opgewekt wordt), soms
interessantere sporen biedt dan de vraag waarom dat wel gebeurt.
Tot slot wil ik nog wijzen op een verschijnsel dat nog niet met zoveel woorden
aan bod kwam. Bij Streuvels komen namelijk regelmatig blikken voor op
ongebruikelijke plaatsen. Soms zijn het voorwerpen die ogen krijgen. Kasteele weet
zich bekeken door zijn meubilair: “Tafels en stoelen, de kast, scheefgeheld op haar
rotte poten, en de hangklok, 't stond hem allemaal met ogen groot, verwonderd aan
te kijken” (VW I:558). Andere keren gaat het om dieren: “De grote os stond aan 't
karteel, te wachten en hij bekeek aandachtig, met grote ogen, de voorbijgaande
lijkstoet” (VW I:846), luidt het in Langs de wegen. Domien uit ‘Kerstwake’ krijgt
te maken met een angstwekkende blik die hij niet kan thuiswijzen: een indringer die
vanuit het duister “de kop uitsteekt en van daar schichtig rondgluurt”, “twee
glimmende oogballen die loerden door 't ruitje in 't lijf der horlogekast” (VW IV:252).
We vinden ook vaak ogen in de natuur. Louis Vermeulen kijkt naar de blauwe hemel
en ziet “de westermond waar de zon deureviel als een oog zo zuiver!” (VW II:521).
Het beeld wordt hernomen: “'t Geluchte was schoongeveegd, rein als een oog”. “Maar
't geluchte bleef zuiver als een oog”, luidt het wat verder (VW II:676). Op de kerstdag
die ‘De driekoningen aan de kust’ in het gelijknamige verhaal vieren, is het heel
mooi weer: “'t geluchte was zoet, blauw als een oog” (VW IV:271). Op het “zon-oog”
in de vijver uit ‘Zomerzondag’ wees ik al. Het is alsof de auteur de vereiste om elke
beschrijving aan een personage te delegeren, hier op de

136

Ik heb mij hier voornamelijk toegespitst op de visuele delegatie. Nochtans is deze vorm van
delegatie beslist niet de enige die in dit oeuvre figureert. Het volstaat om het begin van een
tekst als Langs de wegen erop na te slaan, om te zien hoe ook auditieve delegatie een
belangrijke rol speelt. Deze aanvang is in die zin interessant omdat hij aantoont hoezeer
Streuvels aan realistische premissen gehoorzaamt: het verhaal begint in het duister, en dus
is een auditieve delegatie aangewezen tot het lichter wordt.
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helling plaatst door het aantal blikken exponentieel te vermenigvuldigen en die
blikken toe te kennen aan gegevens die daar normaal gesproken niet voor in
aanmerking komen. Misschien kadert dit alles in zijn levensbeschouwing; de mens
geniet geen superioriteit boven de dingen of boven de natuur, ook niet op het visuele
vlak.
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1.4 Hoe Streuvels schildert. ‘Ut pictura poesis’
1.4.1 Het principe. ‘Streuvels, die met zijn pen kan schilderen’
Ik bekijk nog eens de definitie van “beschrijven” door Fraussen en Verschuere: “met
woorden voorstellen, uitbeelden, schilderen, de dingen in hun uiterlijke verschijning,
zoals ze onze zintuigen treffen, vooral zoals wij ze zien en horen” (Fraussen en
Verschuere 1957:99). Beschrijven heeft ook te maken met schilderen. Dat hoeft niet
te verbazen. Vermits beschrijven gericht is op het zichtbaar aanwezig stellen van het
beschreven object (hypotypose), ligt de link met de meest visualiserende kunstvorm,
de schilderkunst, nogal voor de hand137. Nochtans merkt Kooij terecht op dat een
dergelijke associatie een betekeniswijziging behelst van de klassieke definitie van
“enargeia” (hypotypose):
De visuele connotaties van enargeia, die in de Rennaissance belangrijker
dan ooit worden, benadrukt Erasmus door vrijwel onmiddellijk na het
introduceren van de term enargeia een vergelijking met de schilderkunst
te maken: ‘We gebruiken enargeia wanneer we een ding niet simpel
benoemen, maar het zo weergeven dat het bekeken kan worden als de
kleuren op een schilderij, zodat het niet verteld lijkt maar geschilderd, en
de lezer het niet gelezen maar gezien lijkt te hebben’. In deze passage
vindt een cruciale wijziging plaats van de klassiek-retorische
enargeia-definitie, waarvan het laatste gedeelte ongeveer luidde: ‘zodat
de toehoorder niet meer het gevoel heeft dat hij toegesproken wordt, maar
dat hij aanwezig is bij het beschreven

137

Het is in die zin interessant dat het vergelijkingspunt schijnt te verschuiven naarmate er meer
geslaagde (of toch geslaagd geachte) kunstvormen onstaan: fotografie, film,... Hamon heeft
in de teksten van Paul Valéry een verschuiving van schilderkunst naar fotografie vastgesteld
om als “l'autre de la littérature” te functioneren (Hamon 1991:167). Wat betreft de
Streuvelsstudie noemt De Pillecyn ‘Het leven en dood in de ast’ “een vertraagde film” (De
Pillecyn 1932:136), hoewel hij diezelfde novelle ook in picturale beelden bespreekt. Verbeek
vergelijkt het werk in diezelfde novelle met wat “in Chaplins film “Modern times” of in
Virghil Gheorgiu's “Het vijfentwintigste uur”” gebeurt (Verbeek 1962:175) Overigens worden
ook bepaalde musici als vergelijkingspunt gebruikt; vooral de naam Peter Benoit valt
regelmatig, bijvoorbeeld bij Eeckhout: “De breede, lyrische muziek-fresken van dien anderen
West-Vlaming, Peter Benoit, vinden alleen in den epischen grootschen zwaai van Streuvels'
proza een waardigen tegenhanger” (Eeckhout 1925:116).
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tafereel’. Bij Erasmus echter heeft de lezer van een enargeia-passage niet
het gevoel dat hij aanwezig is bij het beschrevene, maar dat hij het op een
schilderij aan het bekijken is (Kooij 1997 & 1998:108).
De beschrijving is zo treffend geschreven dat de lezer het beschrevene meent te zien
- niet in werkelijkheid, maar op een schilderij
Erasmus’ opmerking kadert in een al sinds de Oudheid bestaande opvatting, die
vooral furore maakte van het midden van de zestiende eeuw tot het midden van de
achttiende eeuw: “Ut pictura poesis”. Deze doctrine ontleende haar naam en slagzin
aan een vers uit Horatius’ Ars Poetica: “Ut pictura poesis; erit quae, si propius stes/te
capiat magis, et quaedam, si longius abstes (Een gedicht is als een schilderij; het ene
zal u meer behagen, als je er dichter bijstaat, het andere, van op grotere afstand)”
(Van Gorp 1998:457). Een letterlijke vertaling als die van Van Gorp toont aan dat
Horatius hier geen normatieve uitspraak doet; hij zegt niet dat een dergelijke gelijkenis
vereist is. Het is gewoon “merely a free comparison, an observation that the conditions
for the optimal reception of individual poems and paintings may vary” (Markiewicz
1986-1987:535). Nochtans werd dit citaat soms duidelijk anders geïnterpreteerd:
The statement was later given a different meaning, sometimes as a result
of modifications of its syntax or of the punctuation within the sentence in
which it originally occurred. It was read as “ut pictura poesis erit” - “let
poetry be like a picture” - and already in the fifth century the commentary
explained: “non erit dissimilis poetica ars picturae” (Markiewicz
1986-1987:535)138.
De kwestie gaf aanleiding tot heel wat discussie. Sommigen zijn er inderdaad van
overtuigd dat er nauwelijks verschil bestaat tussen schilderkunst en dichtkunst. De
nauwe verwantschap betreft zowel de resultaten (beide brengen dingen voor ogen)
als de middelen: Charles-Antoine Coypel bijvoorbeeld stelde in zijn Parallèle de
l'éloquence et de la peinture uit 1749 “un parallèle systématique entre les principales
“figures” et leurs équivalents picturaux” op; zo beschouwt hij de “savante exagération
dans la couleur, dans la touche, dans les contours et dans les proportions” als het
picturale equivalent van “ce que l'hyperbole est pour l'Orateur” (Coypel in Hamon
1991:212).

138

Markiewciz geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het concept in zijn
artikel ‘Ut Pictura Poesis... A History of the Topos and the Problem”. Ik beperk mij
hier tot het aanstippen van enkele standpunten zoals die in zijn artikel naar voren
komen.
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Anderen benadrukken dan weer het verschil, en niet zelden geeft dit aanleiding tot
een hiërarchische ordening van beide kunsten. Soms valt die in het nadeel van de
schilderkunst uit: poëzie kan onderwerpen weergeven die buiten het bereik van de
schilderkunst vallen (zoals bijvoorbeeld spirituele zaken, of geluiden, fenomenen
die een tijdsverloop kennen...). Nog anderen, onder wie Leonardo da Vinci, stellen
die superioriteit in vraag139. Lessing, in zijn fameuze Laokoon uit 1766, ontleedt het
verschil tussen beide kunstvormen140 en verwijst ze elk naar hun domein.
De visualiserende kracht die van poëzie uitgaat, is overigens eveneens een twistpunt
gebleken. Voor de enen is die onbestaande, voor de anderen is het zo dat poëzie zelfs
meer kan laten zien dan de werkelijkheid zelf (Markiewicz 1986-1987:540). Poëzie
kan misschien de mimetische kracht van schilderkunst niet evenaren, maar biedt een
kijk op de ‘waarheid’.
Het principe ‘ut pictura poesis’ heeft dus een bewogen geschiedenis gekend. De
gelijkenis wordt bevraagd, de hiërarchie blijkt wisselvallig, en de visualiserende
kracht van taal staat niet buiten kijf. In de Streuvelsreceptie is de twijfel of literatuur
en schilderkunst wel met elkaar te verzoenen zijn, echter nauwelijks of niet aanwezig.
De vergelijking tussen de auteur en een schilder, of tussen schrijven en schilderen,
behoort tot het gebruikelijke jargon om over Streuvels te schrijven. “Lentepracht,
wintersche naaktheid, het spel tusschen licht en schaduw bij dag of zelfs bij nacht,
dat schildert Streuvels als een meester”, luidt het in een recensie van Lenteleven
(Gittée in Noord en Zuid 23/06/1900). Coremans noemt hem “den grooten schilder
van het

139

140

Da Vinci beweert “that poetry is incapable of imitating certain visible objects because it
possesses no words for them, that it concerns itself with human creations and not with nature
- the creation of God - that it relies on hearing, a sense less perfect than the eye, that it employs
letters, creating signs which do not resemble the objects which they represent for the
imagination, that because its signs are successive, it is doomed to tedium when it attempts
descriptions of simultaneously occuring events, and that, first and foremost, it cannot reproduce
harmonious beauty because “the parts of beauty, are divided by time, one from another [...]””
(Markiewicz 1986-1987:537-538). De dichter overtreft de schilder volgens hem enkel wanneer
hij geen zaken maar woorden weergeeft “because these are natural things in themselves, and
are created by the human voice” (Markiewicz 1986-1987:538).
Net als Da Vinci sluit hij een aantal onderwerpen uit uit het bereik van de poëzie (namelijk
die die met gelijktijdigheid te maken hebben), beklaagt hij het arbitraire van de taaltekens
en spreekt hij zijn goedkeuring uit voor dat genre “which completely converts arbitrary signs
into natural ones, and that is drama” (Markiewicz 1986-1987:540). Markiewicz beklemtoont
dat Lessing Da Vinci's tekst onmogelijk kan hebben gekend.
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Vlaamsche leven” (Coremans 1905:161). De Ridder stelt: “Streuvels is een
wonderdadige beschrijver, een geniale schilder-bij-woord” (De Ridder 1907b:98).
Voor De Vooys is hij “de schilder van het Vlaamsche landleven” (De Vooys
1909:167). Ook later keert het beeld nog terug. Prinsen heeft het over “een schilder
met een malsch, rijk palet in zijn eigen Vlaamse taal” (Prinsen 1920:730), Roelants
noemt ‘Het leven en de dood in de ast’ een “dubbel fresco”, door Streuvels
“geborsteld” (Roelants in De Telegraaf 140/01/1928), en A. Boon interpreteert
Werkmensen als een “drieluik over onze Vlaamsche werkmenschen. Het linkerpaneel,
“De Werkman” [...] Het middenstuk, “Kerstmis in Niemandsland” [...] Het
rechterpaneel “Het Leven en de Dood in den Ast”” (Boon in Boekengids 1927).
Marnix Gijsen wijst op “de rubenschiaansche gloed van zijn schildering” (Gijsen
1937:309).
Dit verband werd door Streuvels zelf niet ontkend; integendeel, hij werkte het in
de hand. Herhaalde malen heeft hijzelf aansluiting gezocht bij schilders. Ik wees
hierboven al op het interview met Ramaekers uit 1903, waarin Streuvels, althans
volgens de interpretatie die Prenau van zijn woorden geeft, beklemtoonde dat hij
zichzelf niet als een “realist” maar als een “idealist” beschouwde, “zooals al de oude
Vlaamsche schilders” (Streuvels, zoals geciteerd door Prenau in Nieuwe Schoolblad
17/10/1903) en dat hij zijn personages inspireerde op een van hun schilderijen. Hij
ontkent dan ook dat de boeken van zijn favoriete schrijvers “van eenigen invloed
zouden geweest zijn op mijn eigen werk, zooals reeds vaak is beweerd geworden.
Ik onderga veeleer den invloed onzer oude vlaamsche schilders” (Streuvels in Het
Huisgezin 22/03/1903). André de Ridder schrijft: “Maar is Streuvels immers ook
geen schilder? Van iedere zijner voortbrengselen, zou hij zonder aarzelen (lijk hij
het in het interview met Jan Ramaekers, beleed) den “artiest-peter” kunnen aanduiden
en zeggen van zijne stukken, bijvoorbeeld: dit is een Breughel, een Jordaens, een
Teniers” (De Ridder 1907b:100).
De auteur heeft ook over zijn eigen schrijven gesproken in schilderstermen. Hij
deed dat zowel in de voordracht ‘Hoe men schrijver wordt’ uit 1910 (VW
II:1481-1514) als in de voordracht die hij in 1937 hield ter gelegenheid van zijn
doctoraat honoris causa aan de Leuvense universiteit (VW IV:1461-1465). Zo stelt
hij:
Waar ik nu te werken zit, hier op mijn heuvelhoogte, heb ik dus “buiten
mij” de brede ruimte. Dat is voor de handeling met de grote, grove brostel
[sic], het zwierig gebaar met de wabberende lijnen [...] Daarbij heb ik nog:
“de diepte” te zoeken in mezelf - mens te zijn onder de mensen, zonder
meer, Dat [sic] is voor de
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taferelen met het fijne penseel; de dingen van naderbij gezien (VW
II:1513).
Het is interessant om na te gaan welke namen zoal opduiken in de Streuvelsreceptie.
Bij zijn lectuur van ‘Op den dool’ heeft De Bom “de schimmen van Baldung Gruen
(heksenscenen), van Hieronymus Bosch en den Helschen Breughel” voor zijn ogen
zien dansen (De Bom aan Streuvels 31/01/1897). Later vindt hij het werk van zijn
vriend “zoo breed van opzet en zoo waar tot in zijn minste details. - Hebt gij soms
in uw voorgeslacht geenen Breughel? Ge zijt met dien Reus verwant, zooals ik zelfs
geen schilder zag” (14/05/1900). In het nawoord van Delille bij Lenteleven wordt
Streuvels vergeleken met Emile Claus: “Gelijk Claus de Leie schildert en op zijne
wiedsters, of op een domme koe doet kijken en blijven kijken, zoo schildert Stijn
Streuvels de ziel van ons volk” (Streuvels 1899:[302]). In 1901 vergelijkt Netscher
de auteur in een stuk over Doodendans met Millet: “De boer van STREUVELS is
de boer van de schilderijen van MILLET” (Netscher in Veen's nieuws Augstus 1901).
In een brief vergelijkt Vermeylen Streuvels met de Vlaamse Primitieven: “De stille
warme ademing der ziel is er rond” (Vermeylen aan Streuvels 10/08/1902). In het
Ramaekers-interview worden de volgende schilders genoemd: Van Eyck, Memlinc,
Breughel, Jordaens, Teniers, Rubens. Leonce Du Catillon vergelijkt hem dan weer
met de noorderburen: “Streuvels, die met zijn pen kan schilderen, zooals een
Hollandsch kleinmeester” (Du Catillon in Vlaamsche Gazet 19/03/1903). In een stuk
van Taelman vallen enkele nieuwe namen:
Hoe vermetel het wellicht ware, en ten minste voorbarig, hem op gelijken
voet te stellen met onze oude, Vlaamsche schilders, iets heeft hij toch van
Rubens’ met licht doortintelde kleurenpracht en krachtige penseelstreek,
iets van Teniers’ levensvreugd en Jordaens’ levensweelde, maar niets van
Van Dijck. Hij is de schilder bij uitnemendheid der Vlaamsche
landschappen en van 't Vlaamsche boerenwezen, zoals Corot en Millet
van de Fransche. Waarom, eilaas! moeten wij er bijvoegen dat hij bijna
even gevoelloos blijkt als Meissonier, en waarom schuilt er in de hoeken
iets... dat aan de walglijke kermissen van den ouden Breughel denken
doet? (Taelman 1906:9).
In de studie van De Ridder komen nagenoeg dezelfde namen voor: “een bladzij van
Streuvels gelijkt het paneel een onzer XVIIe eeuwsche Renaissance schilders, Rubens,
Jordaens, Teniers” (De Ridder 1907b:17). De Ridder zoekt en vindt de “peter” van
Dorpsgeheimen: “Moesten we voor dat werk, een “artiest-peter” zoeken, dan zou
het niet zijn Rubens,
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noch Jordaens, maar veeleer Jan Steen of Breughel of zelfs Memlinck” (1907:158)141.
Eeckhout schrijft in een van zijn literaire profielen:
Ja, gerust mag men hier spreken, niet alleen van Jordaensche en
Breugelsche trekken, maar ook van de hartstochtelijkheid van een Vincent
van Gogh, de melancholische rust van een Ruysdael, de sereenheid van
een Claus, het heroïsche soms van een Rubens of een Rembrandt!
(Eeckhout 1925:116).
Kenis brengt een nieuwe naam binnen: “Saverijs is een Streuvels van het penseel:
beiden hebben denzelfden breeden penseeltrek met die verwaarloozing van het
bijkomstige detail om slechts den massalen indruk van het geheel te geven” (Kenis
in Nieuwe Rotterdamsche Courant 05/12/1925). Persyn schrijft in 1931: “het
Vlaamsche instinct in hem is geworden het Vlaamsche genie, ongeveer op dezelfde
wijze zooals het dit werd in het meest Vlaamsche werk van Breughel en Rubens”
(Persyn 1931:731). Marnix Gijsen beschouwt ‘Het leven en de dood in de ast’ dan
weer als “een fantastische en Rembranteske mengeling” (Gijsen 1937:311), Walschap
noemt diezelfde novelle “een schilderij van Breughel of Hieronymus Bosch”
(Walschap in Hooger Leven 1930:662). Jozef Muls plaatst Streuvels in de traditie
van de zogenaamde “Noorder-kunst”. Die kunst, zo betoogt hij, heeft een andere
verhouding tot de natuur dan de “Zuider-kunst”:
De verklaring van het diepgaand verschil ligt in het feit dat de
Noordermensch door de ruimte en de eindeloosheid van het landschap,
van het heelal, wordt aangegrepen. Hij staat tegenover de wijde wereld
met een gevoel van angst voor de duistere machten die er in woelen en
werkzaam zijn [...] De Zuider-mensch, levend in een milder sfeer, staat
anders tegenover de natuur. Hij is er meer vertrouwd, hij is er mee
verzoend. De mensch beheerscht de menigvuldigheid der schepping. Zij
is voor hem niet langer meer het duister geheim dat door zijn onbekendheid
hem schrik inboezemt [...] Menschen en goden gaan niet meer onder in
de oerkracht der natuur. Zij staan er boven [...] Het allerbeste dat onze
schilders hebben voortgebracht is niet het scheppen van gestalten,
plastische, tastbare vormen, zooals de Italianen dat volgens hun innerlijken
aandrang en naar het voorbeeld van de Grieken deden. Het

141

Het is opvallend dat dit werk zo eerst zijn bestaansrecht binnen dit oeuvre verwerft. In de
eerste versie van zijn studie was De Ridders oordeel vernietigend geweest: “Een mislukt
vuurwerk [...] een tuberculeus produkt [...] het slechtste, het onbeduidendste dat hij ooit
voortbracht” (1907a:108). In de nieuwe versie is hij tot het “inzicht” gekomen dat ook dit
waardevol is (1907b:158), zelfs een Europese waarde heeft (1907b:162).
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probleem dat zich voortdurend voor hen gesteld heeft is het scheppen van
ruimten (Muls 1941:665-666).
Hij bespreekt vervolgens een aantal typische beoefenaars van deze Noorder-kunst op een enkele uitzondering na allemaal schilders: van Eyck, Breughel, Rubens en
Van Gogh. Stuk voor stuk vertonen ze dezelfde mens- en natuurvisie: de nietige,
naamloze dwerg temidden een overdonderend landschap van extremen. Streuvels
past, op thematische basis, perfect in dit rijtje: “Hij heeft het noordsche wezen dat
in hem leeft uitgesproken. Hij is voor ons de jongste vertegenwoordiger van een
eeuwenlange overlevering, die in hem tot stralende ontwikkeling kwam” (Muls
1941:668). De verwante levensbeschouwing leidt er dus toe dat hun kunstwerken
eenzelfde mensvisie uitdrukken: “Als verbeelder van de ruimte neemt hij zijn plaats
in de rij van onze grote landschapschilders, Brueghel en Rubens. Evenals bij de
maniërist en de barokmeester is bij Streuvels de mens klein onder de ontzagelijkheid
van de natuur” (Muls 1951: z.p.).
De Bock beschouwt Streuvels om verschillende redenen als een lid van de familie
Bruegel:
Hij is een zoon van Bruegel, in zijn boerengelagen die evenals die van
Bruegel bijna verheerlijkingen zijn (men denke aan het hiëratische in de
Boerenbruiloft van Wenen), in zijn opsommend beschrijven, in het gerucht
van de dodendans dat hij zo dikwijls vernemen laat, in het noodlot dat hij
steeds voelen laat en dat het vaste stramien is waarop hij al zijn bloemen
weeft (De Bock 1953:178).
Net als Breughel lijkt Streuvels boerengelagen tot op zekere hoogte te verheerlijken.
Hij hanteert eenzelfde techniek van “opsommend beschrijven” en legt eenzelfde
voorkeur aan de dag voor morbide onderwerpen (het noodlot).
Nog later vinden we ook nog andere namen, hoewel dat niet betekent dat Rubens,
Breughel,... als vergelijkingspunt verdwijnen142. Permeke duikt op in een artikel uit
1961:

142

In zijn studie uit 1958 vergelijkt Raf van de Linde Streuvels herhaalde malen met Rubens:
“Drie eeuwen na hun ontstaan stormden Rubens’ eeuwig jonge gratiën als jonge Vlaamse
vrouwen de Vlaamse velden in waar ze door Streuvels werden verrast en even ongedwongen
en gedurfd beschreven als ze eenmaal door die andere raskunstenaar waren gepenseeld” (Van
de Linde 1958:129), en nog: “Helaas, ook Streuvels zou niet altijd ontsnappen aan het verwijt
het bekoorlijk-lichamelijke heidens te accentueren, zoals de “vrije frankheid van den bij
uitstek kerngezonde Rubens” ten kwade werd geduid door wie niet zien wilden dat
“perversiteit hem even vreemd is als metafizieke dweperij”” (Van de Linde 1958:131).
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Er ware een studie te schrijven, over het verbaal palet van Streuvels en
het picturale palet van Constant Permeke. Ze zijn even stoer en subtiel tot
in het ruige toe en beiden vertonen een voorliefde voor halve tonen in grijs
en bruin. Ook de gebaren van hun personages zijn even groot, zonder de
minste pathetiek (Jonckheere in Nieuwe Rotterdamsche courant
30/09/1961).
Brulez wijst op de gelijkenis met Van Gogh, wanneer hij het heeft over “zijn
prestigieuze natuurbeschrijvingen, die van hem als het ware een Van Gogh van het
woord hebben gemaakt” (Brulez in Het Parool 04/03/1961). En zelfs Karel Appel
wordt als vergelijkingspunt gebruikt:
Wie nu zijn verhalen en novellen herleest, vooral die uit de eerste periode
tot omstreeks 1905, moet merkwaardigerwijs onmiddellijk denken aan het
picturale werk van een onzer befaamdste moderne kunstenaars, Karel
Appel. Het is, zij het dan in taal, dezelfde woede van uitdrukking, dezelfde
explosie van natuurkracht, in een gamma van obsederende kleuren,
oorspronkelijk en bijna geweldig, kosmisch en elementair (Brandt in De
Telegraaf 05/02/1972).
Sommigen wijzen op een veranderd referentiepunt. Zo schrijft Verbeek in 1962 in
een artikel over ‘Het leven en de dood in de ast’:
Wel kon men in vroegere werken vaak een Rubensiaanse weelde in de
beschrijvingen onderscheiden. [...] Thans heeft hij dat weelderige verloren,
zijn visie is verstild tot de sobere weemoed van Rembrandts clair-obscur
[...] Er is nog meer verwantschap met schilderkunst; de ruwe tekening van
elementaire mensen doet ons aan Jeroen Bosch of Breughel de Jongere
denken (Verbeek 1962:177).
De naam Bosch dook trouwens al heel vroeg op in een brief van De Bom...
Dat we zoveel Vlaamse primitieven vinden, doet een ideologische stellingname
vermoeden. Die is beslist niet toevallig, gezien de context waarin dit oeuvre ontstond.
Ook Streuvels plaatst zichzelf heel duidelijk in een Vlaamse traditie: “Ik ondervind
dat de geest welke die oude meesters bezielde, de geest is van mijn volk. Ik zelf ben
als schrijver, het voortbrengsel van dat volk, van dat Vlaamsche ras...” (De Ridder
1907b:100). Teksten over Streuvels' oeuvre doen regelmatig algemene uitspraken
over dat ‘Vlaams-zijn’. “Wij zijn in de eerste plaats een volk van schilders,” schrijft
Muls in 1951, “De schrijvers schilderen met het woord en Streuvels neemt heerlijk
zijn plaats in de rij der vorsten van het
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penseel. Hij zet een oude en grootse traditie voort” (Muls 1951: z.p.)143. Luc Schepens
noemt de observerende kracht van de auteur in een interview typisch Vlaams: “De
Vlaamse cultuur is een cultuur van voyeurs. Wij hebben geen schrijvers maar schilders
[...] Een specifiek Vlaamse trek is het observeren. Streuvels deed dat zowel met zijn
pen als met zijn camera” (Visser in De Volkskrant 05/03/1983). Soms functioneert
dit discours zelfs als een legitimatie voor de overdadige beschrijving:
Den Vlaming zit het schilderen in het bloed; is 't dan wonder dat hij aan
't dekor zooveel zorg besteedt? En mag - of liever moet hij, waar hij zelf
verrukt stond voor 't heerlijke landschap, ons niet eenzelfde verrukking
deelachtig maken?” (Joris Eeckhout in De Standaard 05/12/1927).
Als de auteur zijn Vlaams-zijn volledig wil beleven, dan heeft hij het recht - of liever:
de plicht - om alle aspecten daarvan op papier te zetten, ook al betekent dat een voor
sommigen overdreven lijkende zorg om “'t dekor”. De Nederlander Albert Helman
echter wijst het oeuvre om dit kenmerk af:
Hij is in dit opzicht, gelijk zoveel Vlaamse schrijvers voor en na hem,
direct geïnspireerd door de schilderkunst, die dan ook van oudscher
weelderig gebloeid heeft in de Nederlanden, maar in het Zuiden de
literatuur krachtiger is gaan beheersen dan in het Noorden, waar een Van
Looy of Ary Prins tenslotte uitzonderingsposities innamen. Waren de Van
Nu en Straks-ers allen picturaal aangelegd, Streuvels is dit in bizondere
mate, en het is hier en daar de overdrijving in deze richting, die zijn werk
nog het meest heeft geschaad en betrekkelijk snel heeft doen verouderen
(Helman in Haantjes en Smit 1948:480).
Welke overeenkomst de critici zien tussen de manier waarop Streuvels schrijft en
de manier waarop de schilders met wie hij wordt vergeleken schilderen, varieert dus
nogal. Soms gaat het om eenzelfde gevoel dat achter het kunstwerk schuilgaat:
eenzelfde “levensvreugd” en “levensweelde”, en dezelfde “warme ademing der ziel
errond”. Voor sommigen is de benaderingswijze gelijkend: ze delen de “voorliefde
voor halve tonen in grijs en bruin” en bezitten “dezelfde woede van uitdrukking,
dezelfde explosie van natuurkracht, in een gamma van obsederende kleuren,
oorspronkelijk en bijna geweldig, kosmisch en

143

Zijn argument kadert in een lange traditie, die door Walschap in zijn Voorpostgevechten uit
1943 aangevochten werd: “Men zei ons: de Vlaming is nu eenmaal vóór alles schilder. Men
meende daarmee het oppervlakkig folklorisme te vergoelijken en onze hang naar boerse
kleuren” (VW III:287).
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elementair”. Kenis (en De Bom) wijzen op een meer technisch aspect: de
“verwaarloozing van het bijkomstige detail om slechts den massalen indruk van het
geheel te geven”. Muls ziet vooral een overeenkomst op het vlak van
wereldbeschouwing, die resulteert in een gelijkaardige behandeling van de natuur
en de mens. Wat dergelijke kenmerken concreet betekenen, en vooral hoe ze kunnen
worden onderzocht, is mij niet altijd even duidelijk.
Ik vond in de Streuvelskritiek geen namen van impressionisten terug. In zekere
zin lijkt dat vreemd, althans voor wie Sötemanns overtuiging deelt dat het
impressionisme ten tijde van Streuvels' tot het literaire klimaat behoorde144. Nochtans
is de problematisering van het impressionisme - ook al valt de naam dan niet zo vaak
- geregeld aan de orde. Men vraagt zich daarbij af of deze auteur tewerk gaat op een
manier die typisch is voor een impressionistische kunstopvatting of niet. Dat zou
consequenties hebben op verschillende vlakken: op dat van de bouw (“De sterke
gerichtheid op details gaat gepaard met een vage totaalindruk” Van Gorp 1998:216),
op dat van het streefdoel (“De volkomen subjectieve, geraffineerd-zintuiglijke
waarneming en de zo exact mogelijke weergave van die impressies staan hier centraal”
Van Gorp 1998:216) en op dat van de interesse (“de belangstelling voor het
momentane, vluchtige dat moet worden opgevangen” (Van Gorp 1998:216); “noter
les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes, plutôt que l'aspect stable et
conceptuel des choses” Petit Larousse), of niet? Sedert Hegenscheidt schreef dat
eenheid niet Streuvels' sterkste kant was, hebben tal van critici proberen aan te tonen
dat de auteur wel degelijk in “één greep” schreef. Hij blijft niet steken bij details,
maar
beschrijft zooals Courbet schilderde, vet, met groote trekken, soms “à
l'estompe”. Van Deyssel werkt met kleine trekken, miezerige trekken,
overlast en stapelt op; elk ding net, met zijn schaduw, doende uitkomen,
in eene eeuwige, oneindige, anatomische detailleering; in schilderkunst
zou men hem bij de pointillisten rekenen. De wijze van Streuvels is breeder;
dat is een freskenmaker: hij schildert met weinige maar kenmerkende
trekken; hij analyseert niet maar hij synthetiseert (De Ridder 1907b:137).

144

“[...] nog een ander verschijnsel dat men zou kunnen betitelen als “literair klimaat”,
“periode-stijl”, of als u wilt “idioom” - een in belangrijke mate stilistisch bepaalde affiniteit
tussen contemporaine auteurs, die aan de dag treedt ondanks hun divergenties in poeticaal
opzicht. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het impressionisme dat men aan het einde
van de vorige eeuw aantreft in het werk van realisten, symbolisten en romantici” (Sötemann
1984:447).
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Kloos en Vermeylen wezen er - zoals ik al aantoonde - beiden op dat Streuvels anders
waarneemt. Het gaat niet louter om zijn eigen gevoel, maar wel om de waarheid van
de dingen zelf. Van in het begin hebben critici ook gewezen op Streuvels' gerichtheid
op het essentiële, op de kern, op hetgeen achter de vluchtige en oppervlakkige
indrukken verborgen zit. We zien dus hoe heel wat van de naar voren geschoven
kenmerken van dit proza in feite ook functioneren als argumenten tegen de
tekortkomingen van het impressionisme.
In 1923 verwoordt Vermeylen de kwestie heel expliciet: “het proza van Streuvels,
meen ik, is juist het tegendeel van impressionistisch. Het geeft ons nooit een reeks
broksgewijs naast elkaar gestelde indrukken, maar zijn beteekenis ligt in den rythmus
die alle beelden verbindt” (Vermeylen 1923:103). De auteur maakt dus geen gebruik
van een typisch impressionistische (schrijf)stijl, met de erbij horende fragmentatie.
Integendeel, hij richt zich, zoals het een waardige Van Nu en Strakser betaamt, op
de verbindende “rythmus”. Een paar jaar later recenseert Querido ‘Kerstwake’ en
schrijft:
Laten we toch beseffen, klaar, diep, dat zulk werk met het impressionisme
en de visueele woordkunst, niets uitstaande heeft. [...] De impressionistische
natuurverrukking is tot een universeele symboliek verdiept maar gansch
ongedwongen en onbedacht. Alle beschrijvend schilderschoon werd
innerlijk verwerkt; noem het vergeestelijkt. [...] in dit werk is de
natuurziener heelemaal natuurdichter, de kijker allegorist, mijmeraar, de
waarnemer, droomer geworden (Querido in De Amsterdammer
31/08/1929).
Er heeft een verdieping plaatsgevonden. Het puur visuele, het oppervlakkige (“de
kijker, de waarnemer”) maakte plaats voor een ander, grondiger perspectief (de
dichter, de “allegorist, mijmeraar, droomer”). Bemerk hoe de recensent vermijdt om
de auteur als te rationeel voor te stellen. Hij gebruikt de op zich al vrij neutrale term
“verdiept” en laat er twee veelzeggende preciseringen op volgen: “ongedwongen en
onbedacht”.
In een latere fase duikt de kwalificatie “impressionisme” regelmatig en zonder
bevraging op. De recensent van Het Volk beschouwt het in een recensie over
Levensbloesem als een verouderd kenmerk van de auteur: “Zeker is, dat het
impressionistisch naturealisme en de woordkunst van na-tachtig, zoals Streuvels die
opvatte, hun tijd hebben gehad. Een andere wereld vraagt om een andere litteratuur”
([anoniem] in Het Volk 05/10/1936). Later neemt Belgian Review dit oordeel over
door te wijzen op “the verbal abundance of his impressionistic peasent [sic] novels”
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waarmee de jongere generaties vermoedelijk niet meer sympathiseren (Belgian
Review 1970:6). Brandt spreekt zijn bewondering uit over “het Vlaamse landschap
dat hij in zijn romans met zoveel impressionistische verve beschreven heeft, dat men
de zon en de aarde ruiken en voelen kan” (Brandt in Helderse Courant 31/10/1966).
In 1937 schetst Gijsen de artistieke tijdgeest ten tijde van Streuvels' debuut:
Streuvels kwam aan het woord, op het oogenblik dat de schilderkunst in
Vlaanderen door een dionysische vreugde was aangegrepen. De analyse
der natuurverschijnselen, de zorgzame en liefdevol-lyrische studie der
uiterlijke wereld was hoofdzaak. De oppervlakkige natuur-zatheid van het
post-impressionisme, die slechts door het synthetisch genie van Vincent
van Gogh zou overwonnen worden, vierde hoogtij. Hun zonnigheid die
luidruchtigheid was, zonder diepte, liet aan den mensch weinig plaats in
het landschap. Licht en kleur waren de eenige objecten van de schilderkunst
(Gijsen 1937:308).
Gijsen stelt weliswaar dat het verkeerd zou zijn om een rechtstreeks verband te zoeken
tussen het werk uit Streuvels' beginjaren en deze “algemeene artistieke en
intellectueele gevoeligheid zijner dagen”, maar stelt dan toch weer een “identiteit
van rhythme” vast. Dit “post-impressionisme” wordt volgens Gijsen gekenmerkt
door een verwaarlozing van de mens ten voordele van het landschap
(“natuur-zatheid”), van de diepte ten voordele van de uiterlijkheid (“oppervlakkige,
“zonder diepte”) en allicht ook van de synthese (“die slechts door het synthetisch
genie van Vincent van Gogh zou overwonnen worden”). “Licht en kleur waren de
eenige objecten van de schilderkunst”. Dit laatste zinnetje is heel interessant, omdat
we het ook terug kunnen vinden bij Streuvels zelf, en wel in ‘Zomerdagen op het
vlakke land’. Daarin observeert de auteur zijn schilderende makkers en luistert hij
naar hun getheoretiseer over hun kunst: “licht en kleur waren de twee énig grote
dingen op de wereld en voor iets anders was er geen levensreden mogelijk - al 't
overige liet hen onverschillig...” (VW II:308). Nochtans blijkt uit een door Streuvels
aangehaalde “brok uit de samenspraak die ze gisteren hadden ondereen” waar ik al
eerder op wees, ook dat deze schilders iets meer willen dan het puur oppervlakkige:
Om een landschap te schilderen moet men het meeleven, in al zijn
veranderingen en uitzichten kennen, de hele samenhang in het hoofd
dragen. 't Is niet genoeg er op te vallen als een reiziger die iets ontdekt en
het vastgrijpen wil - men moet de kleur en de geur ervan in het lijf hebben,
want een schilderij moet
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tegenwoordig iets meer zijn dan de weergave van lijnen-in-kleur, meer
dan de siddering van licht-en-schaduw, - een schilderij moet de ziel van
het land bevatten, de opname van de atmospheer van: diè stond, in diè
stemming, van diè schilder, 't gevoel van het complete leven van het land,
met de gebaren en de gevoelens van het volk; het moet zijn de samenvatting
van het fijnste en het breedste, het uitzicht van het blijvende op de stond
dat het opgenomen werd: het leven van één ogenblik met 't gevoel en de
indruk van het durende - de sensatie in heel haar diepte... (VW II:312).
Dit programma is in die zin merkwaardig, dat het een verzoening beoogt tussen heel
tegenstrijdige polen. Aan de ene kant wil het een opening bieden op het algemene,
het complete, het blijvende, het samenhangende. Tegelijkertijd echter wil het ook
het moment bewaren, het specifieke, het particuliere: “diè stond, in diè stemming,
van diè schilder”. De zin “het leven van één ogenblik met 't gevoel en de indruk van
het durende” is er een goede samenvatting van. Marcel Janssens, die deze passage
eveneens citeert, noemt Streuvels' makkers dan ook terecht “blijkbaar impressionisten,
maar met een symbolistische (verinwendigende, vergeestelijkende) inslag” (inleiding
op VW II:27). Janssens beschouwt deze passage als een resumé van “de
post-impressionistische, symbolistische picturale kunstopvatting, maar ook van
Streuvels' eigen schrijversprogramma uit die tijd”. De overeenkomst met Streuvels
eigen opvattingen zoals die tot nu toe naar voren kwam uit mijn analyse van verspreide
opmerkingen, is inderdaad markant: diepte, bezieling, samenvatting,... Nochtans
formuleert Streuvels naar het einde van deze tekst toe heel duidelijk kritiek op zijn
schilderende collega's:
Ik geloof dat mijn vriend me 't een of 't ander zei over de indruk van de
avond, over de deemstering... maar mijn aandacht was bij hem niet, mijn
ogen bleven op het omstrengeld paar, op de twee verliefden; ik voelde het
rein geluk, de zaligheid die boven hen uitstraalde en een glans spreidde
over het hele land en door de schone avond.
De populierenkruinen ritselden.
't Was of gebeurde er iets wonders dat heel de wereld verblijdde! De
goedheid hing hier tastelijk in de lucht; ik voelde me volstrekt verzadigd
en ik droeg in mij de voldoening van een opperste, een volkomen
schoonheid: de jeugd en de liefde op het wijde land in de stille zomeravond.
Nu wist ik hoe onvolledig het pogen was van de makkers die hier zo ijverig
wrochten om het uitzicht en het leven in kleuren op hun doek te brengen.
Al 't geen ik tot hiertoe van hen gezien had, al 't geen ze gedaan hadden,
was werken om lijn en kleur tot een
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harmoniërend geheel samen te brengen, maar het innige leven, de atmosfeer
van het landelijk bestaan overzagen zij, 't ontsnapte aan hun ogen. En nu
werd het me volbewust: die samenhang van lijn en kleur, het uitzicht van
het land, de werkelijke zon en de vorm der dingen die ze opnamen, waren
hier in de natuur enkel de omlijsting van dat andere waar ze te vergeefs
naar zochten. [...] Die schijnbaar alledaagse gebeurtenis: de mensen en
hun stille doen in die zomerse zondagavond, dàt was het groot onderwerp,
het roerende leven in de omlijsting van dat schone versiersel van land en
lucht en licht; het straalde er in als een schitter-waaier van stille ernst en
heilig levensgeluk! (VW II:319-320).
Ondanks het daarnet geciteerde programma blijken de schilders zich dus toch op het
oppervlakkige te concentreren. Ze proberen “het uitzicht en het leven in kleuren op
hun doek te brengen” en doen niks anders dan “werken om lijn en kleur tot een
harmonïerend geheel samen te brengen”. Daarnaast beperken ze zich tot datgene wat
“enkel de omlijsting van dat andere waar ze te vergeefs naar zochten” kan zijn: “het
innige leven, de atmosfeer van het landelijk bestaan”. Typisch is het begin van dit
citaat: zijn vriend praat over “de indruk van de avond, over de deemstering” en mist
dus datgene wat waarlijk telt en waarnaar de aandacht van Streuvels zelf uitgaat: een
omstrengeld paartje. Enkel de combinatie van “de jeugd en de liefde op het wijde
land in de stille zomeravond” zorgt voor een volledige verzadiging en voldoening,
“een opperste, een volkomen schoonheid”. Met andere woorden, Gijsens daarnet
geciteerde opmerking over de post-impressionisten ten tijde van Streuvels' beginjaren,
kon wel door deze Streuvels (1905) zelf zijn geformuleerd...

1.4.2 De schilder achterna. ‘tout comme dans la peinture’
In wat volgt vraag ik mij af hoe een auteur picturaal kan schrijven, hoe hij kan
“schilderen met de pen”. Is er iets in dit werk dat ervoor zorgt dat critici zo
gemakkelijk naar het picturale discours grijpen? Zoals zal blijken, hebben bepaalde
passages in dit oeuvre toch wel opvallend veel trekjes van wat doorgaans een
“impressionistische stijl” wordt genoemd.
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1.4.2.1 Tekstinterne verwijzingen. ‘net lijk geschilderd’
Vooral in de beginperiode gebruikt Streuvels in zijn teksten beelden die met
verschillende kunstvormen te maken hebben. Ik som hier enkele relevante citaten
op (zonder enige vorm van volledigheid te beogen):
Het lampke blekte lijk een geschilderd lapke vuur onder de blaker (VW
I:165).
Het dorpke stond daar, d'helft tegen 't blinkend hemelblauw, d'helft op 't
nieuwe weidegroen, net lijk geschilderd (VW I:175).
Over de vlakke velden, ver, lag een tinte bleek-groen en bruin [...] De
bomen waren nog kaal bijkans en hun hoge stammen en kruinen stonden
zwart op de klare hemel, maar er lag, als men ze bij reken of bosselkens
bijeen zag, over 't geheel, een zachte geluwgroene verf, doorspekeld met
blinkende botten die gingen openbarsten (VW I:183).
De jonge bladeren vlekken zwart op dat gouden veld, lijk ongedurig
wemelende inktklaters (VW I:426).
de mestput - het zwarte, lobberig watervlak, zwart glimmig lijk een
inkte-vijver waar het zon-oog in vuurde (VW I:527).
[...] alles zo loom en zwijgend onder de hittelast en zo kleurrijk, scherp
als geschilderd. [...] Daarachter blekkerde de weide in praal van groen en
zonneluister onder perelblauw welfsel; de koeien stonden daarin verzaaid
als sterke brokken harde kleur, in zware vlekken gestampt tegen
d’éénverwigheid van 't gras (VW I:669).
al wat er op de kouter stond, tekende duidelijk in scherpe belichting en
rijke, najaarse kleur (VW I:826-827).
de boomgaarden overal in volle bloei, als schelle klaters, wit en rood (VW
I:1269).
de kouters [vormen] het vachtige legwerk waar [...] de menigvuldigheid
der gelijke planten, een eigen toon doet klinken in die grote harmonie der
schone, kleurige zomerzee (VW II:591).
Donkerder blekt het aardappelloof als vierkante stukken donzige
ploezeweefsel [...] Maar schitterend boven al wat groen is, liggen de
vlaschaards: stukken goudlaken [...] herelschachten die [...] pluizel van
wol gelijken, waar 't zonlicht in nestelt tot op de bodem van een water dat
overmaast is met kruldraden van levende geluwgoud (VW II:592).
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nu zat ze [= de vlasvink] er hele dagen te weven aan hetzelfde liedje (VW
II:616).
Zoo schoon was het tafereel op zich zelf dat het als iets onwezenlijks
voorkwam - op een schilderij, door de fantasie van een kunstenaar
uitgebeeld (Streuvels 1999:110).
de diepe vallei van de Legemeers, in zomers zonnelicht, geteemst door
een hoge koepel van boomkruinen, - de mensen overal in hun doen en
bezigheid, als kleine figuurtjes op een groot schilderij (VW III:1276)
Zij overschouwde het landschap uit de hoogte, zodat alles er kennelijk
blootlag als op een schilderij (VW III:1288).
Er zijn dus verwijzingen naar verschillende kunstvormen: tekenen, schrijven met
inkt, weven, musiceren, maar het meest frequent toch wel: schilderen. Die praktijk
komt verspreid over het hele oeuvre voor145. Het lijkt me aannemelijk dat een tekst
die zelf zo vaak op een parallel met de schilderkunst wijst, ook in die zin ontvangen
zal worden.
Nochtans is er toch wel iets vreemds aan de gang. Waarom vergelijkt een auteur
het onderwerp dat hij beschrijft met iets artificieels, waarom vergelijkt hij iets uit
het leven met iets wat gemaakt is? Een citaat als dat uit ‘Lente’ (VW I:183) trekt
onvermijdelijk de aandacht op de maker en maakt de kunstenaar zichtbaar achter
zijn beschrijvingen. Wat zou daarvoor de reden kunnen zijn? Betreft het hier misschien
de initiële rite die Roland Barthes noodzakelijk achtte voor elke realistische schrijver:
pour pouvoir en parler, il faut que l'écrivain, par un rite initial, transforme
d'abord le “réel” en objet peint (encadré) après quoi il peut décrocher cet
objet, le tirer de sa peinture: en un mot: le dé-peindre (dépeindre, c'est
faire dévaler le tapis des codes, c'est référer, non d'un langage à un référent,
mais d'un code à un autre code). Ainsi le réalisme (bien mal nommé, en
tout cas souvent mal interpreté) consiste, non à copier le réel, mais à copier
une copie (peinte) du réel: ce fameux réel, comme sous l'effet d'une peur
qui interdirait de le toucher directement, est remis plus loin, différé, ou du
moins saisi à travers la gangue picturale dont on l'enduit avant de le
soumettre à la parole: code sur code, dit le réalisme. C'est pourquoi le
réalisme ne peut être dit “copieur”

145

Het is opvallend dat het in werken van latere datum steeds vaker voorkomt dat een personage
zijn leven met boeken vergelijkt. Voorbeelden zijn te vinden zowel in Dorpslucht (1914/1915),
in De teleurgang van den Waterhoek (1927) en in Levensbloesem (1937). Wildemeersch
schrijft dit voor het eerste voorbeeld toe aan het feit dat Streuvels veel las in die jaren
(Wildemeersch 1969:526; voetnoot 5).
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mais plutôt “pasticheur” (par une mimésis seconde, il copie ce qui est déjà
copie) (Barthes in Hamon 1991:252).
Paule Richard heeft een gelijkaardige vraag gesteld in verband met de literatuur uit
het begin van de negentiende eeuw:
Il est frappant de noter cependant que le paysage littéraire, quoiqu'ayant
inventé son propre mode d'expression de la nature, conserve et même
exhibi, sa référence à la peinture (Richard 1988:141).
Zij geeft daarvoor twee mogelijke verklaringen. De eerste vertrekt vanuit de ook
door Hamon gehuldigde146 overtuiging dat beschrijvende passages een fundamenteel
andere leeshouding vereisen dan verhalende stukken:
En premier lieu l'allusion à la peinture de paysage fonctionne comme un
signal qui avertit le lecteur du changement de “régime” du style: dans le
paysage littéraire, le sens ne se construit pas comme dans un autre mode
d'écriture; il implique une lecture autre. A la saisie linéaire des idées ou
des faits doit se substituer l'exploration d'un réseau (Richard 1988:142).
De hier aan de orde zijnde beelden zouden dan als een signaal kunnen gelden om
duidelijk te maken dat de lezer het fragment waarin ze figureren, anders moet
bekijken, namelijk zoals hij ook naar een schilderij zou kijken. (Terzijde: ik vraag
me toch af of een dergelijke signaalfunctie niet vereist dat het signaal in kwestie
helemaal vooraan, aan het begin van de beschrijvende passage voorkomt; anders
schiet het zijn doel nogal voorbij.)
Een tweede verklaring die Richard bespreekt, hangt eigenlijk samen met het corpus
waarmee gewerkt wordt, en de opvattingen die daarachter schuilgaan:
Puis, le paysage peinte reste malgré tout l'origine du paysage littéraire,
donc la caution de sa légitimité. En tant qu'expression “première”, plus
directement adéquate, plus “naïve”, de la nature, il assure l'authenticité du
discours littéraire qui le prend comme référence. Au début du XIXe siècle,
la problématique de la nature s'organise autour d'une question de langages.
La nature est langage et il s'agit de trouver des langages susceptibles de
la traduire. La transcription d'un mode d'expression dans un autre s'inscrit
dans le grand mouvement de métamorphose et constitue donc une preuve
de la validité du discours sur la nature. Si peinture, littérature et nature
s'entr'expriment parfaitement, cela

146

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Une compétence spécifique?’ in Hamon (1993).
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signifie que l'objet nature n'est pas dénaturé par sa transcription (Richard
1988:142).
Er werd dus niet gedacht vanuit een oppositie tussen natuur en kunst, tussen
presentatie en representatie. De natuur wàs talig (“langage”), het kwam er alleen op
neer om die taal te achterhalen en op een degelijke manier te vertalen. Door aansluiting
te zoeken bij het picturale discours dat aan haar voorafging, verwerft literatuur een
verhoogde legitimiteit en authenticiteit, in plaats van het tegenovergestelde. Bovendien
toont het feit dat de natuur, schilderkunst en literatuur “s'entr'expriment parfaitement”
ook aan dat de “transcription” geslaagd is.
Bij Streuvels zou een en ander ook kunnen kaderen in zijn kunstopvatting. Zoals
we zagen, profileert hij zich namelijk niet als een zuivere realist. Hij verinnerlijkt en
herschept de werkelijkheid, eerder dan dat hij haar in haar oppervlakkige verschijning
tracht na te bootsen. Hij verwijst in het interview met Ramaekers trouwens expliciet
naar zijn gewoonte om schilderijen als inspiratiebron te gebruiken, om zo het epitheton
“realist” af te wijzen. Zijn personages zijn niet geïnspireerd op mensen uit zijn
omgeving, maar
Al mijn menschen werden in mijn kop geboren, zijn in mijn kop groot
geworden. Ik heb de hoofdtrekken van hun wezen, hun karakter, hun ziel
afgekeken van de een of andere schilderij onzer groote Vlamingen. Ook
kan men telkens al mijn stukken beoordelen met betrekking tot dit of dat
meesterstuk onzer Vlaamsche school (Prenau in Nieuwe Schoolblad
17/10/1903).
De verwijzing naar de schilderkunst is dus voor hem eigenlijk een bekrachtiging van
zijn doel; hij beoogt namelijk om de diepte weer te geven in de plaats van de
oppervlakte, om de werkelijkheid te herscheppen in de plaats van een ijdele poging
te ondernemen om ze na te bootsen.

1.4.2.2 Procédés. ‘uit die streepjes, een man en een wijf’
Soms beschrijft Streuvels een gegeven terwijl het langzaam vorm krijgt doordat het
dichterbij komt. Enkele keren doet de verwoording denken aan een langzamerhand
tot stand komend schilderij:
Na lang kijken ontwaarde ik entwat, heel in de verte; 't kwam zo traag, zo
zacht, lijk iets dat groeit en: die twee zwarte vlekjes werden twee spelende
schoolkinders [...] In de verte verscheen er een grote zwarte vlek, die
traagzaam naderde. De vlek werd een
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luie, loomtrappende os, met een dokkerende krakende kar, waarop een
oud manneke (VW I:141).
't Komt ginder iets afgetrakeld... een gedaanteloos dingen, gelijk twee
zwarte streepjes, met nog iets, en 't nadert... [...] 't Worden ten langen
laatste, uit die streepjes, een man en een wijf; en, uit het andere een
draaiorgel op een stootkarretje, met een hond tussen de wielen (VW I:
143).
Wat aanvankelijk iets onherkenbaars is, een vlek of een streep, wordt, naarmate de
beschrijver/tekenaar of schilder verdergaat, steeds herkenbaarder. Schilderen en
beschrijven volgen dus dezelfde lijnen.
Een equivalent van Monets procédé om een gegeven voor te stellen op verschillende
ogenblikken van de dag, zou men kunnen lezen in enkele beschrijvingen waar
Streuvels eenzelfde landschap op verschillende ogenblikken of onder verschillende
omstandigheden voorstelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de vlaschaard uit de gelijknamige
roman zoals die eruit ziet 's winters, bij het zaaien, wanneer het stormt, na de storm,...
of aan de meers in de verschillende fasen van het verhaal over de Waterhoek. Een
ander voorbeeld is het veld waarop Jan Vindeveugel 's morgens (VW I:722), 's
middags (VW I:725) en 's avonds (VW I:726) werkt. Een laatste voorbeeld is de
beschrijving van de manier waarop de Schelde de zon onder verschillende
omstandigheden (al dan niet wind) weerspiegelt uit ‘Zomerzondag’:
ze stond er weerspiegeld, net omlijnd, maar als een windeke er kwam over
scheren, ei! de ribbeling vol schilfers, over heel de lengte, lag 't zonnebeeld
geglinsterdeeld en gestriemd, gekabbeld en verklutst tot eindelijk de stilte
al dat goud kwam verwemelen en de grote penning weer in nette rondte
herlijnde, rustig omstreken en omblauwd (VW I:536).
Janssens stelt vast:
Zoals de schilder Emmanuel Viérin, Streuvels' kunstbroeder in Damme,
de werkdag in vier indeelt, zijn werkplaats volgens de stand van de zon
uitkiest en aan vier verschillende doeken per dag werkt, zo laat Streuvels
ook zijn beschrijvingen graag volgens dit vierdelig schema verlopen: in
den uchtend (Damme, 1642), 's middags (id., 1642), rond vespertijd (id.,
1643), op het uur wanneer de zon ten Westen neigt (id., 1643) (Janssens
1972:87).
waarmee meteen ook duidelijk is dat het beschrijven op verschillende tijdstippen
niet noodzakelijk als een impressionistische manier van werken moet worden
beschouwd.
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1.4.2.3 Contrasten. ‘Il faut ménager des contrastes’
Aan het eind van de 19de eeuw beveelt Le père Mestre het volgende aan om
beschrijvingen boeiender te maken:
introduire si l'on peut quelques contrastes; rien ne relève plus heureusement
une description; ces contrastes ou ces oppositions de tons, de couleurs, de
caractères et de situations se font valoir l'une par l'autre. Nous imitons
ainsi les paintres qui savent agréablement opposer les ombres à la lumière,
ou plutôt nous imitons la nature elle-même dont les paysages offrent
presque toujours d'harmonieux contrastes (Le père Mestre in Hamon
1991:46-47).
Deze aanbeveling vinden we wel vaker. Onder het lemma “description” in
L'encyclopédie schrijft Marmontel dat het er bij goede beschrijvingen onder meer
op neerkomt “à bien choisir [...] les oppositions qui peuvent le rendre plus saillant
et plus sensible encore” (Marmontel in Hamon 1991:208). Hij preciseert:
Les contrastes on le double avantage de varier et d'animer la Description.
Non seulement deux tableaux opposés de ton et de couleur se font valoir
l'un l'autre; mais dans le même tableau, ce mélange d'ombre et de lumière
détache les objets et les relève avec plus d’éclat (Marmontel in Hamon
1991:209).
De Saint-Lambert formuleert het dan weer zo:
Il faut ménager des contrastes; ils feront un plaisir extrême s'ils sont bien
placés. Peignez des eaux, une forêt fraîche et sombre, après avoir peint
l'excès de la chaleur; le Lecteur vous suivra volontiers sous vos ombrages;
il sera charmé de se dérober avec vous au feu du soleil brûlant et à l'aridité
de la terre. Vos contrastes plairont lorsqu'ils donneront au Lecteur un
sentiment nouveau, une sensation nouvelle, dans le moment où il les
demandait (De Saint-Lambert in Hamon 1991:70)
In Broeckaerts Le guide du jeune littérateur ten slotte luidt het:
La plus simple observation de la nature nous apprend que les contrastes
font ressortir les objets et nous aident à en saisir les moindres détails. On
remarque mieux le nain à côté du géant, le chêne près du roseau, l'opulence
en face de la misère, etc. Qu'on ne s'y méprenne pas cependant: un contraste
continuel fatigue la vue et produit la confusion, tout comme dans la peinture
l'abus du clair-obscur. Il y faut de la modération, il y faut du naturel; un
contraste outré est presque toujours faux (Broeckaert 1853:178).
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Het concept contrast behoorde dus duidelijk tot het discours over literatuur.
Beschouwingen erover komen vaak voor in connectie met beschrijving en maken
soms expliciet de vergelijking met het spel van licht en schaduw uit de schilderkunst.
De auteur kan, zoals uit deze citaten blijkt, op verschillende manieren voor contrasten
zorgen. Het kan gaan om “oppositions de tons, de couleurs, de caractères et de
situations”, om “deux tableaux opposés de ton et de couleur”, maar ook om een
“mélange d'ombre et de lumière” in dezelfde voorstelling. Het effect van een op
contrasten mikkende schrijfwijze is veelvoudig: er komt een imitatie van schilders
tot stand, de tegenstellingen maken de beschrijving treffender en begrijpelijker, beide
objecten kunnen gemakkelijker tot in de details gevisualiseerd worden; ze betekenen
een verlevendiging van de beschrijving en behagen de lezer doordat ze hem op tijd
en stond iets nieuws voorschotelen. Er is ook niets onnatuurlijks aan het beschrijven
van contrasten, zo haasten sommigen van deze stilisten zich ons te verzekeren: “nous
imitons la nature elle-même dont les paysages offrent presque toujours d'harmonieux
contrastes” (Le père Mestre in Hamon 1991:47).
Dat Streuvels zijn beschrijvingen op verschillende manieren via contrasten
opbouwt, is duidelijk. De beschrijving van de hitte, “schreeuwende zon die nu lijk
schroeiend vuur loodrecht uit de lucht neerviel” (VW I:462) in ‘De oogst’ krijgt een
fel contrast wanneer een van de personages - zonder succes - over het bier en de
Schelde thuis begint te gekken: “Wie was de radeloze zot die nu met bier voor de
dag kwam, dat lekker, koel, schuimend bier uit de frisse kelder van de Meersblomme,
en het goede Scheldewater, bij avonde!” (VW I:462). Het contrast tussen de bij het
uitstalraam wegdromende jongen en de passieve, lamme werkelijkheid uit ‘Een pijpe
of geen pijpe’ kwam hierboven al aan bod. Een goed voorbeeld is ook te vinden in
Langs de wegen:
De weg klom nu werkelijk en als Jan op de hoogte kwam, ontwaarde hij
plotseling de nieuwe streek. Zij lag daar als een verschijning open vóór
hem in de milde klaarte; wijd en zijd deinde de vlakte uit in heuveling met
licht, jong groen allerhande en blauw op de hoogten heel de gezichteinder
rond. Geen zwarte eerde meer noch dode, eentonige meersen; de bodem
lag blond in reuzelende mulling, grijsrood bij strepen en geluw zavelachtig
en de vruchten veel groener, sterk getekend. [...] De kerktorens schoten
hier slanker op. De grijze populieren uit 't noorden waren hier niet te zien,
't was 't jonge hout, lichtgroenend van 't fijngekerteld olmen takkewerk
op rilde schachten en hier en daar een gedaagde linde, aarts-ouderlijk breed
en statig (VW I:743).
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Beide streken worden dus beschreven in hun verschil. Gegeven na gegeven wordt
in contrast geplaatst: de kleur van de aarde en de vruchten, de vorm van de kerktorens,
het soort bomen dat er groeit. Behalve de effecten die ik daarnet uit enkele kritische
teksten lichtte, heeft een dergelijke beschrijving ook een zekere logische orde; van
elk kenmerk verwacht de lezer namelijk de pendant. Streuvels maakt het stilistische
voorschrift om met contrasten te werken trouwens ook op een ander vlak functioneel.
Dat blijkt bij een symbolische lezing van een beschrijving als deze: het contrast
tussen de beide streken verbeeldt terzelfder tijd het kruispunt waarop Jan zelf nu
staat, zoals zijn wandeling van de ene naar de andere streek meteen ook een
psychische verandering aankondigt. In mijn lectuur van deze roman in het tweede
boek ga ik daar verder op in.
Ook de beschrijving van de ruimtes uit teksten als ‘Wit leven’, ‘De veeprijskamp’
en ‘Het leven en de dood in de ast’ is opgebouwd door middel van contrasten: tussen
het huis van de smid en dat van de kwezel, tussen de warme, verlichte herberg en de
dikke duisternis buiten, tussen de stormachtige nacht buiten en de veilige ast binnen.
(Zoals nog zal blijken, wordt dit contrast in een aantal van deze gevallen nochtans
significant ondermijnd.)
Eén gegeven dat af en toe terugkomt in de kritiek, is het spel met licht en duisternis,
het clair-obscur uit de schilderkunst. Streuvels besteedt in zijn werk inderdaad
opvallend vaak aandacht aan de lichtomstandigheden. De eerste twee bladzijden van
De vlaschaard zijn daarvan een goed voorbeeld, evenals het begin van het hoofdstuk
‘De slijting’, waarin het veld “als door een glets der zon in goudglans beschenen,
maar ook de jagende schaduw van een voorbijdrijvende wolk weer derf gemaakt en
doof” is (VW II:643). Vooral ‘Het leven en de dood in de ast’ zet een aantal lezers
ertoe aan om in die termen te gaan schrijven. Zo schrijft De Pillecyn:
Nooit heeft een werk zoo onweerstaanbaar de vizioenaire kracht van
Rembrandt met spel van rooden gloed en duisternis naar voren gebracht
dan dit boek van donkerte en gloed van ovenvuur, met de wisseling van
schemer en licht der zelf-analyse (De Pillecyn 1932:137)
Het citaat toont meteen ook aan dat dit effect niet noodzakelijk met het impressionisme
in verband wordt gebracht, maar met Rembrandt. Het is een verbinding die we ook
vinden bij Verbeek, wanneer hij het heeft over “de sobere weemoed van Rembrandts
clair-obscur” die hij in deze novelle aantreft (Verbeek 1962:177). Het opvallende in
de beide net gegeven voorbeelden is dat Streuvels de door de stilistiek geformuleerde
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vereiste om licht en duister te beschrijven, weet te functionaliseren. In De vlaschaard
symboliseert de strijd tussen beide polen iets van het conflict tussen vader en zoon,
in ‘Het leven en de dood in de ast’ toont het gebrekkige licht van de lampen hoezeer
deze arbeiders door hun machinale arbeid zijn vervreemd van de ideale harmonie
tussen de landarbeider en de door de zon beregelde arbeid.

1.4.2.4 Gebruik van het dialect. ‘zeggen met kleuren’
Zoals het dialect zeer geschikt bleek te zijn om een effect van hypotypose te
bewerkstelligen, zo blijkt het ook het ideale werktuig om mee te schilderen. Streuvels
schrijft dat ook aan De Bom:
En wij bz. Vlamingen die zoo een onuitputbaren schat van
veelbeteekenende, en diepgaande woorden en wendingen bezitten, en wat
een genot voor eenen schrijver van daar 't fijnste uit te speuren het
nauwgezetste “nuanceke” te kunnen weergeven door een taalzeisel, door
hem zelf gevonden, geschaffen; te kunnen “schilderen”, zeggen met kleuren,
wat ge uwen medemenschen wilt wijsmaken! (Streuvels aan De Bom
21/07/1896)
Aan Van de Woestijne schreef de auteur over “de bonte schilderende kleurenpracht
van heur eenvoudige oude tale” (Streuvels aan Van de Woestijne 24/08/1896).
Verscheidene lezers hebben daar dan ook op gewezen. H.S. heeft het in zijn recensie
van Langs de wegen over Streuvels' vermogen om “schijnbaar-kunsteloos te vertellen
in de schilderachtige taal, waarin ook zijn Jan en zijn Vina tot elkaar spreken” (H.S.
in Onze Eeuw 1902). Sivirsky spreekt over “zijn woordgebruik waarin schilderende
werkwoorden in Gezelles trant als zwemelen en wikkelen voorkomen” (Sivirsky
1970:195). Rens vergelijkt hem met zijn oom: “Zijn taal, zij het dan op Zuidvlaamse
en niet op Westvlaamse basis, is een even persoonlijke schepping als die van Gezelle:
de passende materie voor zijn fresco's” (Rens 1975:109). Van Meensel schrijft:
Dat taalgebruik is wel anders dan het onze nu, maar het is van het rijkste
Nederlands dat ooit in boeken werd vastgelegd. Die taal zoals ze in Het
Einde en Zomerzondag leeft, deelt niet mee, ze evoceert. Ze vertelt geen
wereld, ze schept die. Ze is wat verf is voor Bruegel, Van Goch [sic] en
voor Emile Claus in hun beste doeken: de materie waaruit menselijke
ritmen en ruimten oprijzen (Van Meensel in De Standaard 14/15/08/1979).
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1.4.2.5 Kleurenrijkdom. ‘Alles kleur, zou men zeggen’
Het valt inderdaad op dat Streuvels opvallend vaak kleuren vermeldt. Ook dat wekt
een schilderachtige illusie, ook al haastte iemand als Taelman zich om te ontkennen
dat die illusie door een overdadig gebruik van kleurwoorden tot stand komt147. Ik
geef een voorbeeld van een beschrijving van de dageraad:
Een wrede zeilwolk kwam de maan te dekken en op dezelfde stond gaapte
in 't oosten de wijde poort open waar een rosse gloed uit opjoeg. Bij gulpen
nam de tere klaarte de zwarte hemel in en deinde haar wittigheid over de
doezelige baaierd. Het eendlijk wolkgewelf viel stukgewijs uiteen en
nieuwe kracht stak op in een uitgeklaard veld van gesmolten goud met
mengeling van roze en geel in strepen, afgerond, met blank beborsteld en
doorzabberd met zachtblauwe, stilhangende wolkenbanken. Over de
diepgrond klaarde een vredig vergezicht met doorschijnend nieuw gedoen
in prachtige tedere kleuren, met handen niet te raken (VW I:499-500).
De velden beschrijft Streuvels in De vlaschaard als volgt:
over heel de dubbele glooiing der scheldevallei blaaiert in een schone
galmzang van kleurschakering, het duizendmalig groen der verschillende
zomervruchten. Elk in zijn perken, de ene bendschrode aan de andere,
vormen de kouters het vachtige legwerk waar elke plant haar eerde dekt
en de meningvuldigheid der gelijke planten, een eigen toon doet klinken
in die grote harmonie der schone, kleurige zomerzee. Zo is het groen der
weiden gersgroen en levendiger dan het groen der klavers wier oppervlakte
met purper beveegd is, door de blos der levende bloembollen. Het groen
van de bietenvelden glinstert in rijkdom op de blinkende groeze. Lichter,
naar 't grijsgroen wendend, met wervelingen van blond-en-blauw, staan
de wijde koornaards te wiegewagen onder 't geaai van de wind (VW
II:591-592).
Deze overdaad aan kleuren (8 op 102 woorden, in het eerste citaat), in combinatie
met woordgroepen als “met blank beborsteld” en “met

147

“En zoo zeer tintelt zijn kunst van kleur en leven dat zij in koloriet schijnt op te gaan. Met
potlood teekent hij niet, men bespeurt immers geen zwarte trekken, geen lijnen, alleen de
fijnst geschakeerde, rijk afwisselende, weelderig opengespreide, met licht doorstraalde
kleuren! Alles kleur, zou men zeggen, niets anders... Ja, dat schijnt wel verf, maar toch is
het lijn, beeldende kunst! - Kinderzieltje, een schijnbaar kleurrijke novelle [...] is, volgens
een confrater die ze optelde, saamgesteld uit 3360 woorden. Daaronder maar 82 woorden
van kleur. Dus ongeveer één kleur- of lichtwoord op veertig, twee of drie per honderd”
(Taelman 1906:8).
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purper beveegd”, wekt inderdaad de indruk dat het hier om een schilderij gaat148. Het
is eveneens typerend hoe Streuvels duidelijk probeert om precies de juiste kleur te
verwoorden: “zachtblauwe”, “mengeling van roze en geel”, “wervelingen van
blond-en-blauw”, “naar 't grijsgroen wendend”. Op dezelfde manier beschrijft hij in
het tweede citaat verschillende soorten van het “duizendmalig groen”: het groen van
de weiden, dat van de klaver, dat van de bietenvelden en dat van de korenvelden.
Deze zin voor nuancering is verwant met het impressionisme, dat veel belang hecht
aan een exacte weergave van het wisselende spel van licht en kleur en dat “een
conglomeraat van kleur- en lichtschakeringen” met zich meebrengt (Van Gorp
1998:216). Streuvels geeft nochtans een heel eigen invulling aan dit streefdoel. In
‘Zomerdagen op het vlakke land’ staat hij over de schouder van een schilderende
vriend mee te kijken. Hij merkt dat de werkelijkheid andere kleuren heeft dan het
doek:
Het blauw-wit van het geveltje onder de bomen scheen me niet scherp
genoeg, het speieren der zon, in-geel, gloeiend op de koornvelden, kwam
me flauw voor en afgevaald op het doek (VW II:313).
Hij voelt echter wel aan dat “de verhouding der kleuren, de harmonie juist was; de
evenredigheid van de schaduwmassa met de tegenstelling der zonnevlakken was in
evenwicht; - de schilder had zijn gepaste toonladder of kleuren-diapason goed
gekozen” (VW II:313). Hij raakt dan ook van de overtuiging doordrongen:
schilderen blijft toch altijd de conventionele weergave van de
werkelijkheid, 't is er zozeer niet om te doen één ding zijn juiste kleur te
geven - alle tonen hebben hun relatieve waarde - en 't is de tegenstelling
der bekleurde onderwerpen die de indruk van het opgenomen gevoel of
stemming weergeven” (VW II:313).
Ook Streuvels' belangstelling voor wazigheid en vaagheid (de “vervloeiende
contouren” waarover Van Gorp het heeft), kan misschien met het impressionisme in
verband worden gebracht. In zijn teksten zijn talloze passages waarin wordt
beschreven hoe iets langzamerhand wazig of helder wordt, bijvoorbeeld doordat de
mist optrekt of opkomt. Vaak

148

In het tweede citaat komen tevens heel wat termen voor die aan een muziekstuk kunnen doen
denken: “galmzang”, “een eigen toon doet klinken”, “harmonie”. Dat spoort met de benaming
die Streuvels zelf voor dit boek had bedacht en waarop ik al eerder wees: “een symfonie in
vier bewegingen” (Streuvels, zoals geciteerd in Janssens 1992b:3). Dezelfde vermenging
van schilderkunst en muziek komt, zoals de citaten die dadelijk aan bod komen illustreren,
ook voor in ‘Zomerdagen op het vlakke land’.
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gaat het daarbij niet alleen om een gevecht tussen zichtbaarheid en duisternis, maar
ook om een gevecht tussen kleur en kleurloosheid. Een voorbeeld is het begin van
Langs de wegen, waar de “melkwitte mist” eerst langzaam wegtrekt (VW I:716),
dan weer terugkomt en wegtrekt (VW I:722), om dan 's avonds voorgoed terug ten
tonele te verschijnen:
waar de helderheid te morgen opkwam, steeg nu de deemstering en 't
westen hing vol weke glinsters en roze wolkenbrokkels met stukken
zonnerood [...] Dezelfde mist viel over de verste dingen eerst en 't begon
alles traag te verdwijnen tot dat Jan eindelijk omwonden stond in nauwe
kring waarachter hij niets meer herkende tenzij de zwartigheid onder zijn
voeten (VW I:726).
Een voorbeeld van de omgekeerde beweging vinden we in De vlaschaard:
Maar de zon rees statig boven de kimme aan de einder; door de blauwigheid
van de mist begon het te schitteren, zoveel straalgensters alsdat er druppels
biggelden op 't vlas. Een vloed van 't zuiverste rood doorzwalpte ten oosten
uit, nederwaarts over de vallei; een tijd lang draaiden en woelden de gouden
sluiers doorheen, waarin 't rood en 't blauw mingelmangelend verkloeriede
en eindelijk opdampte, tot de verten allengs helder geveegd waren (VW
II:676).
Het blauwige van de mist en het zuivere rood worden vermengd net zolang tot de
wereld helder wordt. Het heeft iets van een schilder die kleuren vermengt.
In diezelfde roman komt diezelfde wazigheid ook overdag voor:
Een waas van innigheid lag over heel de ruimte, alsof alle dingen hun
vastheid van wezen verloren hadden; licht en doorschijnend als de lucht
zelf leken de huizen, die beglansd lagen onder de toverstraal in die
wonderstille namiddag, zo ijl en onderscheidelijk tegen 't afgebleekte
blauw van de hoge hemel [...] Alle bestaande dingen kwamen hem [=
Louis] onwezenlijk voor (VW II:664).
De laatste zin van het citaat toont aan hoe Streuvels ook dit procédé functioneel
maakt. Het geziene is onduidelijk en onwezenlijk voor Louis; diens wazige perceptie
past perfect bij de onhaalbare, onrealistische dromen die hij koestert. Op dezelfde
manier blijkt de auteur in sommige van zijn teksten een symbolische betekenis te
verwoorden door de selectie van bepaalde kleuren. Dat is bijvoorbeeld het geval in
‘Wit leven’ (infra) en in ‘Lente’ (zie hiervoor Smits 1993:72-73).
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1.4.2.6 Syntaxis. ‘La disqualification de la ligne’
Van Gorp omschrijft literair impressionisme als volgt:
een aaneenrijging van zintuiglijke indrukken die zo geïntensifeerd mogelijk
weergegeven worden. De losse combinatie van fragmenten, vaak
beschreven in onvolledige grammaticale structuren, verdringt gangbare
ordeningsprincipes als intrige en personage. De nadruk ligt op het sfeervolle
tafereel; de voorwerpen en gebeurtenissen worden uiteengerafeld om de
vele aspecten en schakeringen ervan te kunnen weergeven in neologismen,
stof- en kleurnamen, nuancerende samenstellingen (Van Gorp
1998:216-217).
Smulders heeft de openingsbeschrijving van Menschen en bergen, Een proza-gedicht
van Lodewijk van Deyssel vanuit een verwante invalshoek besproken. Hij vertrekt
daarbij van de volgende hypothese: “Literaire impressionisten willen ‘schilderen met
woorden’ en ontkennen daartoe het talige karakter van hun kunstvorm” (Smulders
1985:119). Ze doen dat via twee bewegingen. Vooreerst werken ze met “een uitermate
losse en nauwelijks als zodanig herkenbare zinsvorm” (Smulders 1985:119). Tezelfder
tijd echter zorgen ze voor “een weliswaar uiterst zwakke, maar uiteindelijk toch
geëffectueerde binding in de hoofdzin”. Immers,
Miste de reeks deze syntactische overkoepeling, dan zouden de onderdelen
ervan als elliptische zinnen gaan fungeren en dan zouden deze op het vlak
van de betekenis een reeks uiterst beknopte beweringen gaan vormen
(Smulders 1985:119-120),
waardoor de lezer ze toch zou kunnen duiden als “een complex van verschillende,
onderling niet strikt gebonden situaties [...]: de gedachtenstroom van iemand”. Met
andere woorden, de zin vertoont teveel binding om als een samenraapsel van
verschillende situaties te worden gelezen, maar te weinig binding om als één enkele
situatie te worden geïnterpreteerd.
De “onvolledige grammaticale structuren” waarover Van Gorp het heeft, zijn bij
Streuvels zeker niet de norm. Hoe omstandig een zin ook is, het is vrijwel steeds
mogelijk om de structuur ervan te achterhalen. Wel komt er in zijn beschrijvingen
frequent een opsomming van bijvoeglijke bepalingen voor, waardoor ze een
opsommend karakter krijgen. Die bijvoeglijke bepalingen kunnen uit adjectieven
bestaan, maar bevatten heel vaak een voltooid of een onvoltooid deelwoord, waardoor
ze inderdaad de indruk wekken onvolledig te zijn op grammaticaal vlak. Ik ontleen
een voorbeeld aan ‘De drie koningen aan de kust’:
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Was het nu de milde luchtgesteltenis, het buitengewone van die zoele
atmosfeer, het luwe briesje, de zee als een olie met golfjes die lijk lachend
kwikzilver - dartele kattejongen aan 't spel, met goud bekleisterd over
elkaar buitelend, - de serene geluksstilte en de bovennatuurlijke
lichtschittering van die kerstavond die een zomerse dag geleek - welke
aan de mensen de indruk van iets wonders gaf, - iets zodanig
buitengewoons, met een voorgevoel, de belofte van bovenaardse vreugd,
een geluk dat elke sterveling te verbeiden stond? - alleszins bracht het
Karkole in een behagelijke stemming; hij voelde de werkelijkheid rond
zich vernevelen, begoocheld, opgewekt, in vervoering gebracht door een
voorgespiegeld droombeeld, - liet zich meedeinen in de tover van zoemende
geluiden in de lucht aan 't zingen, door de verlokkende lichtspiegeling
over 't vlak der zee (VW IV:219-220).
Deze bijna eindeloos lijkende zin heeft in feite een relatief eenvoudige structuur. De
vraagzin heeft een meervoudig onderwerp, maar door de veelvoudige bepalingen
die die onderwerpen vergezellen, is dat niet in een oogopslag duidelijk. Eén van die
onderwerpen, “de zee”, wordt bijvoorbeeld verduidelijkt door een vergelijking - “als
een olie met golfjes”. De “golfjes” worden op hun beurt gespecifieerd door ze met
twee gegevens in verband te brengen, waarvan het tweede dan nog eens vergezeld
gaat van een voltooid en een onvoltooid deelwoord: “die lijk lachend kwikzilver dartele kattejongen aan 't spel, met goud bekleisterd over elkaar buitelend -”. Hier
ontbreekt in elk geval een werkwoord, “zijn”? Dit gehele onderwerp wordt gevolgd
door een betrekkelijke bijzin: “was het [zesvoudige onderwerp] welke aan de mensen
de indruk van iets wonders gaf”. Dat “iets wonders” wordt nader bepaald in een
bijzin. Het gehele onderwerp wordt samengevat in “het”, en de zin gaat verder:
“alleszins bracht het Karole in een behagelijke stemming”. Na de kommapunt volgen
in feite twee zinnen die door een liggend streepje van elkaar onderscheiden worden
(en niet door het veeleer te verwachten “en”): “hij voelde de werkelijkheid [...] - hij
liet zich meedeinen”. De eerste van die zinnen bevat een opsomming van
quasi-synoniemen: “begoocheld, opgewekt, in vervoering gebracht”. De tweede zin
bevat een handelend voorwerp en een bijwoordelijke bepaling van plaats. In deze
bijwoordelijke bepaling vinden we weer een vorm van onderschikking: “de tover
van zoemende geluiden in de lucht aan 't zingen” - opnieuw zouden we hier misschien
veeleer een werkwoordelijke bijzin verwachten: “die in de lucht aan 't zingen waren”.
We zien dus hoe een dergelijke zin inderdaad veel minder duidelijk gestructureerd
wordt op syntactische basis. Hij is sterk nevenschikkend opgevat en versplintert als
het ware in opsommingen. Nochtans is het
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toch weer niet zo, dat er zich hier geen enkele vorm van ordening manifesteert. Paule
Richard heeft een aantal alternatieve ordeningsprincipes besproken. Zij heeft het
weliswaar over een andere periode dan Smulders, maar haar argumentatie volgt
verwante lijnen. Zij beschouwt de afkeer voor de lijn als het kenmerk dat literatuur
en schilderkunst één maakt:
quel sera dans le style littéraire l'équivalent de l'art de la nuance? La
disqualification de la ligne au profit de la couleur trouve un écho littéraire
dans la critique de la linéarité du langage chez Senancour. Comme c'est
la syntaxe qui assure la cohérence linéaire du langage, dans le style que
nous dirions “pictural” elle devra passer au second plan. La peinture
constitue un langage qui, contrairement à l'écriture, n'est pas morcelé en
signes bien distincts constituant des unités non modifiables. La
prédominance accordée à la couleur sur le dessin accentue ce caractère.
La couleur est un signifiant transformable presque à l'infini, et qui ne
présente pas de ruptures. Les couleurs se fondent, s'enchaînent sans solution
de continuité. Or certains aspects du fonctionnement de la langue présentent
des équivalents de ce jeu des nuances: c'est le glissement des signifiants
par des enchaînements phonétiques, l'association des signifiés par le biais
des connotations, métaphores ou métonymies... Le mode d'écriture
“pictural” laissera ces substituts linguistiques de la modulation colorée
construire le sens et assurer la cohésion du texte. Les variations à l'intérieur
d'un paradigme, se substituant à l'enchaînement syntagmatique, réussiront
là où celui-ci échoue à imposer une impression d'ensemble, “une coloration
universelle” (Richard 1988:132-133).
Een picturale stijl vertoont dus in Richards visie wel degelijk een samenhang, een
ordening, maar die is op een andere leest dan de syntaxis geschoeid. Richard wijst
op “le glissement des signifiants par des enchaînements phonétiques, l'association
des signifiés par le biais des connotations, métaphores ou métonymies”.
Als we de daarnet geciteerde passage bekijken, zien we inderdaad een aantal van
die ordeningsprincipes terugkomen. Vooreerst is er een zekere eenheid op het vlak
van klanken. Er komt een aantal alliteraties met medeklinkers voor: “lijk lachend
kwikzilver” bijvoorbeeld, of “een voorgevoel, de belofte van bovenaardse vreugd”.
Ook zijn er een aantal opvallend terugkomende klinkers: “dartele kattejongen”,
“kwikzilver”, “lichtschittering”. In één en dezelfde zin vinden we “buitengewone”,
“buitelend” en “buitengewoons”, net als “bovennatuurlijke” en “bovenaardse”. (Voor
andere voorbeelden waarin deze fonetische eenheid
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explicieter is, verwijs ik naar de behandeling van de beginbeschrijving van De
vlaschaard.)
Daarnaast komt er ook een zekere cohesie tot stand doordat de auteur woorden
selecteert die eenzelfde gevoelswaarde uitdrukken en uit eenzelfde betekenissfeer
komen. In het fragment zien we hoe een aantal sferen wordt verstrengeld: de
vrolijkheid (“lachend, dartele, aan 't spel, buitelend, geluksstilte, vreugd, een geluk”,
het wonderlijke (“buitengewone, bovennatuurlijke, wonders, buitengewoons,
bovenaardse”), de stofnamen (“olie, kwikzilver, goud”). Op dezelfde manier wordt
de lange beschrijving van de velden in De vlaschaard (VW II:591-592) opgebouwd
met behulp van woorden uit een beperkt aantal betekenissferen. Vooreerst is er een
aantal woorden dat te maken heeft met muziek: “galmzang”, “een eigen toon doet
klinken in die grote harmonie”, “de haver met de lutterende belletjes”. Daarnaast
wijzen heel wat woorden ook op water: “de hitte bakelt neer gelijk een regen die
brandt”, “zomerzee”, “Gelijk heldere meren - sleekvolle waterbekkens”, “tot op de
bodem van een water”. Voorts is er de isotopie van de stof, waarop ik overigens al
eerder wees: “vachtige legwerk”, “donzig ploezeweefsel”, “stukken goudlaken”,
“kruldraden” en die van de schittering: “gloed”, “blekt”, “blaaiert”, “glinstert”,
“blinken ze uit”.
Ten slotte wijs ik nog op een parallelle structuur van een aantal van de
onderwerpen, wat in zekere zin toch weer het syntactische niveau binnenbrengt. De
opeenvolging lidwoord-adjectief-zelfstandig naamwoord komt in het geciteerde
voorbeeld uit ‘De drie koningen aan de kust’ herhaaldelijk voor: “de milde
luchtgesteltenis”, “die zoele atmosfeer”, “het luwe briesje”, “de serene geluksstilte”,
“de bovennatuurlijke lichtschittering”. In de beschrijving van de velden uit De
vlaschaard keert verscheidene malen een genitiefconstructie terug: “de
menigvuldigheid der gelijke planten”, “die grote harmonie der schone, kleurige
zomerzee”, “het groen der weiden”, “het groen der klavers”, “de blos der levende
bloembollen”, “het groen van de bietenvelden”. Ook de contrastwerking werkt in
deze beschrijving als structurerend principe: “Lichter [...] de wijde koornaards [...]
Donkerder [...] het aardappelloof [...] En weer lichter [...] de tarwevelden [...] Maar
schitterend boven al wat groen is, liggen de vlaschaards”. De climax waarin deze
contrastering uitmondt, accentueert het belang dat de vlaschaard voor de personages
heeft: het gezag van Vermeulen staat en valt met het lukken van zijn vlasteelt.
Hamon heeft het opsommende karakter dat hier aan de orde is, “effet de liste”
genoemd en beschouwt het als één van de signalen van
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beschrijving149. Het boeiende is nu dat Streuvels dit opsommende schrijven soms ook
gebruikt in passages waarvan normaal gesproken niet zo een sterke descriptieve
impuls uitgaat: de handelingen van personages. Zo wordt Vermeulens terugtocht van
de openbare verkoop verwoord:
Hij slierde achterwaards uit, tjaffelde over de oneffenheden, plaveide door
de kleverige modder, als in de rijstpap, schaverdijnde op goed geluk, en
stampte zonder uitkijken met de zware stevels door de plassen (VW II:709).
Zelfs de belangrijkste handeling in De vlaschaard, het meest actievolle moment van
het hele boek, bevat een dergelijke structuur:
Van uit zijn borst schoot de vliemende schicht hem naar 't hoofd - een
snok in de arm - en zonder tegenhouden of bedenken, liet Vermeulen de
pezen los, gaf toe uit al zijn macht. Zonder vloek of schreeuw, verraderlijk,
de daad rapper dan de gedachte - zwaaide de zware mispelaar in de lucht
en kletste met een dragende slag in Louis zijn nek (VW II:713).

1.4.3 Functie. ‘alle herinnering aan schilderijen verre’
Het is interessant om na te gaan hoe het beeld van de schilderkunst functioneerde.
Vooreerst betekent een vergelijking met een schilderij zoveel als een waarderend
oordeel over de visualiserende kracht van de tekst, die zijn papieren grenzen overstijgt
en de lezer toelaat rechtstreeks te kijken eerder dan te lezen. Schilderkunst wordt
dan naar voren geschoven als meer plastisch dan literatuur.
Verriest schrijft in zijn Vlaamsche koppen over Streuvels' werk: “Het is de nieuwe
schilderij; het is de nieuwe pottenbakkerij, het nieuw jong leven, het is eene jongere
kunst die uitbortelt, die bloeit in teekening en kleuren, door jeugdig, frisch, eigen,
prachtig woord” (Verriest 1900). Het opvallende in deze opsomming is dat de
metaforen steeds plastischer worden. Eerst wordt het werk gelijkgesteld met “de
nieuwe schilderij”, vervolgens met “de nieuwe pottenbakkerij” - een kunstvorm die
alle zintuigen kan aanspreken -, en ten slotte met het “nieuw jong leven” zelf.

149

Hij heeft het over “certains signaux et termes d'alerte destinés au lecteur pour que ce dernier,
s'il lit un texte à dominante narrative, “débraye” d'horizon d'attente et de niveau (il passe du
logique au lexical, débrayant plus ou moins des structures narratives de l'intrigue). Nous en
avons plus haut répertorié un certain nombre: “détails” mis en relief, structure d’échange,
lexique technique, grilles et taxinomies diverses, noms propres, effet de liste, changement
de temps, etc.” (Hamon 1993:82).
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Sommige citaten gebruiken de vergelijking met de schilderkunst om te benadrukken
dat wat Streuvels doet, nog sterker is. Zo schrijft Hermans: “Streuvels geeft ons
schilderijen zonder kleur en lijn. Zijn kunst is meer dan schilderij, het is de groeiende
en bloeiende natuur zelf vastgelegd in de drukletters van een boek” (Hyacinth
Hermans in Maasbode 03/12/1905). De Bom schreef in een brief: “Maar hier is alle
herinnering aan schilderijen verre. 't Is onmiddellijk leven” (De Bom aan Streuvels
06/12/1907).
Het is opvallend dat de term “schilderen” vaak in oppositie wordt geplaatst met
een aantal zaken. De Ridder schrijft:
Streuvels is geen veelzijdig novellist, geen stadsromanschrijver, geen
psycholoog, maar Streuvels is vooral een beschrijver, een schilder, een
heerlijke woordzegger; zijn talent is hoofdzakelijk, in kern, een
beschrijvers- en schilderstalent, om leven te wekken, om menschen te
doen ademen, schepsels te doen wandelen, in hun natuurlijk midden (De
Ridder 1907b:194).
Beschrijven, schilderen, woordkunst staat hier tegenover “novellist”,
“stadsromanschrijver” en “psycholoog”. Schilderkunst wordt in de kritiek vooral
geassocieerd met de natuur, het landschap, het platteland. Daarom is Streuvels geen
stadsromanschrijver. Hij is ook geen psycholoog; schilderen wordt vaak gezien als
een kunst die aan de oppervlakte blijft, en wanneer negatief gestemde recensenten
de term gebruiken, krijgt die dan ook een pejoratieve klank. Helman bijvoorbeeld
schrijft: “Beschrijver en schilder-met-woorden is hij ook veel meer dan onderzoeker
van het mensenhart of navorser van grote levensvragen.” (Helman, in Haantjes en
Smit 1948:479). Eeckhout vat een vaakgehoorde kritiek op de auteur samen: “louter
natuurschildering, en als keerzijde, gemis aan psychologischen diepgang in de
mensch-uitbeelding” (Eeckhout 1931:755-756). Recensenten of onderzoekers die
Streuvels wensen te verdedigen, proberen de negatieve implicaties van de term
‘schilderen’ weg te nemen: “Streuvels is niet maar een landschapschilder, hij is een
kosmisch aanvoeler van de Eeuwige Aarde’ (De Bom 1941:659). De tegenstelling
tussen schilder en psycholoog blijft echter standhouden, ook bij iemand als Eeckhout:
“Teekenen wij, bij deze novelle [= ‘Het leven en de dood in de as’], dan maar
eenvoudig aan: allereerst dat ook hier, de belangstelling gaande gemaakt wordt, niet
door natuurschildering, maar, en zelfs uitsluitend, door zielkundige uitbeelding; en,
vervolgens, dat deze ontegensprekelijk verwijst naar een vernieuwing, en verruiming
van het genre” (Eeckhout 1931:758). Hij erkent dus een zekere beperking in de vorige
werken van Streuvels, maar
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met de “vernieuwing”, de “verruiming” die ‘Het leven en de dood in de ast’ inluidde,
gaat die kritiek niet langer op.
Ik wijs in dit verband ten slotte nog op twee uitspraken van onderzoekers. Demedts
schrijft dat er in feite twee Streuvelsen bestaan: een verteller en een beschrijver. De
tweede is even echt en even begaafd als woordkunstenaar, “ maar hij zou soms aan
de essentialia van leven en mens voorbijgaan alsof hij er geen weet van had. Dan
zou het anekdotische het halen op de symboliek, de schilder op de dichter” (Demedts
1971:85). Ook hier wordt schilderen dus tegengesteld aan “essentialia” en krijgt zo
het stigma van oppervlakkigheid en vergankelijkheid opgekleefd. Hetzelfde ligt
besloten in de volgende uitspraak van Weisgerber: “Van nature was hij inderdaad
heel wat anders dan een waarnemer of een schilder en mettertijd zal hij steeds meer
tot de kern van de zaken door willen dringen. Achter de verschijnselen tast hij naar
het essentiële” (Weisgerber 1972:25).
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2 Beschrijving en menselijkheid. ‘de mensch is van “de natuur” het
voor de kunst verweg voornaamste’150
2.1 Geschiedenis. ‘amenez des acteurs’
Jean Michel Adam noemt “la présence centrale et permanente d'au moins un
personnage-acteur” “une des composantes de base du récit” (Adam 1993:72-73).
Zijn stelling kadert in feite in een lange traditie waarbij het verhaal geassocieerd
wordt met het menselijke (“personnage-acteur”). Beschrijving zou samenhangen met
mensloosheid, en is in een antropocentrisch gericht wereldbeeld dan ook
onaanvaardbaar. Zo spreekt de invloedrijke 19de-eeuwse criticus Désiré Nisard zijn
afschuw uit voor de beschrijvende poëzie die auteurs als Lucianus, du Bartas en
Delille hebben geschreven of nog schrijven:
A l'époque de Lucain, il y a encore des personnages dans les poèmes; ces
personnages ont des passions; l'homme figure encore, au moins de nom,
dans la poésie. Mais son image y est affaiblie, pâle, dégénérée, comme les
copies épuisées d'un grand dessin. L'humanité, dans toutes ces épopées de
troisième ordre, ressemble à ces figures insignifiantes qu'on fait entrer
dans les paysages pour marquer les plans, ou pour indiquer, par le costume
à quelle localité appartient le paysage. La description domine; elle a tous
les soins du poète; c'est sur elle qu'il compte pour son succès dans les
jardins de Fronton. La plupart des poèmes de quelque étendue qui nous
sont restés de cette période littéraire ont pour sujet les aventures d'un héros
qui s'est souvent déplacé et qui a couru le monde. Il y a de fréquents
changements de scènes, afin que la description puisse être à la fois
fréquente et variée; il y a des voyages, afin qu'il y ait des descriptions de
lieux; la description est le fond, l'homme n'est que l'ornement. [...] Notre
littérature est aussi arrivée ou, si l'on aime mieux, est tombée à sa période
descriptive (Nisard in Hamon 1991:103)
Deze opvatting werkt door tot in de twintigste eeuw. Ze vormt het kader voor onder
meer Lukács artikel “Narrate or describe”. Daarin benadrukt hij dat dingen niet
zomaar mogen worden aangebracht zonder

150

H.R. in Elsevier's 1908.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

297
ze in verband te brengen met de personages, want “the loss of the narrative
interrelationship between objects and their function in concrete human experiences
means a loss of artistic significance” (Lukács 1970:131). De reden daarvoor is zijn
overtuiging dat “Objects come to life poetically only to the extent that they are related
to men's life”; daarin ziet hij ook de reden “why the real epic poet does not describe
objects but exposes their function in the mesh of human destinies, introducing things
only as they play a part in the destinies, actions and passions of men” (Lukács
1970:137). De “real epic poet” is uiteraard een verwijzing naar Homeros, wiens
typische genarrativeerde beschrijvingen deze vervlochtenheid perfect weergeven.
Voor Lukács moet de beschrijving dan ook een “integral element in the action of the
novel” (Lukács 1970:110) zijn. Deze tekst getuigt tegelijk van een visie die
antropocentrisch is (objecten mogen slechts in relatie met een subject worden
aangebracht) en die actie centraal stelt (die subjecten moeten actief ervarende
deelnemers zijn, en geen passief observerende buitenstaanders). Als een auteur deze
regel ter harte neemt, schrijft hij eigenlijk zelfs geen beschrijvingen meer. Dat blijkt
onder meer uit de manier waarop Lukács zijn oordeel samenvat: “In Zola the race is
described from the standpoint of an observer; in Tolstoy it is narrated from the
standpoint of a participant” (Lukács 1970:111).
Vanuit deze opvatting heeft de stilistiek tal van voorschriften geformuleerd om
beschrijvingen te “vermenselijken”. Zo schreef Blair in 1808:
Pour donner de l'intérêt à la description des objets inanimés, le poète doit
toujours y introduire des êtres vivants. Les scènes mortes deviennent
bientôt insipides, s'il ne s'y joint quelque sentiment qui y répande l'action
et la vie [...]. Il est bien rare de voir un beau paysage sans quelque figure
humaine qui anime le tableau, ou comme acteur, ou comme simple
spectateur (Blair, zoals geciteerd in Adam 1993:73-74).
Auteurs moeten ervoor zorgen dat de mens aanwezig is in de beschrijvingen, als
acteur of als kijker. Broeckaert merkt op: “La nature inanimée s'embellit par la
présence d'un être vivant et surtout d'un être intelligent” en citeert uit Delilles L'homme
des champs om die stelling kracht bij te zetten: “Souvent dans vos tableaux placez
des spectateurs;/ Sur la scènes des champs amenez des acteurs” (Broeckaert 1853:176).
Een werk kan slechts interessant zijn als de auteur deze stelregel in acht heeft
genomen. Delille kan dan ook besluiten: “La présence de l'homme est nécessaire aux
arts;/ C'est lui dans vos tableaux que cherchent nos regards” (Broeckaert 1853:176).
Eén van de aanbevelingen die
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Broeckaert formuleert om een lezenswaardige “Description d'un action successive”
te schrijven, is dan ook daarop gericht: “Fixez votre attention sur l'acteur principal
de la scène à décrire, de manière à le tenir constamment en évidence et à en faire le
lien du récit” (Broeckaert 1953:157). Een andere mogelijkheid om voor voldoende
menselijkheid te zorgen in een werk, bestaat uit het personifiëren van planten en
dieren in de beschrijving:
Il est parfois difficile de soutenir l'attention du lecteur, lorsqu'on lui parle
de choses inertes et d'objets inanimés [...] Mais qu'on vienne à prêter une
âme à ces choses et à ces objets, qu'on leur suppose une sensibilité et une
volonté humaines, et l'intérêt naît aussitôt (Lucquin, zoals geciteerd in
Adam 1993:90-91)151.
Vapereau, in de Dictionnaire universel des littératures, verzekert de menselijke
aanwezigheid op nog een andere wijze:
Il importe que la vie humaine, que les sentiments et les passions ne
disparaissent jamais sous la description, qu'elle n’étouffe pas les
personnages, et même, dans le cas où elle ne se trouve pas mêlée à une
action, qu'elle laisse au moins voir un coin de l'âme de celui qui en est
l'auteur (Vapereau, zoals geciteerd in Adam 1993:73).
Menselijke gevoelens en personages mogen nooit onder beschrijving bedolven
geraken. Als de beschrijving niet vermengd wordt met een of andere actie, moet ze
minstens iets van de ziel van de auteur laten zien; ook de aanwezigheid van de auteur
als voelend mens kan dus een geldige legitimatie zijn. Pierre Larousse schrijft:
La description littéraire n'est pas absolument la nature embellie; elle est
la nature vue par un esprit particulier sous un jour propre à ses idées et à
ses sentiments, la nature reproduite avec exactitude dans ses lignes
principales, mais modifiée dans ses détails selon l'âme du poète et le
sentiment qui le domine au moment où il la voit (Larousse, zoals geciteerd
in Adam 1993:64).
Zijn definitie komt dicht bij die van Zola, en ook bij wat Streuvels schrijft in
‘Zomerdagen op het vlakke land’.
Het is overigens interessant dat ook Zola het principe niet veronachtzaamde dat
de mens nooit en nergens afwezig mag zijn in een tekst. Théophile Gautier vindt in
zijn ogen geen genade, want Zola “trouve justement chez lui la description pour la
description, sans souci

151

Voor het meningsverschil hieromtrent tussen l'abbé Delille en Michaud verwijs ik naar
Michauds tekst ‘Quelques observations sur la poésie descriptive’, die als “préface”
functioneerde voor zijn Le Printemps d'un proscrit uit 1803 (Michaud in Hamon
1991:91).
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aucun de l'humanité” (Zola 1971:233). Dat heeft ernstige gevolgen: “Cela met dans
ses oeuvres un silence sépulcral; il n'y a là que des choses, aucune voix, aucun frisson
humain ne monte de cette terre morte” (Zola 1971:233). Hij verkiest het werk van
de gebroeders de Goncourt boven dat van Gautier, ook al geven ook zij zich soms
over aan het genot van het beschrijven:
Seulement, ils mettent toujours leur rhétorique au service de leur humanité.
Ce ne sont plus des phrases parfaites sur un sujet donné; ce sont des
sensations éprouvées devant un spectacle. L'homme apparaît, se mêle aux
choses, les anime par la vibration nerveuse de son émotion. [...] Chez eux,
la description respire. Sans doute, elle déborde, et les personnages dansent
un peu dans des horizons trop élargis; mais, si même elle se présente seule,
si elle ne demeure pas à son rang de milieu déterminant, elle est toujours
notée dans ses rapports avec l'homme et prend ainsi un intérêt humain
(Zola 1971:233).
Het verschil tussen beide oeuvres is er een tussen leven en dood: “sépulcral” versus
“respire”, “aucun frisson humain” versus “anime par la vibration nerveuse de son
émotion”. Het is ook een verschil tussen gevoel en onverschilligheid. Gautier “ne
m’émeut pas, il ne me prend pas”, schrijft Zola.
Zola eist deze menselijke inslag op grond van zijn eigen kunst- en
wereldbeschouwing:
Nous estimons que l'homme ne peut être séparé de son milieu, qu'il est
complète par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province;
et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou
de son coeur, sans en chercher les causes ou le contrecoup dans le milieu.
De là ce qu'on appele nos éternelles descriptions. Nous avons fait à la
nature, au vaste monde, une place tout aussi large qu’à l'homme. Nous
n'admettons pas que l'homme seul existe et que seul il importe, persuadés
au contraire qu'il est un simple résultat, et que, pour avoir le drame humain
réel et complet, il faut le demander à tout ce qui est (Zola 1971:232).
Een schrijver die deze overtuiging is toegedaan, kan niet anders dan mens en milieu
samen afbeelden. Zola's verklaring op het einde van zijn tekst stelt dan ook
onomwonden:
Et je finirai par une déclaration: dans un roman, dans une étude humaine,
je blâme absolument toute description qui n'est pas, selon la définition
donnée plus haut, un état du milieu qui
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détermine et complète l'homme. J'ai assez péché pour avoir le droit de
reconnaître la vérité (Zola 1971:235).
Hamon brengt de richtlijnen die doorgaans worden gegeven om de beschrijving
‘menselijker’ te maken, onder in drie categorieën:
a) la description doit être le reflet d'une “passion” (l'Encyclopédie), de la
personnalité d'un artiste, qui a un “dessein” ou un “idéal” (Brunetière)
particulier, dessein qui doit frapper le lecteur. [...]
b) la description doit être prise en charge, sur la scène même du texte, par
un personnage, doit être “amenée” (Marmontel) par un récit et “animée”
par un personnage participant à l'intrigue [...];
c) la description doit être au service de la composition, de la lisibilité d'un
“caractère”, d'un personage de l'intrigue, donc de la lisibilité globale du
système des personnages de l'oeuvre, donc d'une cohérence (Hamon
1993:22-23)
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2.2 Streuvelsreceptie. ‘Hij ziet alleen de natuur’
Het bezwaar dat Streuvels zich te zeer tot de natuur beperkt, is een constante in de
Streuvelsreceptie. Nog in 1951 schrijft Van Nijlen: “De mens en zijn bestaan, zijn
hartstocht en zijn wanhoop zijn voor hem nooit problemen geweest. Hij ziet alleen
de natuur” (Van Nijlen in Algemeen Handelsblad 29/09/1951). Een soortgelijke
uitspraak vinden we bij Closset:
Descriptive surtout, elle [= l'oeuvre de Stijn Streuvels] est consacrée à la
terre et aux saisons, où l'homme apparaît comme une victime de la fatalité
en lutte avec la nature implacable et toute-puissante [...] c'est une épopée
de la Nature et de la Création où l'homme reste quantité négligeable
(Closset 1943:59; bemerk hoe “descriptive” hier wordt gelijkgesteld met
een concentratie op de natuur en niet op de mens).
Lecoutere formuleert het voorzichtiger: “De natuur, d.i. het Vlaamsche landschap,
speelt een overwegende (misschien te overwegende) rol in al zijne werken” (Lecoutere
1918:230).
Dergelijke uitspraken, die het gehele oeuvre (“nooit”, “l'oeuvre de Stijn Streuvels”,
“al zijne werken”) onder vuur nemen, vormen echter wel een minderheid. De zonet
geciteerde bewering van Van Nijlen wordt weerlegd door Knuvelder:
Van Nijlen schreef bij gelegenheid van Streuvels' met veel luister gevierde
tachtigste verjaardag: “Ik zal niet beweren dat Streuvels een groot
romancier is. Dit kon hij, gezien zijn personaliteit, niet zijn. De mens en
zijn bestaan, zijn hartstocht en zijn wanhoop, zijn voor hem nooit
problemen geweest. Hij ziet alleen de natuur”. De grond die Van Nijlen
voor zijn stelling aanvoert, bezit geen afdoende bewijskracht. Zij berust
op een overbelichting van het werk van de jonge Streuvels waarvoor zijn
karakteristiek eventueel gelden kan. Maar reeds in dat oudste werk blijft
Streuvels' aandacht geenszins beperkt tot de zintuiglijk waarneembare
dingen. Hij kent evenzeer de aandacht voor de mens, met name het kind
in zijn zuivere, ongerepte staat (Knuvelder 1967:396-397).
Knuvelders reactie bevat de twee belangrijkste argumenten die in de hele
Streuvelskritiek en -studie terug te vinden zijn: 1. het bezwaar geldt slechts voor een
bepaald segment van zijn werk (“overbelichting van het werk van de jonge
Streuvels”), en 2. het bezwaar gaat in feite niet op
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(“reeds in dat oudste werk”). Ik overloop een aantal spreekbuizen van beide
standpunten.
Velen hebben een evolutie vastgesteld. Dat gebeurde zowel in de kritiek als in
literatuurgeschiedenissen. Paul Kenis stelt dat Streuvels met De teleurgang van den
Waterhoek een oud bezwaar wegneemt:
Die Broeke is een prachtfiguur. Tot nog toe gold het nagenoeg algemeen
dat Streuvels, de groote schilder en landschapsbeschrijver, te kort schoot
waar het er op aan kwam karakter te scheppen. In hun zoo pas verschenen
“Anthologie des écrivains flamands contemporains”, door André de Ridder
en Willy Timmermans, herhalen de vertalers nogmaals in hun inleiding:
“l'Oeuvre de Streuvels pèche par la psychologie; ses perspectives humaines
manquent d'ampleur” [...] Het is alsof Streuvels, op de volle hoogte van
zijn scheppingskracht [...] heel die kritiek heeft willen beschamen. Voor
de eerste maal in zijn werk staat er een figuur zoo krachtig en vol relief
op den achtergrond afgeteekend (Kenis in NRC 17/12/1927).
Roelants spreekt vol lof over ‘Het leven en de dood in de ast’: “de natuur, en al wat
buiten den mensch ligt, wat tijdelijke beteekenis en wat er geen heeft op het tweede
plan geschoven” (Roelants in De Telegraaf 14/01/1928). Een recensent van
Werkmensen benadrukt in Gazet van Antwerpen:
In dit boek weer vinden we Streuvels met al deze hoedanigheden [o.a.
“leesbare, levendige beschrijvingen”], maar dan met een inslag van
menschelijkheid die we in andere boeken ontberen, en die onderhavig
werk boeiend maakt en beteekenisvol ([anoniem] in Gazet van Antwerpen
augustus 1930).
Over ‘Kerstmis in Niemandsland’ schrijft Joris Eeckhout:
't Eerste wat hem trof, was, natuurlijk, 't spel van licht en duisternis, van
wolken, wind en regen, 't ontstuimig leven der elementen, het tooverde
hem een apokalyptisch visioen voor! Maar aan die loutere, zij het dan ook
overweldigende, uiterlijkheid, had hij nu zelf niet meer genoeg; ze zou
thans alleen als dekoratie-motief, niet als hoofdbestanddeel opgeroepen;
hier diende den mensch de hoofdrol toegedacht! (Eeckhout in Dietsche
Warande en Belfort 1931:756).
Aan de dingen van de natuur had Streuvels volgens Eeckhout “nu zelf niet meer
genoeg”. Hij plaatst de mens centraal. In een open brief aan Querido, die hij op 7
mei 1932 in Algemeen Handelsblad publiceerde, bevestigt Streuvels dit. Hij verdedigt
zich tegen Querido's bewering dat
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Streuvels te weinig aandacht heeft voor de mens door erop te wijzen dat hij
‘Kerstwake’, Werkmensen en De teleurgang van den Waterhoek buiten beschouwing
heeft gelaten in zijn overzicht: “Juist in die boeken is er enkel kwestie van mensen
en heel weinig van de natuur, - en juist die boeken brengen, meen ik, een evenwicht
in 't geen gij doet uitkomen als een soort lacune in mijn werk” (Streuvels 1982:276).
De recensent van Boekengids sprak zich in 1944 lovend uit over de herdruk van
‘Jantje Verdure’: “Voor het eerst wellicht ging hier de aandacht van Streuvels volledig
naar den mensch en werd de natuur bewust naar den achtergrond verschoven” (P[aul]
H[ardy]. in Boekengids 1944). Ook Sourie benadrukt dat het menselijke element in
Streuvels' boeken aan belang en kracht wint, al wordt dat vaak niet opgemerkt:
Voor de meesten van ons zit Streuvels vast in het lands-kader. Toen de
auteur zich, na 1920, uit de dwang van de aarde los rukte en de mens zou
ontleden, het individu zoals het leeft en sterft, verzwakte Streuvels' roem.
De meester die, na de beschrijving, tot de analyse overging moest ervaren
dat hij, in het oog van de negen-tienden van zijn lezers, in het voor-oorlogse
gekneld zat. De verdieping, de bloei van zijn vol-rijp talent, bleef
onbesproken [...] Zo het onooglijke mensentype, althans in de eerste
periode, door het machtig natuurelement opgeslorpt wordt, is ditzelfde
individu natuur en leven gaan beheersen (Sourie 1946:63-64).
Zelfs de zeer negatieve Helman erkent een verbetering: “In de latere romans heeft
Streuvels getracht enigermate aan het euvel der overdadige beschrijvingskunst
tegemoet te komen. Hij heeft zich niet langer tevreden gesteld met de opervlakkige
[sic] en vrij banale gebeurtenissen, waaromheen hij zijn landschaps- en
milieuschilderingen optrok, maar ging zich steeds meer verdiepen in de
gebeurlijkheden van het menselijk gemoed” (Helman in Haantjes en Smit 1948:481).
Garmt Stuiveling ten slotte stelt in zijn inleiding op het vierde deel van het verzameld
werk dat Streuvels, in zijn herwerking van Dorpslucht (1914/1915) tot Beroering
over het dorp (1948), “een overwicht van buitenmenselijke beschrijvingen” wegliet:
“het opmerkelijkste verschil tussen Dorpslucht en Beroering over het dorp is
inderdaad de relatieve toeneming van de actie, de grotere aandacht voor datgene wat
de personages denken en doen in hun ongewone omstandigheden” (Stuiveling
1973:92).
Naast deze grote groep critici die een evolutie onderkennen - waarbij het opvallend
is dat ze die evolutie niet eenduidig afbakenen -, komen er in een latere periode ook
een aantal die de overtuiging zijn toegedaan dat dit oeuvre eigenlijk nooit on-menselijk
was. Zo schrijft een recensent van Gazet van Antwerpen:
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Op grond van zijn eerste werken vooral heeft men Streuvels gekatalogeerd
als de beschrijver der natuur en die reputatie heeft hij heel zijn leven
behouden. Het lijdt nu inderdaad geen twijfel dat de zich steeds
hernieuwende natuurverheerlijking een hoofdelement is van zijn kunst.
[...] Maar daarnaast is er in zijn werk een onvermoede rijkdom in
voorstelling van mens en landelijk leven, die minstens even kostbaar is
als zijn natuurlyriek en het is juist met de werken waarin hij zich als de
“boeren-Streuvels” openbaarde, dat hij op zijn schoonste en meest
waardevolle roem aanspraak mag maken ([anoniem] in Gazet van
Antwerpen 01/10/1966).
Voor Rens ten slotte heeft de evolutie niet zozeer met het werk te maken, maar wel
met de veranderende aandacht van de lezers: “Streuvels is een meester in de weidse,
aangrijpende natuurbeschrijving; maar thans heeft men meer oog voor zijn machtige
uitbeelding van de condition humaine” (Rens 1975:109).
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2.3 Remediëren. ‘De menschen zijn mede de natuur’
In wat volgt bespreek ik enkele manieren waarop critici en onderzoekers concreet
met deze (vermeende) “onmenselijkheid” van Streuvels' beschrijvingen zijn
omgegaan.

2.3.1 Een andere wereldbeschouwing. ‘Gij, stadsmenschen’
Vaak worden de beschrijvingen geduid én gelegitimeerd door Streuvels'
wereldbeschouwing nader toe te lichten. Dit standpunt vindt hoogstwaarschijnlijk
zijn oorsprong in een uitspraak van de auteur zelf. Hij zou immers aan André de
Ridder hebben verklaard:
Gij, stadsmenschen, ge zijt in letterkunde als de oude scolastiekers: de
mensch is voor hen het middenpunt van de schepping. Van mijn standpunt
- van uit mijn venster, wanneer ik heel het land met den oneindigen,
besloten hemel erboven overschouw - is 't de Natuur, met de menschen
erin als onderdeel der schepping [...] Als ge hier voor zoo'n ruimte zit, dan
is de mensch maar een stipje, een mier. De mensch staat maar op 't
achterplan. De Natuur is 't essentieele [...] Mijne kunstbetrachting is: de
groote natuur situeeren, met den mensch als détail erin (De Ridder
1907b:67-68).
Vanuit die optiek is het inderdaad niet verwonderlijk dat Streuvels met de van oudsher
met mensloosheid in verband gebrachte beschrijving wordt verbonden. De mens is
een detail, een stip, een mier; hij is niet het essentiële en krijgt in dit oeuvre dan ook
een ondergeschikte plaats toegewezen. Wie het daarmee niet eens is, heeft geen
begrip voor wat de auteur probeert te zeggen, voor zijn “kunstbetrachting”, omdat
hij vanuit een verkeerde invalshoek denkt: die van “stadsmenschen” en “oude
scolastiekers”.
De Ridder verbindt deze opvatting met Streuvels' noodlotsgedachte; natuur en
mens “zijn gedragen door éénen levensrythmus”, onderhevig aan één grote macht:
het fatum. Het is opvallend dat De Ridder uit Streuvels' daarnet geciteerde opvatting
niet zozeer onthoudt dat de mens nietig is, maar wel dat mens en natuur één zijn. Ze
worden dan ook in één adem genoemd: “De mensch is dus één met den grond, één
met het weder, één met zijn werk, de mensch, zijne daden en al wat in zijn gemoed
omgaat” (De Ridder 1907b:68). In feite
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herinstalleert hij op die manier weer enigszins een relatie van evenwaardigheid. De
manier waarop hij de natuurbeschrijvingen verder in zijn studie analyseert, toont dit
duidelijk. De Ridder onderzoekt in eerste instantie niet het grootse van de natuur,
maar de manier waarop de mens, ondanks alles, aanwezig is:
De natuurbeschrijving wordt het poëma van heel het boerenleven. Een
voorbeeld: “'t Was 't seizoen dat al het werk verricht is en de boeren hun
schatten aan de zon te broeden overlaten in afwachting dat ze rijpe gestoofd
er de pikke mogen in slaan en den oogst beginnen en de opene schuren
voltassen.” Bij een zuivere realist zou zulke voorstelling luiden bijv.: 't
Was 't seizoen der volle zomerhitte; op de velden, smorend en veiïg
opendeinend tot aan den laaienden horizont, stonden zwaar de halmen te
wiegen, rijp bijna, gestoofd heel den zomer al door het gloeiend zonnevuur,
enz., beschrijvend uitsluitelijk met een macht van beelden, de natuur in
zich, als uiterlijk, stoffelijk, plastisch verschijnsel, zonder op te nemen in
het stuk die proletarisc [sic] betrachting over de wachtende hoop van 't
boerenvolk (De Ridder 1907b:95-96).
De mens is dus niet weg. De natuurbeschrijving staat niet op zich, maar wordt een
“poëma van heel het boerenleven”. Streuvels is geen zuivere realist, zijn
natuurbeschrijving is geen pure natuurbeschrijving.
Joris Eeckhout stelt eveneens vast dat de mens “naar 't achterplan” wordt
verdrongen:
Het kon niet anders, of in die wereld der woelende natuurelementen, moest
de mensch naar 't achterplan verdrongen. Vandaar het bezwaar herhaaldelijk
tegen Streuvels' kunst ingebracht: louter natuurschildering, en als keerzijde,
gemis aan psychologischen diepgang in de mensch-uitbeelding. Alsof er
geen kunstwerken bestonden, die dadelijk de bewondering wekken en
waarin nochtans de mensch niet eens optreedt! En dan, bij zekere
Streuveliaansche personages - denk bijv. aan zijn kinderpsychologie - wat
een teerhandig-bewerkte, bloesemende ziele-kant! (Eeckhout in Dietsche
Warande en Belfort 1931:755-756).
De wereld die Streuvels verbeeldt, is die van de “woelende natuurelementen”. Het
logische gevolg van die keuze is dat de mens naar de achtergrond verwezen wordt.
Eeckhout ziet hierin de oorsprong van het bezwaar van “onmenselijkheid”. Hij
verdedigt de auteur op twee manieren. Vooreerst poneert hij dat er ook
indrukwekkende kunstwerken bestaan waarin de mens ontbreekt. Ten tweede wijst
hij ook op het bestaan van tal van “Streuveliaansche personages” die wel
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terdege uitgediept worden: “wat een teerhandig-bewerkte, bloesemende ziele-kant!”.
Hij ontkent dus dat dit gehele oeuvre een tekort aan menselijke diepte vertoont.
Garmt Stuiveling ondergraaft in zijn inleiding op het vierde deel van het verzameld
werk op zijn beurt de stelling dat Streuvels' werk “onmenselijk” is. Hij vraagt zich
af “of het wel waar is dat in het werk van Streuvels, objectief beschouwd, het
landschap zo'n overheersende plaats inneemt” (VW IV:38). Hij neemt een aantal
verhalen onder de loep en stelt vast: “Zelfs wanneer men een paar novellen ter hand
neemt met titels die niets anders doen verwachten dan een natuurbeschrijving, blijkt
de werkelijke tekst veel menselijker” (VW IV:39). In een aantal verhalen verwijst
het allereerste woord naar het menselijke hoofdpersonage: Lente (“Moeder”), Het
Woud (“Swane”), in andere verhalen verschijnt de mens al heel snel ten tonele:
Groeikracht (“nog geen dertig inleidende woorden”), Meimorgen (“vijf hele zinnen”).
Stuiveling heeft gelijk: de voorbeelden liggen voor het rapen. Behalve in ‘Van
Ongroei’ verschijnt in alle verhalen uit Lenteleven, een bundel die conventioneel
gerekend wordt tot Streuvels' meest beschrijvende en dus minst menselijke periode,
het hoofdpersonage al in de allereerste zin. In een aantal daarvan gaat het om het
eerste woord: “Zeen” uit ‘Het einde’, “Ik” uit ‘ Witte zandweg’,... . Ook in latere
werken vinden we dit patroon terug: ‘De oogst’ begint met “Rik”, ‘Avondrust’ met
“Zeen”... Zelfs in verhalen die beginnen met een Natureingang, aldus Stuiveling,
vraagt Streuvels binnen de kortste keren “aandacht voor de mensenwereld, eerst nog
schijnbaar negatief, dan onmiskenbaar positief” (Stuiveling 1973:40). Hij besluit:
“Alleen bij uitzondering kan men bij Streuvels enig proza vinden waar de mens met
zijn menselijk drama geheel ontbreekt en de tekst zich uitsluitend aandient als de
beschrijving van zintuiglijke indrukken” (Stuiveling 1973:45). Deze stukken, loutere
“beschrijving van zintuiglijke indrukken”, bevallen Stuiveling overigens minder.
Stuiveling verdedigt Streuvels tegen de misvatting “dat Streuvels tekort zou schieten
in psychologisch creatief vermogen; eenvoudiger gezegd: dat zijn talent meer
landschappen heeft voortgebracht dan mensen” op precies dezelfde manier als de
auteur dat zelf deed in zijn gesprek met André de Ridder:
In veel gevallen is dit enkel een misverstand van lieden die er geen begrip
van hebben hoe zeer de eenheid van mens en landschap kenmerkend is
voor het reële boerenbestaan, door Streuvels naar waarheid uitgebeeld,
noch hoe zeer de onmacht van het
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individuele in verhouding tot de overmacht van het kosmische éen van de
grondideeën is van zijn werk (Stuiveling 1973:101).
Dat de mens niet helemaal weggecijferd wordt, maar versmolten is met de natuur,
heeft volgens verscheidene critici tot gevolg dat Streuvels' werk niet zomaar
beschrijvend kan worden genoemd. Zo stelt Rijpma:
Streuvels schildert het Vlaamsche dorpsleven, beschrijft het werk der
Vlaamsche boeren zóó dat land en volk één zijn. Zijn werk is niet enkel
natuurbeschrijving, en evenmin verhalend in de beteekenis dat er een
bepaald geval in verteld wordt, maar 't leven van zijn personen is innig
samengeweven met de omgeving (Rijpma 1917:142).
Natuur (= beschrijving) en mens (= verhaal) zijn zozeer vervlochten, dat de labels
‘beschrijvend’ en ‘verhalend’ niet meer gelden. Dezelfde opvatting is te vinden in
een al eerder aangehaald citaat van Van Duinkerken:
Men kan bij hem niet - als b.v. bij Jacob van Lennep - aanwijzen, waar de
natuurbeschrijving ophoudt en het vertelsel begint, maar de
natuurbeschrijving is het vertelsel, en het vertelsel is de natuurbeschrijving.
In zijn tallooze verhalen beschrijft als het ware de natuur zichzelf en dit
is dan meteen het levensverhaal van de menschen. De menschen zijn mede
de natuur. Ze staan er niet tegenover, maar ze staan eronder. De zon priemt
hen, de regen doorsijpelt hen, de wind geeselt hen als de heesters langs
den wegkant [...] Zoekt gij u achteraf te herinneren wat gij laast in de
meesterwerken van Streuvels, dan zijn het niet de namen of gestalten van
de personen, die u het eerst in het geheugen schieten, maar hun loopen
over het zaaiveld, hun staan op den akker onder de zon, hun tocht over de
lange sneeuwvlakte, hun gebogen werken tusschen het geweldig
opgeschoten koren (Van Duinkerken in De Tijd 03/10/1941).
Natuurbeschrijving en “vertelsel” zijn één. De beschrijving van de natuur is terzelfder
tijd het levensverhaal van de mens, omdat de mens “mede de natuur” is. Die
versmelting is zo volmaakt dat de lezer zich de personages niet afzonderlijk herinnert,
maar altijd in de ruimte waarin de auteur hen heeft beschreven. Over Langs de wegen
heeft Streuvels trouwens expliciet geschreven dat het in zijn bedoeling lag “een kerel
[te] verbeelden met heel zijn omgeving en de lucht die erover hangt” (VW II:1509).
Mens en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; Streuvels is hier niet ver
verwijderd van Zola's opvatting zoals hij die in zijn stuk over de beschrijving
verwoordde.
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Die belangstelling voor de mens in de natuur is inderdaad manifest. ‘In 't water’
bijvoorbeeld begint weliswaar met een beschrijving van een volmaakt stille “vale
waterwildernis”, maar wanneer er een wind opsteekt, voert die het geluid van vissers
met zich mee: “het plonzen van zware netten in de watervloed” (VW I:499), en vanaf
het ogenblik dat de morgenschemering de mist verdrijft, krijgt de lezer de vissers te
zien: “In dat water staan de vissers” (VW I:500). Het eerste hoofdstuk van
Minnehandel vangt aan met een beschrijving van “het eenmalig witbesneeuwde
land”, maar verhaalt meteen hoe de slachter van hoeve tot hoeve trekt om varkens
te slachten. Op dezelfde manier zien we hoe de beschrijving van de lente aan het
begin van het derde hoofdstuk van dezelfde roman talloze levende wezens en mensen
bevat: “kalveren”, “de jongens”, “boerinnen”, “peerden”, “meiden”,... Bovendien
wordt de beschrijving van de ruimte en de wind telkens afgewisseld door of vermengd
met een stukje waarin de menselijke personages aan bod komen: “De drie dochters
van Pauwels, met de meiden van 't hof, wrochten in de beten en scheepten met de
lange houwen 't onkruid van tussen de roten. De wind duwde en drong hen de kleren
tegen 't lijf [...]” (VW I:1127).
“[L]e poète doit toujours y introduire des êtres vivants,” luidde de aanbeveling
van Blair die ik daarnet al aanhaalde, en uit de bovenstaande voorbeelden mag
duidelijk blijken dat Streuvels zich die raad ter harte nam. Ik herneem nog even het
voorbeeld dat André de Ridder gaf uit Stille avonden: “'t Was 't seizoen dat al het
werk verricht is en de boeren hun schatten aan de zon te broeden overlaten in
afwachting dat ze rijpe gestoofd er de pikke mogen in slaan en den oogst beginnen
en de opene schuren voltassen” (De Ridder 1907b:95-96). De natuur wordt beschreven
op een ogenblik waarop er geen mensen aanwezig zijn, maar toch wordt hun
bekommernis opgenomen. Dit vinden we wel vaker terug: de auteur betrekt de mens
in zijn beschrijving door op zijn afwezigheid te wijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval
in het doodse begin van ‘Zomerzondag’, waar temidden van de beschrijving van de
boerderij onder de zon de zin staat: “Buiten was 't niet houdelijk; mensen en beesten
waren gevlucht waar 't schauwde en koelte was” (VW I:527). De lange beschrijving
van de langzaam en in alle eenzaamheid rijpende akkers, wijst eveneens expliciet
op de afwezige mens:
In de open buiten zijn alleen de grote en eeuwige dingen onder 't blauw
van de lucht waar de hitte over bakelt. Op het blote veld, buiten alle
menselijke bemoeiing, buiten alle ijverzucht en klein aperig gedoe, vervult
de zomer zijn grootste gang, heerst de zon
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almachtig over alles wat groeit en naar de rijpdom wendt (VW II:592-593).
In mijn lectuur van De vlaschaard analyseer ik uitvoerig een romanbegin waarin de
afwezigheid van de mens significant is.

2.3.2 Personificatie. ‘'t stond hem allemaal [...] aan te kijken’
De vervlochtenheid is niet de enige redenering die lezers gebruiken om aan te tonen
dat Streuvels' beschrijvingen toch niet onmenselijk zijn. De suggestie van Delille
om “sous prétexte d'intéresser l'homme, donner sans distinction les passions humaines
à toutes les plantes et à tous les animaux” (Delille, zoals geciteerd door Michaud in
Hamon 1991:91), vinden we eveneens terug. Over ‘De bomen’ bijvoorbeeld sprak
Demedts om die reden vol lof, ook al kadert deze tekst in de door hem betreurde
evolutie naar een meer beschrijvende (= op het uitzicht der dingen gerichte) kunst:
Nietemin heeft hij nooit een mooiere beschrijving geschreven dan De
Bomen, een prozagedicht, dat van de prachtige aanvangsregels tot het slot
een gave eenheid uitmaakt. Het komt omdat de bomen bezielde wezens
voorstellen, omdat zij een menselijke situatie uitbeelden. Het zijn twaalf
mannen die daar staan op de hoge berm, niet ver van Het Lijsternest, oude
strijders, reuzenfiguren met een symbolische betekenis, waarin Streuvels'
levensbeschouwing met haar tragische drang naar grootheid en geluk
verstoffelijkt werd (Demedts 1971:143).
De bomen werden verpersoonlijkt: met een ziel begiftigd. Dankzij die manier van
schrijven verwerft de tekst een symbolische diepte en wordt hij iets meer dan zomaar
een vrijblijvende beschrijving: “Wat bij anderen, als Van Looy, een beschrijving om
de beschrijving zou gebleven zijn, werd bij Streuvels een allegorie. In het lot van
zijn ruisaards heeft hij de tragiek uitgebeeld van de groten, die door de overmacht
verpletterd worden” (Demedts 1971:222). Dit is een redenering die niet iedereen
volgt. Stuiveling bijvoorbeeld schrijft:
Men kan inderdaad menen dat zich in De Bomen een natuur-tragedie
voltrekt, een zinloze moord op een twaalftal schone en onschuldige helden;
en evenzo kan men Het glorierijke licht zien als een indrukwekkende
zonnehymne: maar toch zonder de epische emotie van De vlaschaard
(Stuiveling 1973:46).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

311
Een goed voorbeeld van een consequent uitgewerkte verpersoonlijking is te vinden
in de eerste bladzijden van ‘Het zomerlief’ uit Minnehandel. Het hoofdstuk begint
met een bladzijdenlange anemografie, waarop ik in mijn lectuur van deze roman
uitgebreid inga. De wind wordt daarbij een heus personage, met een eigen “adem”,
een eigen wil (“Hij miek ze [= de grote gedaagde mensen] zo schamel, zo kleintjes,
zo onmenselijk belachelijk” VW I:1126), eigen karaktertrekken en leeftijd (“De
jonge wind kwam ineens uit de zuiderstreek gewaaid en rolde zottebollend over 't
land” VW I:1125), een eigen macht (namelijk om de mensen het zwijgen op te leggen)
en zo verder. Zijn handelingen zorgen voor een duidelijke rode draad doorheen de
hele passage, zodat de consequent volgehouden verpersoonlijking van de wind in
feite de perfecte vervulling is van Broeckaerts eis aan de auteur om zijn aandacht op
“l'acteur principal de la scène à décrire” te vestigen, “de manière à le tenir
constamment en évidence et à en faire le lien du récit” (Broeckaert 1953:157).
Het is interessant vast te stellen dat Streuvels zelf tot de nodige voorzichtigheid
heeft aangemaand bij de toepassing van wat hij noemt “verpersoonlijking”. Hij deed
dat meer bepaald in zijn stuk over Boerendoening van Free Fritz:
Nu komt er een mysterieus luchtje in 't verhaal: de bandhond grolt naar
de mistige deemstering, “die' als' een' hem' om'-nauwend spooksel
neerzeeg, - als iets dat hij komen zag met grijpensveerdige klauwen”. De
telen knotsen rommelend tegeneen (zonder breken). Maar nu eerst begint
het: De lampe klast heur licht ommedomme over 't tafelberd “streepelingde
(?) er van-af en dweilde (zonder dweil?) een endeken den vloer op. In de
hoeken zat de donkerte te grimmen, springensveerdig uit hun (?)
dwangoord (!), te glariën naar het raam-kozijn...” Teirlinck doet dat veel
fijner, Free, en die “verpersoonlijking” wendt hij enkel aan om ene
mysterieuze stemming te verwekken, die past en overeenstemt met den
toon van heel zijn verhaal! 't Uwe dient hier enkel om te zeggen dat 't
donker was en de lamp brandde (Streuvels 1982:121)
Verpersoonlijkingen mogen dus, maar dan wel op voorwaarde dat ze niet botsen met
de toon van het gehele verhaal. Twee voorbeelden uit Streuvels' eigen oeuvre kunnen
aantonen dat hij inderdaad woord hield. Ik selecteer ze op basis van hun aan de
passage uit het boek van Free Fritz verwante inhoud en beeldspraak:
Al wat leefde op d'hoeve was slapen gegaan en de oude boer zat alleen,
weerogend lijk een gek te midden spookgedaanten. Tafels en stoelen, de
kast, scheefgeheld op haar rotte poten en de
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hangklok, 't stond hem allemaal met ogen groot, verwonderd aan te kijken,
dwars door zijn kop waar zijn gedachtenkamer open lag. Zij haalden de
woorden van zijn gepeins af, van eer hij ze nog gevormd of vasthouden
kon en tinselden ze gekkend na, elk in eigen spraakgeluid. De zware tafel
en de langpote stoelen deden mede met Lina en kwamen hem teisteren
om de zondige oproer en de schennis van hun rustig leven. Hij zat daar
weerloos te horken naar hun spotspreuken, vastgebonden in lijdenis en te
wachten met vrees naar een uitspraak die hem veroordelen zou. Hij durfde
niet opstaan uit vrees voor 't gerucht van zijn bewegingen. Zijn armen
hingen lam en heel zijn lijf was onstaltig en geleek geen mensenmaaksel
meer; scheef stond hij voor zijn eigen en vreemd lijk de éénwielde wagen
na een ongeluk (VW I:557-558).
Vol onrust keek hij rond. “Wie is er daar?” wilde hij roepen, doch de vrees
zijn eigen stem in de stilte te werpen, weerhield hem. Er was niemand.
Hij had gedroomd. Waar hij keek schenen de dingen onderwijl veranderd
van uitzicht: de zoutlade, de koperen sulferbus, tafel en stoelen, de dresse
en 't geen er op stond, - al 't geen sedert een eeuwigheid op dezelfde plaats
tot één wezen was vergroeid, één beeld en gewaarwording uitmakend,
kwam hem nu onderscheidelijk voor, elk ding op zichzelf, eigen van wezen,
in afzonderlijke gedaante, vreemd 't een van 't ander, elk met zijn eigen
spraak en uitdrukking; de keuken waar het glimmen der handvatsels en
deurklinken verbonden was met de herinneringen uit het leven, waar
geslachten naareenvolgend op dezelfde manier gehuisd hadden, kwam
hem nu voor alsof hij er de eerste maal en als vreemdeling gezeten was;
de ruimte scheen bevolkt door een andere geest, die er buiten huns tweeën,
getuige kwam zijn van 't geen aanstonds gebeuren zou - iets
verschrikkelijks! Domien vermoedde die indringer verscholen in 't duister,
als iets dat rondloopt en nu eens achter de hoek der dresse, of standfikke
van de schouw, de kop uitsteekt en van daar schichtig rondgluurt; dan
weer waren het twee glimmende oogballen die loerden door 't ruitje in 't
lijf der horlogekast, en treiterend “Ze, ko-men, niet, ze ko-men, ze, ko-men,
niet, ze ko-men...” Later schemerde iets wits in de duistere hoek aan de
deurlijst, 't sleepte over de vloer, kroop onder tafel, waar het de vorm
aannam van een spookbeest met dreigende muil en uitgestoken klauwen.
Tevergeefs trachtte Domien met zijn angst te spotten, zijn vrees weg te
praten. Was het geen kerstavond? De keersen brandden kalm en in 't
stalletje herkende hij de postenakels die de indruk uit zijn eerste jaren
hadden behouden: toen de kinders ondereen zochten naar de gelijkenis
van ieder figuur met de mensen van 't dorp - mensen
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die nu sedert lang gestorven waren... Hoe weinig van degenen die hij in
zijn jeugd groot gekend had, bleven er nog over? Geen enkele, - allemaal
dood, verdwenen, vergeten alsof ze nooit bestaan hadden (VW
IV:251-252).
Het eerste citaat komt uit ‘Zomerzondag’. De verpersoonlijking van het meubilair
kadert in de toenemende waanzin van boer Kasteele, waar ik het al eerder over had.
De dreigende indruk die een dergelijke beschrijving wekt, past inderdaad bij de sfeer
van het gehele verhaal, dat begon met een wel bijzonder omineuze beschrijving:
“gilheet, kleisterend zomergeweld”, “rotte gisting”, “De koeien op stal stonden lijk
vermoord”, “Lina [...] roerloos, gerust lijk dood en afgelegd” (VW I:527-529). Deze
toon botst ook niet met de uitkomst van het verhaal: Kasteele vermoordt zijn zus en
wordt in een gesticht opgesloten. De beginbeschrijving en deze beschrijving van het
meubilair hebben heel wat gemeen. Vooreerst komt het beeld van de verrotting terug
(“rotte poten”/“rotte gisting”), en in beide gevallen duikt een onverwachte blik op
(“zon-oog”/“met ogen groot, verwonderd aan te kijken”). Verder is het ook zo dat
beide citaten dezelfde oppositie installeren tussen Kasteele en omgeving. In de
beginbeschrijving ligt hij in absolute passiviteit en stilte te slapen, terwijl buiten alles
wat normaal gesproken onbezield is in rep en roer staat en lawaai maakt (“gilheet”,
“kletterden”, “spokten”). In het hier geciteerde fragment is hetzelfde aan de hand;
voorwerpen beschikken over een stem en het vermogen om te bewegen (“tinselde
ze [= zijn woorden] gekkend na, elk in eigen spraakgeluid”, “kwamen hem teisteren”,
“hun spotspreuken”), vermogens waarover Kasteele niet beschikt: hij kan niets anders
doen dan zitten, is bang om op te staan “uit vrees voor 't gerucht van zijn bewegingen”.
Hij lijkt in feite zelf meer op een voorwerp dan de meubels; met zijn lam hangende
armen en zijn wanstaltige lichaam dat niets menselijks meer heeft, doet hij denken
aan een kapotte wagen. Deze ‘Verdinglichung’ komt overigens ook al eerder in het
citaat voor, en wel in een woord als “gedachtenkamer”, in de plaats van “hersenen”
of “geheugen” of iets dergelijks.
Het tweede citaat ontleende ik aan ‘Kerstwake’. Domien zit tussen waken en slapen
te piekeren, en verkeert dus in een aanverwante geestestoestand als Kasteele. Ook
hij wordt geconfronteerd met de bezieling van onbezielde zaken: zijn meubels en
een vreemd hersenspinsel dat zich overal en nergens bevindt (en dat ik hier voor de
gelegenheid als de verpersoonlijking van Domiens gevoel van dreiging interpreteer).
Net zoals Kasteele verliest Domien vermogens die de hem omringende dingen nu
wel blijken te hebben verworven: hij durft niet te
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spreken (“vrees zijn eigen stem in de stilte te werpen”), terwijl de voorwerpen “elk
met zijn eigen spraak en uitdrukking” begiftigd blijken. Hij probeert vergeefs “met
zijn angst te spotten”, terwijl de vreemde indringer “treiterend” genoemd wordt.
Domien voelt zich vervreemd in zijn eigen huis: “alsof hij er de eerste maal en als
vreemdeling gezeten was”. Voorwerpen blijken in die zin superieur aan hemzelf. Ze
worden met eeuwigheid in verband gebracht (“sedert een eeuwigheid op dezelfde
plaats”, “waar het glimmen der handvatsels verbonden was met de herinneringen uit
het leven, waar geslachten naareenvolgend op dezelfde manier gehuisd hadden”, “de
postenakels die de indruk uit zijn eerste jaren hadden behouden”), terwijl Domien
overrompeld wordt door gedachten aan sterfelijkheid. De wereld zal doorgaan, ook
zonder hem, in de eeuwige cirkelgang, in dezelfde wereld maar met andere mensen
in de rollen: “Voor die mensen zouden er ook zeven dagen zijn in de week, twaalf
maanden in het jaar, met zomer en winter, klaarte en donker, eten en slapen, werken
en rusten, plezier en verdriet, jeugd die gaan zou naar de ouderdom, om ook weer te
verdwijnen” (VW IV:252).
Toch is er deze keer werkelijk iets veranderd. Domien slaagt er niet meer in om
zijn inboedel als een eenheid te zien. Dat kan als een allusie op het einde van het
verhaal worden geïnterpreteerd, wanneer zijn eigendommen letterlijk verspreid
worden doordat ze door een groep inbrekers geroofd worden. Er is “een andere geest”
binnengeslopen. Het is de laatste kerstavond dat het kerststalletje, “een bezit uit
overoude tijd, een bijveerde die meeging met 't huis, van vader tot zoon overgeërfd,
een relikwie in eredienst van het gezin” (VW IV:244), in het bezit zal zijn van deze
familie. De werkelijke indringers zullen het op het einde van het verhaal immers
ontvreemden: “Het laatst zag zij [= Belle-roze] hoe een oude mete, met hazenlip
waaruit één lange tand uitstak, het stalletje van de dresse nam en in haar voorschoot
geduffeld wegdroeg. Daarmede was de schutsgeest van het huis, de traditie der
voorouders vergaan en verdwenen” (VW IV:272). De beschermgeest wordt dus
verdreven door een vreemde geest, een als een gedrocht beschreven oud vrouwtje.
Domiens hallucinaties hebben meer voorspellende waarde dan de lezer aanvankelijk
vermoedt!
Deze beide voorbeelden tonen aan hoe Streuvels het procédé van de personificatie
niet gratuit gebruikt. De dreigende sfeer die deze fragmenten oproepen, past helemaal
in de toon waarin het gehele verhaal is geschreven. Ze bereiden de lezer ook voor
op het apocalyptische einde van de tekst. Bovendien is het interessant om te zien
hoe, vooral in ‘Zomerzondag’, de injectie van menselijkheid in de beschrijving van
voorwerpen gepaard gaat met een afnemende menselijkheid van het

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

315
personage, dat de beperkingen en zelfs het uiterlijk van een voorwerp toegeschreven
krijgt. Via een dergelijke verschuiving komt Streuvels tegemoet aan een traditionele
eis terwijl hij tezelfdertijd een bepaald bij het verhaal horend mensbeeld naar voren
schuift. Hij maakt de traditionele eis dus dubbel functioneel.

2.3.3 Het verhaal van de natuur. ‘Hier wierd de natuur persoon’
De Streuvelskritiek verdedigt Streuvels' sterke gerichtheid op de natuur vaak door
op een enigszins aan personificatie verwant principe te wijzen. Men beargumenteert
dan dat Streuvels eigenlijk nooit zonder personages schrijft, alleen dient de lezer
aandacht te hebben voor andere, minder gebruikelijke kandidaten die dat statuut
verdienen. Zo schrijft De Ridder:
Hier dus is de Natuur niet meer gezien enkelijk als scherm, als omlijsting
der handeling, maar als een persoon ervan en wel de hoofdpersoon [...]
Van hoog, ongevoelig en strak, in hare fatale oppermacht, hare
oneindigheid, beheerscht ze 't onzinnig, microscopisch menschelijk gedoe,
onverschillig, latend aan het leven onverstoord zijnen gang, gedurig, op
het doode, leven scheppend, nieuw leven, blij leven, droef leven.... (De
Ridder 1907b:96-97).
De natuur is het personage geworden, het hoofdpersonage dan nog, dat alle
gebruikelijke personages (“'t onzinnig menschelijk gedoe”) beheerst. Dezelfde
redenering vinden we bij Rijpma:
De hoofdpersoon is bij hem de Natuur, die alles voortbrengt en waarvan
alles afhangt. Niet het karakter en de daden der menschen beheerschen
het gebeuren, maar een hoogere macht die soms plotseling ingrijpt en alle
berekeningen doet falen. Dit vooral is 't grootsche en epische in Streuvels'
werk (Rijpma 1917:142)
Ook Muls schrijft:
De helden van Stijn Streuvels zijn geen menschen. Het zijn de
natuurkrachten: de zon en de regen, de stormen en de winden. Zijn drama's
zijn de drama's van de natuur: de dag en de nacht, de dageraad en de
avondschemering, de wisseling der seizoenen (Muls 1941:671).
Hij kan dan ook terecht stellen dat Streuvels een heldendicht heeft geschreven, maar
dan wel “het epos der Vlaamse natuur” (Muls 1941:672).
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Timmermans kent dezelfde functie toe aan het personage dat de natuur bij Streuvels
geworden is. Hij beschrijft zijn eerste kennismaking met dit oeuvre als een heuse
openbaring: “een nieuwe horizon, een nieuwe wereld, een ander inzicht in de kunst
en in het leven”. Immers:
Hier was de zon of maan niet met het potlood geteekend en later met de
hand bijgeschilderd, om het verhaal te versieren; hier wierd de regen niet
omgekocht om iemand een paraplu te laten gaan koopen, en de sneeuw
niet uitgestrooid, om compassie met de arme menschen te krijgen, en hier
wierd het veld niet omgeploegd en groeiden de boomen niet om den
deftigen wandelaar plezier te doen. Hier waren de elementen en de krachten
van aarden en hemel organisch één en inverbonden met het verhaal,
meehandelend, meemakend, meeknedend, meezijnd het lot van den mensch,
die door hunne macht gedreven en gedragen wierd. Hier wierd de natuur
persoon (Timmermans 1941:662).
Voor De Pillecyn volstaat de vaststelling dat Streuvels de natuur tot held maakt om
het beschrijvende karakter van zijn werk te nuanceren. Hij doet dat in zijn
beschouwingen over ‘De ommegang’ uit Het uitzicht der dingen (1906):
Maar de meest uitgewerkte en grootste schets, vol absolute onpersoonlijke
milieuschildering is Ommegang. Het is de inzet van het meest grootsche
uit Streuvels' werk waar, onafhankelijk van welbepaalde gebeuren, de
aarde en de hemel op zich zelf worden behandeld als cosmische
persoonlijkheid. Het is omslachtig werk, vooral de inleidende bladzijden.
[...] Als proeve van beschrijvende kunst, zuiver beschrijvende kunst, waar
de mensch verdwijnt in de massa en de massa in haar handeling tot eenheid
wordt, is het in Streuvels' werk en misschien in onze Vlaamsche litteratuur
ongeëvenaard. Beschrijvende kunst, maar beschrijvende kunst op zijn
Streuvels. Wij hebben naar gelang temperament of leeftijd, een voorkeur
of een afkeer voor wat men het “beschrijvende element” noemt. [...] Maar
of men voor of tegen is wat men “beschrijvende kunst” noemt, men zal
moeten erkennen dat Streuvels' beschrijvende kunst valt buiten den
algemeen erkenden inhoud van dit begrip. In den absoluten zin van het
woord genomen is de Ommegang een stuk beschrijving van honderd en
twintig bladzijden. Maar wie er zich met het woordje beschrijving meent
van af te maken begaat een onrechtvaardigheid. De natuur, de seizoenen,
de dagen, hemel en lucht, zooals zij in Het Uitzicht der Dingen voortreden
zijn geen kader. Het is leven, personnage [...] Hier gaat de kracht, het
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leven, de handeling niet uit van de menschen; de aarde regeert, zij regelt
het leven van den mensch (De Pillecyn 1932:82-84)152.
Uit al deze voorbeelden blijkt dat critici aan dit bijzondere personage dezelfde rol
toekennen. De natuur is datgene wat de mens overstijgt en hem beheerst, zijn leven
bepaalt.
In verschillende verhalen wordt deze “superactant” al in de inleidende alinea's
geïntroduceerd. De vlaschaard begint met de evocatie van de natuurelementen die
Vermeulen ten gronde zullen richten. ‘Zomerzondag’ vangt aan met het oproepen
van de tot waanzin drijvende hitte (VW I:527), net zoals ‘Het einde’ al van in het
begin het “bakelende”, “onbermhertig zonnevuur” (VW I:281) voorstelt dat Zeen
zal vellen.
Een duidelijk voorbeeld is ook het verhaal ‘In 't water’, waar Jan Boele gedwongen
wordt om te trouwen met Tale Siepers, die hij zwanger heeft gemaakt. Het verhaal
begint letterlijk in het water: “àl slapend water” (VW I:499), “vale waterwildernis”
(VW I:499), “watervloed” (VW I:499). Zelfs de beelden om andere gegevens dan
de rivier te beschrijven worden aan een maritieme sfeer ontleend: “smoorblokken
[...] lijk grote schepen opeengedrumd” (VW I:499), “een wrede zeilwolk” (VW
I:499). Wanneer de mist uiteindelijk is “opgezopen” (VW I:500), verandert de rivier
van aanschijn: “de dode zee is ingekrompen tot een streep kalm water” (VW I:500).
Op die manier is meteen ook de dubbelzinnigheid van de Schelde aangeduid: het is
een plaats die kalm kan zijn en leven kan geven (visvangst), maar tegelijk ook een
plaats van dood. Deze ambiguïteit zit duidelijk vervat in Jan Boeles perceptie van
de plaats waar hij woont:
Hij had willen ver weg zijn en toch hield hij zo overdanig veel van zijn
lieve Waterhoek, van de bomen, de lucht en 't water, - dat alles zat zo diep
in hem vergroeid; van de makkers ook hield hij zoveel, alhoewel ze
samenspanden om hem ongelukkig te maken (VW I:508).
De rivier beheerst geheel en al het leven van de vissers die erbij wonen. Jan wordt
door zijn gemeenschap gedwongen om te trouwen met een vrouw die hij niet wil omdat hij ze zwanger heeft gemaakt, maar ook

152

De opmerking dat in “zuiver beschrijvende kunst” “de mensch verdwijnt in de massa
en de massa in haar handeling tot eenheid wordt”, is interessant. In typische
beschrijvende passages vinden we inderdaad vaak collectieve, naamloze actanten als
“zij”, “de arbeiders”, en dergelijke meer. Pas wanneer een individu, met een eigen
naam en project, ten tonele verschijnt, neemt de beschrijvende impuls van de passage
weer af. Een mooi voorbeeld hiervan is het begin van het derde hoofdstuk van de
roman Minnehandel uit 1903.
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omdat waterhoekers onder elkaar trouwen en niet met vreemden (“of zult ge misschien
naar 't vreemde lopen? tierde moeder, naar 't vreemde, naar die deerne van 't dorp!”
VW I:515). Hij “voelde zich nu heel overmeesterd en slap, gewillig aan 't meedrijven
met de dingen die buiten hem lagen” (VW I:508). Hij probeert er echter terzelfder
tijd toch aan te ontsnappen, significant genoeg door de rivier over te steken om
inderdaad elders een lief te vinden dat hem meer aanstaat: “Hoe verder Jan de Schelde
achter zich voelde, hoe vrijer hij ademde en te vlugger hij vooruitschreed” (VW
I:510). Uiteindelijk is de druk te groot en trouwt hij toch. Op het huwelijksfeest voelt
hij zich slecht, “beu van al dat bier en lijk versmacht in de snikhete lucht” (VW
I:523). Hij wendt zich tot de Schelde om er verfrissing te vinden: “Hij verlangde om
buiten in de brede meers te ademen” (VW I:523), net zoals zijn vrouw Tale langs de
rivier wil lopen: “'t is hier koel en goed langs 't water” (VW I:524). Dan maakt Jan
een cruciale fout. Hij kijkt in de verte, naar “ginder aan de overkant der Schelde”
waar hij zijn geluk weet liggen, “dààr wilde hij heen, werd er naartoe getrokken”
(VW I:524). Hij gaat te water, zogezegd om zich te “koelen, dààr in 't water” (VW
I:524), maar “Jan dwong om vooruit - hij wilde, moest naar ginder...” (VW I:525).
Tale klemt zich aan hem vast en hij verdrinkt:
De Schelde die hij kende en altijd vriendelijk geweest was, om ze als kind
reeds, doorwaad te hebben, scheen hem nu een verraderlijke plas zonder
oevers, vreselijk, gruwbaar en hem vijandig gezind. De grond ontschoot
zijn voeten; hij kon de armen niet loskrijgen om te zwemmen, want dat
verdoemelijk wijf bleef aan zijn leden geklest en trok hem naar onder. Hij
wist niet meer langs waar een oever te bereiken, of hoe op 't droge te
geraken; in zijn angst wilde hij om hulp roepen, maar 't water reikte hem
tot aan de keel - hij kreeg het hoofd niet meer boven. De maan zonk weg,
een dikke nevel steeg uit het Scheldebed op en spreidde over de
meersvlakte open, die nu een wildernis geleek waar alle leven voor altijd
is uitgedoofd (VW I:525).
De Schelde ontpopt zich hier tot een vijandig personage. Ze biedt haar slachtoffer
oever noch grond en legt hem het zwijgen op zodat hij niet meer om hulp kan roepen.
Nadat Jan voorgoed is ondergegaan, toont ze zich precies zoals ze was in het begin:
een “wildernis” (vergelijk met “vale waterwildernis” van het begin) “waar alle leven
voor altijd is uitgedoofd” (vergelijk met de “dode zee” eerder).
De roman De teleurgang van den Waterhoek, die Streuvels meer dan twintig jaar
later schrijft, biedt een interessant vergelijkingspunt. Broeke, die in beide teksten
opduikt, heeft de hele roman door een onwankelbaar
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betrouwen in de oppermachtige regulerende kracht van de Schelde. Tot de laatste
alinea blijft hij geloven dat de rivier het juk dat de brug volgens hem is, zal
afschudden. In het eerste hoofdstuk lijkt het er inderdaad op dat ook hier vijandige
elementen door deze superactant geëlimineerd worden. Lander en zijn kompanen
vallen vier indringers aan en proberen hen te verdrinken. De natuur lijkt mee te
werken. De heftige acties van de personages gaan gepaard met een gelijkaardige
beweging van de mist: “Terzelfder tijde ging allenthenen de mist aan 't wentelen,
aan 't zieden, aan 't loeien gelijk kokende stoom...” (Streuvels 1999:51). Bovendien
zorgt het water ook actief voor de dood van de landmeter: door hem gek te maken
wanneer hij de overkant al zwemmend tracht te bereiken: “Hij deed eene uiterste
poging, maar 't breede, onafzienbare watervlak sloeg hem met waanzin” (Streuvels
1999:52). De man ziet zich gedwongen terug te keren naar de oever waar zijn
moordenaars hem opwachten. Ook in het vierde hoofdstuk vormt de Schelde een
ernstige belemmering voor de arbeiders aan de brug. Na Broekes sabotage-actie
wordt alles vernield en het werk voor de rest van de winter. Aan de andere kant is
het wel opvallend dat de Schelde uit onmogelijk gemaakt zichzelf weinig of niks
doet. Ook al vervult de rivier de rol van tegenstander, de landmeter verdrinkt
uiteindelijk slechts omdat Lander er hem blijft induwen. Het werk wordt enkel
lamgelegd omdat Broeke de dam doorbreekt; en uiteindelijk komt de brug er toch.
Eventueel kan de verschillende rol die de Schelde speelt (of schijnt te spelen) in
‘In 't water’ en De teleurgang van den Waterhoek als een evolutie in Streuvels'
wereldbeschouwing worden geïnterpreteerd, waarbij de mens uiteindelijk machtiger
wordt dan de natuur. Weisgerber schrijft: “Met de opkomst van de industrialisatie
gaat hij zelfs zijn tijdsopvatting wijzingen, want aan het einde van De Teleurgang
van den Waterhoek is van ewige Wiederkehr geen sprake meer” (Weisgerber 1970:26).
Weisgerber vermeldt de industrialisatie, maar de oorlog is eveneens een niet te
onderschatten factor, zoals duidelijk blijkt uit de visie die Streuvels geeft in het stuk
‘Na de oorlog’. Nadat hij heeft vastgesteld dat het landschap zich niet volledig heeft
weten te herstellen van de schade die het opliep tijdens de oorlog, besluit hij:
Een wervelwind uit den vreemde is over het land gewaaid en heeft er de
dingen die van onheuglijke tijden onveranderlijk vaststonden,
weggezweept; alles wat voorheen bestond is bij 't verleden gerangschikt,
een tijdperk is afgesloten, een nieuw geslacht, dat 't voorgaande niet heeft
gekend, neemt zijn plaats in en voert er, volgens eigen zeden en gebruiken
zijn nieuw bestaan (VW II:1674).
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Het strookt ook met de vaststelling van de verteller van De teleurgang in den
Waterhoek aan het einde van het boek, wanneer die schrijft dat “de geest en het wezen
zelf van den Waterhoek er uit weggevaren” zijn: terwijl de Waterhoekers lustig
vieren, vergeten ze dat “hun eigen aard en raseigenschap” teleur zijn gegaan (Streuvels
1999:272).
Nochtans lijkt het boek me dubbelzinniger dan dat. Het hele boek door wordt de
rivier getypeerd als een onverschillige, die geen enkele interesse bezit in wat voor
menselijk project dan ook. Lander wordt expliciet met die onverschilligheid
geconfronteerd wanneer hij de plaats van de misdaad opnieuw gaat bezoeken:
Het verwonderde hem hier alles zoo gewoon, zoo eenzaam en verlaten te
vinden - niets, geen teeken van geweld of beroering: de verten waren
omwonden door dikken mist en eene algemeene, onbewogen stilte [...] De
boot lag er heel gewoon, als een onnuttig tuig, zonder zin of bestemming,
midden al het andere dat dood leek, en waarlangs het water van de stroom
voorbij voer, gestadig glijden, onverschillig, onwetend van 't geen hier
gebeurd was... (Streuvels 1999:55).
Ook op het einde blijft de Schelde “gedoezig, haar water dreef er kalm onder door,
als voorheen” (Streuvels 1999:269). Broeke had dus in zekere zin gelijk, toen hij
veronderstelde dat de Schelde nooit zou veranderen:
Aan de Schelde gekomen, ging hij op den arduinen enterpaal zitten bij 't
veer, uit te staren op het stroomend water, dat altijd even kalm en bedaard,
vast en machtig zijn loop volgde. De Schelde bleef eeuwig zich zelf gelijk,
hier zou niemand ooit iets aan veranderen... Broeke herkende er zijn eigen
wezen in, dat gelijk bleef met dat van zijn vader, die gelijk gebleven was
met zijn grootvader, en zoo voorts... (Streuvels 1999:101).
Alleen aan de menselijke opvolging komt een einde, niet aan die van de natuur. Het
is in die zin opvallend dat het enige personage dat nog het meest ongedeerd uit de
strijd komt, Mira, merkwaardige parallellen vertoont met de rivier. Maurice bekijkt
haar en ziet:
in den plooi der zenuwachtig snokkende, fijne lippen legt zij de minachting
voor heel de wereld, die zij gewend is te trotseeren. Al de wisselingen van
haar grillig gemoed heeft hij kunnen nagaan - gelijk woelig water dat
ziedend opschuimt, om dan weer kalm open te strijken, effen uit te loopen,
en als een spiegel, rimpelloos te blijven liggen, gesloten, in zich zelf
gekeerd, over den geheimzinnigen, raadselachtigen binnenkant (Streuvels
1999: 196-197).
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Mira bezit dezelfde grilligheid en onvoorspelbaarheid, dezelfde geniepigheid zelfs,
hetzelfde vermogen om totaal onverwacht van aanschijn te veranderen als de
Schelde153. De laatste blik die we op haar kunnen werpen, toont diezelfde
onberoerbaarheid: “Hare wezenstrekken bleven onberoerd, den blik op 't raam gericht,
zonder dat zij iets opmerkte van de dingen die er voorbijschoven” (Streuvels
1999:273). Ze is nog precies hetzelfde als in het begin van de tekst - het geheimzinnige
lokkende lied uit de beginalinea waarvoor Mira als enige gevoelig bleek op pagina
12, keert terug. Het enige wat ze wijzigt, is haar actieterrein: “zij luisterde naar het
zoemende lied dat als een lokroep door de lucht ruischte, en waarin zij den geur van
het stadsfestijn opsnoof” (Streuvels 1999:273).

2.3.4 Door een mens gezien. ‘juist wijl de mensch overal aanwezig is:
Streuvels zelf’
Zoals we zagen benadrukte Vapereau het belang van een permanente menselijke
inslag van beschrijvingen. Dat kon door ervoor te zorgen dat “les sentiments et les
passions ne disparaissent jamais sous la description” (Vapereau, zoals geciteerd in
Adam 1993:73). Dat Streuvels daarin geslaagd is, blijkt uit een opmerking als die
van Hegenscheidt:
hij [= de mens] bepaalt zijn omgeving; door de kleur van zijne
gemoedsstemming aanschouwen wij haar. Zie de breede beschrijving van
den pijpenwinkel in “Een Pijpe of geen Pijpe”. Wij zouden er nauwelijks
belang in stellen indien wij er achter niet het groot verlangen van den
knaap voelden (Hegenscheidt z.d.:8).
Streuvels' al onderzochte bewering dat zijn beschrijvingen zoveel mogelijk door de
ogen “en het temperament der meêlevende figuren” zijn geschreven die ik hierboven
al behandelde, sluit hierbij aan.
Als de vermenselijking van de visie niet kon door middel van de personages, zo
schreef Vapereau nog, is het nodig “qu'elle [= la description] laisse au moins voir
un coin de l'âme de celui qui en est l'auteur”. Persyn heeft dit benadrukt:
Men klaagde over te kort aan menschen, aan doorpeilde en doorvorschte
menschelijkheid in Streuvels' landschappen. Wat wil men dan? Ziehier,
in de literatuur een eenig lyrisme van

153

Terloops merk ik nog even op dat er ook op uiterlijk vlak een link wordt gevestigd: Mira's
lenigheid past beter bij het vloeiende water dan Broekes statigheid, wat suggereert dat Mira's
“project dat er geen is” eigenlijk natuurlijker is dan dat van Broeke...
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volgehouden beschrijfkunst, juist wijl de mensch overal aanwezig is:
Streuvels zelf, het begenadigde schepsel onderdomplend in Gods
schepping, en telkens weer opduikend met de glanzen van schoonheid
door den Schepper in en om alles gespreid (Persyn 1931:731).
De aanwezigheid van de schrijver als mens in zijn beschrijvingen, neutraliseert dus
de vermeende onmenselijkheid ervan. In welke mate Streuvels volgens critici in zijn
teksten aan- of juist afwezig is, heb ik al besproken.
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3 Stasis en wanorde. ‘seul le récit possède un ordre et une dynamique
naturelle’
3.1 Stasis versus dynamiek. ‘beter [...] in het weergeven van
toestanden dan van overgangen en evoluties’154
De klassieke opvatting stelt dat beschrijving samenhangt met stilstand, met
gelijktijdigheid. Bijgevolg moet zij de natuurlijke, chronologische ordening missen
die verhalende teksten wel hebben; daardoor valt ze aan een zekere wanorde ten
prooi. In wat volgt ga ik op deze punten dieper in.

3.1.1 Het discours over stasis. ‘deux ordres de faits’
Het statische aspect van de beschrijving zou vooreerst te maken hebben met haar
referent:
Il y a deux ordres de faits qu'on pourrait appeler les un permanents et
simultanés, les autres passagers et successifs. Les premiers fournissent les
éléments de la description, les autres ceux de la narration” (Egli, zoals
geciteerd in Adam 1993:71).
Enkel permanente, gelijktijdige gegevens vormen het onderwerp van beschrijvingen:
landschappen, voorwerpen, kledij,... Ook wanneer de auteur een gebeurtenis beschrijft,
een gegeven dat normaal gesproken een temporeel verloop kent, is dat het geval:
Evidentia [...] is the vividly detailed depiction of a broadly conceived
whole object [...] through the enumeration of (real or invented) observable
details [...]. In evidentia the object as a whole is of an essentially static
nature, even if it is an event [...]: here we have to do with the description
of an image which, though vibrant in its details, is nonetheless held together
by the framework of a (more or less relaxable) simultaneity (Lausberg
1998:359).

154

Helman in Haantjes en Smit (1948:480).
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Het gelijktijdige karakter hangt dan niet zozeer samen met de natuur van de referent,
maar met een zekere manier van voorstellen, met een bepaalde focus: het beschrevene
wordt voorgesteld op één enkel moment. In La clarté française, l'art de composer,
d'écrire et de se corriger maakt Vannier een onderscheid tussen wat hij “tableau”
noemt en “narration”: het tableau
ne comporte pas toujours une action; de plus, s'il en comporte une, cette
action n'a ni commencement, ni milieu, ni fin; nous la voyons à un moment
donné, mais à un seul moment, sinon ce serait un récit (Vannier, zoals
geciteerd door Adam 1993:37).
De beschrijving poneert enkel dat de actie bezig is, zonder uitspraak te doen over
het begin of het einde ervan155.
Beschrijvingen missen daardoor een belangrijke kwaliteit die verhalende passages
wel bezitten, namelijk de parallellie tussen de dynamiek die het lezen automatisch
met zich meebrengt en de dynamiek van de referent. De voorwaartse gerichtheid van
de lectuur botst met de stagnerende werking van de beschrijving. Daarnaast komt ze
ook in aanvaring met een bepaalde kunstopvatting die dynamisme en snelheid
belangrijk vindt: “elle est, en fait, incompatible avec une esthétique littéraire fondée
sur les valeurs dominantes d'ordre et de mouvement, d'harmonie et de dynamisme”
(Adam 1993:67). Een exponent van een dergelijke kunstopvatting is Antoine Albalat:
“La rapidité et le mouvement sont [...] deux qualités qui doivent dominer la narration”
(Albalat 1913:218). Wanneer “description” zich dan ook voordoet in een “narration”,
moet ze zich aan deze vereiste aanpassen. Adam formuleert het probleem als volgt:
Pour insérer le descriptif dans le récit, il faut donc opérer une réduction
de son statut de “morceau” en veillant à éviter deux écueils majeurs: le
ralentissement et la cassure (Adam 1993:69).
Ook hier vinden we verschillende aanbevelingen om het statische karakter van
beschrijvingen weg te werken. J.M. Adam heeft een aantal van deze “solutions
stylistiques préconisées” (Adam 1993:76) geanalyseerd. Vooreerst wijst hij erop dat
de zogenaamde Homerische beschrijving regelmatig als referentiepunt genomen
wordt, en meer bepaald de beschrijving van het schild van Achilles:

155

Op deze basis maakt men in de linguïstiek ook het onderscheid tussen het imperfectum en
het perfectum, dat in talen als onder meer het Frans en het Spaans gemaakt wordt.
“L'imparfait” wordt trouwens ook door latere literatuurwetenschappers als een van de signalen
van beschrijving beschouwd.
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Cette description est, en fait, la synthèse des deux formes principales de
description d'actions: la description d'un tableau animé ou scène, et la
description d'un objet en cours de fabrication (Adam 1993:76).
Als voorbeelden van de eerste soort, “description d'une scène ou tableau”, geeft hij
onder meer de beschrijving van de ring uit een boek van Heliodorus, waarbij de
auteur ingaat op de erin gegraveerde herdersscène, en die van een schild dat Vergilius
beschrijft en waarop de zich nog te voltrekken geschiedenis van Italië blijkt te staan.
Van de tweede soort, de zogenaamde “description procédurale”, geeft hij eveneens
verschillende voorbeelden: Homeros’ beschrijving van het schild van Achilles terwijl
Hephaistos het aan het maken is, de kar van Juno terwijl Hebe ze vervaardigt, de
wapenrusting van Agamemnon terwijl hij ze aantrekt, het bed van Odysseus en
Penelope terwijl hij haar beschrijft hoe hij het heeft gemaakt. Een derde strategie is
de “description promenade”, die Stendhal gebruikt aan het begin van zijn Rouge et
le noir: “Stendhal met en scène un voyageur qui entre dans Verrières et découvre la
ville, pas à pas, en même temps que le lecteur” (Adam 1993:82). Verder wijst Adam
nog op de “description de battaille”, die sorteert onder de categorie van de
“descriptions d'actions” en die vooral opvalt door “l'utilisation massive de prédicats
fonctionnels” (Adam 1993:85). Vervolgens heeft Adam het over “description et mise
en action”. Daarbij worden functionele predikaten toegekend aan gegevens die
normaal niet geanimeerd zijn en dus dergelijke predikaten niet kunnen krijgen. Door
een “réformulation métaphorique” komt daar echter verandering in. Adam geeft een
voorbeeld uit Mémoires d'outre-tombe van Chateaubriand. Daarin wordt de
beschrijving van een nachtelijke hemel een zeer actie-rijke aangelegenheid:
Cette “scène”, qui évite le statisme d'une description de paysage, est
particulièrement intéressante en raison de la nature inanimée de son
référent. La métaphore initiale - “gouvernante de l'abîme” - permet l'usage
métaphorique de certains prédicats fonctionnels (“retire”, “accroît son
silence”, “s'assoupit”, “s'incline”) (Adam 1993:87).
Een laatste manier waarop auteurs het probleem van het verlammende dat
beschrijvingen teweeg brengen kunnen wegwerken, is door niet toe te laten dat
beschrijvingen een zekere lengte krijgen. Door zich te beperken tot één enkel epitheton
kan de auteur een indruk geven van de dingen die hij beschrijft, zonder de gang van
de gebeurtenissen noemenswaardig te vertragen. Men haast zich echter steevast om
te
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benadrukken dat een dergelijke inperking van de hoeveelheid beschrijvende woorden
en zinnen niet resulteert in een verminderde zeggingskracht: één goed gekozen trek
zegt als het ware meer dan twintig bladzijden.

3.1.2 Streuvels. ‘nooit iets in zijn doodschen rusttoestand’
Het is niet moeilijk om een aantal van deze kunstgrepen terug te vinden bij Streuvels.
Er zijn nogal wat voorbeelden van het procédé van de Homerische beschrijving. In
Lente bijvoorbeeld worden Horienekes communiekleren beschreven terwijl het meisje
aangekleed en gekeurd wordt (VW I:205-206) en haar haren terwijl juffer Julie eraan
werkt (VW I:204-205). De beschrijving van de paarden van boer Hoste in Langs de
wegen gaat gepaard met de dagelijkse borstel- en kambeurt die ze van Jan
Vindeveughel krijgen. De prijsstier van boer Veroken in De veeprijskamp wordt
beschreven terwijl zijn oudste zoon het beest doet stappen en lopen voor de ogen
van de juryleden:
Kom Ko, zei de grote jongen heel zacht en bedaard. En 't machtig gevaarte
kwam eensklaps in beweging: de logge massa stapte traag vooruit en
wandelde vóór de heren over en weer. In de statige gang wrochten en
tekenden de schouderspieren en de vleeskwabben daverden levendig onder
de glimmende huid. De poten hieven met lenigheid en gemak, sterk als
staal en het lang, ontzaglijk lijf scheen een wonder van evenredigheid en
schoon geordende bouw [...] (VW II:404-405)156.
Merk op dat ook de beschrijving van de jongen zelf bij deze gelegenheid op een heel
dynamische manier verwerkt wordt: “In 't lopen verloor de jonge boerenzoon zijn
muts en zijn lang kroeshaar verwaaide in zijn hals, gelijk de maan van een veulen,
dat het schoon was om zien” (VW II:405). Ook van “descriptions ambulatoires” zijn
in dit oeuvre voorbeelden aan te geven. Het landschap in Langs de wegen krijgt de
lezer voorgeschoteld terwijl Jan erin rondwandelt of -doolt, net zoals het platteland
tussen de stad en de Waterhoek wordt beschreven terwijl de nieuweling Maurice op
een trein zit die erdoor rijdt.

156

De laatste zin van het citaat kan misschien als een metatekst gelezen worden. Vooreerst
wordt een dier, iets van de natuur dus, als een kunstwerk beschouwd. Daarnaast wordt
ook verduidelijkt aan welke eisen dat kunstwerk voldoet: “een wonder van
evenredigheid en schoon geordende bouw”. De orde en de harmonie van een kunstwerk
mogen nergens verstoord worden, ook niet door de beschrijvingen.
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Ook door een metaforische herformulering brengt Streuvels vaak een dynamiek in
beschrijvingen. Een goed voorbeeld is de manier waarop hij wolken beschrijft door
ze te vergelijken met gegevens waaraan een veel ruimere scala aan activiteiten kan
worden toegeschreven. Hij vergelijkt ze bijvoorbeeld met schepen: “wolken die
bewegen en nijverig voortijlen als schepen varend door de morgenhemel” (VW
II:372), “wolken met bollekaken lijk oorlogsschepen met alle zeilen uit” (VW IV:383).
Ook monsters en dieren komen voor: “wolken gelijk dondertorens, die vormen
aannemen van vechtende reuzen en monsters met gapende muilen en dreigende
grijparmen” (VW IV:383). In de beschrijving van de opkomende storm uit De
vlaschaard vinden we deze beide beelden terug. Met de zin “Inmiddelertijd kwamen
uit de vier windstreken tenegader wolkenbergen bijgemeerd” (VW II:679) wordt de
metafoor opgestart; “bijmeren” betekent “aanleggen” en verbindt de wolken met
schepen. Het beeld duikt regelmatig op in deze beschrijving: “als bevrachte
luchtschepen” (VW II:679), “Voor zijn adem [nl. van de wind] vluchtten de
luchtschepen met zeilen als opgespannen blaaskaken” (VW II:679), “als vastgemeerde
ongedaanten” (VW II:680). Ook het beeld van de monsters en de gedrochten keert
terug: “dondertorens die met hun drakenmuilen de zon dreigden op te slokken” (VW
II:679), “als gehoornde koppen die aan 't rameien gaan” (VW II:679-680).
In de Streuvelsstudie duikt het bezwaar van traagheid niettemin toch regelmatig
op. Zoals te verwachten was, wordt deze (vermeende) traagheid een belangrijk
aandachtspunt na de romanvernieuwing die zich aan het einde van de jaren twintig
doorzet. Walschap zou de daarnet beschreven kunstgreep in zijn Voorpostgevechten
afdoen als “het woordmooi”157, dat de dynamiek van een verhaal ophield in plaats
van ten goede kwam:
Wij beklemtoonden zo sterk dat een roman een verhaal was en niets anders,
dat wij alles wat dit karakter verdoezelde afwezen en het verkeerd noemden
dat onze auteurs hun verhalen slechts gebruikten als voorwendsel om
stijloefeningen te maken. Wij hadden het dus steeds over dynamiek en
daarmee bedoelden wij het stromende, stroelende, de vaart van een verhaal.
Deze consequentie heeft men het minst goed begrepen. Inderdaad, of men
een dynamisch verhaal schrijft dan wel een statisch, altijd

157

“Het woordmooi, zeiden wij, kwam hierop neer dat een ordentelijk mens schreef ‘het is
vandaag mooi weer’, terwijl de woordkunstenaar verkondigde dat het zonnegeweld met
brallende praal over de wereld was losgebarsten als een baldakijn van glorievolle
lichtspetteringen” (VW III:297).
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moet men schrijven en als men schrijft dan kan men het beter mooi doen
dan lelijk. Het spreekt vanzelf dat wij nimmer hebben willen aanzetten tot
om het even welke literaire slordigheid (VW III:296).
In Voorpostgevechten neemt Walschap Streuvels niet expliciet op de korrel, maar in
eerdere teksten uit Hooger Leven doet hij dat wel. In zijn bespreking van Werkmensen
bijvoorbeeld betreurt hij de omslachtigheid waarmee Streuvels de dingen beschrijft:
“De vele woorden maken mij alles onduidelijk, en ik kan er niet aan wennen dat
iemand doodgewone dingen beschrijft zooals een ontdekkingsreiziger een
huwelijksplechtigheid bij de Papoea's”. Streuvels schrijft wel “miljoenen schoone
zinnen”, maar dat gaat ten koste van het verhaal: “Wij echter voelen nu dat de
kommernis om het verhaal hierbij achter staat en dikwijls ook de inhoud zelf”
(Walschap in Hooger Leven 1930:662).
Walschaps net aangehaalde stelling betekent nochtans geen breuk met een
overtuiging uit de klassieke poëtica. Zijn vraag om dynamiek en snelheid is niet
nieuw, net zomin als de vraag naar eenvoud en soberheid. Wel wijst hij de door
bepaalde exponenten van die poëtica aangereikte correcties af158.
Het is interessant om na te gaan op welke manier positief gestemde critici Streuvels
in dit opzicht proberen te verdedigen. Vooreerst is er een groep critici die tracht aan
te tonen dat Streuvels in feite niet statisch schrijft. Zo schrijft Van Duinkerken:
Het wonder zijner veelzijdige beschrijvingskunst is, dat ze nooit iets in
zijn doodschen rusttoestand beschrijft. Ze schildert de beweging. De
menschen zien wij aan hun handelingen, de boomen aan hun strijd tegen
den wind, die hun kruinen teistert, de zon aan haar davering over de velden
(Van Duinkerken in De Tijd 03/10/1941).
Dezelfde criticus spreekt echter wel zijn persoonlijke voorkeur uit voor “het grootsche,
snelle rhythme van “Langs de Wegen”, “Minnehandel” en talrijke novellen” boven
“de rustige, breede beschrijvingskunst van De Vlaschaard”, en Genoveva van Brabant
en Alma, boeken die hem “op den duur bij alle bewondering voor details der
uitbeelding, toch wat te traag van tempo [schijnen]”. Traagheid betekent echter zelfs
bij deze boeken geen stilstand: “toch is 't ook in deze langzamer gestyleerde

158

Ook Lut Missinne komt tot de vaststelling dat de romantheorie die Walschap en de zijnen
naar voren schoven, niet bepaald nieuw was, maar al bij Van Nu en Straks-ers als Vermeylen
en Streuvels voorkwam (Missinne 1994:70-71). Ik zou daaraan willen aan toevoegen: ook
bij die Van Nu en Straksers kwam die poëtica niet zomaar ex nihilo, maar wortelde ze in een
lange traditie.
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boeken steeds het rhythme van het over alles heen bewegende leven, dat ons opneemt”
(Van Duinkerken in De Tijd 03/10/1941). Filip de Pillecyn schrijft in een citaat dat
ik eerder al behandelde dat het niet rechtvaardig zou zijn om De ommegang als een
pure beschrijving te beschouwen, ook al geeft hij toe dat het “omslachtig werk [is],
vooral de inleidende bladzijden”: “De natuur, de seizoenen, de dagen, hemel en lucht,
zooals zij in Het Uitzicht der Dingen voortreden zijn geen kader. Het is leven,
personnage; het uit zichzelf statische wordt dynamisch in deze bladzijden” (De
Pillecyn 1932:84). In ‘Het leven en de dood in de ast’ heeft Streuvels volgens hem
het dynamische en het statische op een onnavolgbare wijze weten te verzoenen: “Een
van de hoofdelementen van Streuvels' prozakunst is de statische kracht waarmeê hij
zijn tafereelen traag en volledig openvouwt. Hier, in deze vertraagde film van de
arbeiders in den ast, is een dynamische sterkte bereikt die Streuvels in geen enkel
ander werk zal weervinden” (De Pillecyn 1932:136). Zelfs Walschap, die Streuvels'
traagheid zo betreurde, erkent de dynamiek van deze novelle: “Zoo loom en kwijlig
als de twee eerste novellen [uit Werkmenschen] zijn, zoo dynamisch is deze derde”
(Walschap in Hooger Leven 1930:662).
De Pillecyn schrijft aan het begin van zijn oordeel over De ommegang ook: “Wij
kennen op dit oogenblik litteratuur die haar roem haalt uit het absoluut dynamische
in het verhaal, en waar het dynamische is praatkunst in het superlatieve, commeerderij
tot kunst opgedreven” (De Pillecyn 1932:83-84). De negatieve toon waarop De
Pillecyn de literatuur van zijn tijd beschrijft (“commeerderij tot kunst opgedreven”),
vinden we ook elders terug. Telkens probeert de criticus van dienst om het gezag
van Streuvels' aanvallers te ondermijnen. Een goed voorbeeld daarvan is een tekst
van Herman De Man in het Streuvelsnummer van Dietsche Warande en Belfort.
Daarin schetst hij een beeld van het type van “de kinderen van onzen tijd”: “hij wil
snelheid” met als enige reden “... snelheid” (De Man in Dietsche Warande en Belfort
1931:737). Enerzijds toont De Man zich ruimdenkend; elke generatie heeft haar
fouten. Maar al gauw gaat hij toch in de aanval. De opkomst van de snelle generatie
zou volgens hem wel eens kunnen betekenen “dat ditmaal de cultuur een schrede
achterwaarts zette, of een dwazen zijsprong deed” (De Man in Dietsche Warande en
Belfort 1931:738). De geschiedenis zal dat ongetwijfeld duidelijk maken: “Wat zullen
mijn en uw kleinkinderen later lachen, om de benzine-lyriek en de kampioenitis”
(De Man in Dietsche Warande en Belfort 1931:738). Immers, omdat ze noch aandacht
noch liefde voor het leven hoog in haar vaandel draagt, “zal deze generatie weinig
bijdragen tot voortwenteling van het trage rad der geestes-cultuur” (De Man in
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Dietsche Warande en Belfort 1931:739). En dit was nu net niet het geval voor de
generatie van Streuvels, “bedachtzaam en aandachtig als ze was” (De Man in Dietsche
Warande en Belfort 1931:738) en deelachtig aan de “traditie der liefde in de kunst”
(De Man in Dietsche Warande en Belfort 1931:739) die de nieuwe generatie zo
gemakkelijk heeft losgelaten. De jeugd van tegenwoordig gooit, volgens De Man,
traditionele waarden als gezin en tederheid overboord. Ze vliegt 5000 meter hoog
boven de wereld waarvoor ze geen aandacht heeft. Haar vlucht is echter van nature
gedoemd neer te vallen. Net zoals de vrouwen die de van rondingen zo afkerige
kubisten huwden toch geen rechthoekige kinderen baarden, zo schrijft De Man, zal
deze generatie
kinderen voortbrengen, die de onwijze vaart hunner vaderen remmen zullen
door aandacht in het wonderbare menschenleven daar 5000 Meter onder
hen, op de oude trouwe planeet, die maar doorgaat, als goede moeder, haar
stof af te staan tot formatie van menschen. Menschen die haten kunnen en
liefhebben. Maar niet lang negeeren kunnen. En de jeugd van heden
negeert. Eigenlijk toch wel een dom snobisme (De Man in Dietsche
Warande en Belfort 1931:739).
Met andere woorden: de huidige mentaliteit is onnatuurlijk en zal noodzakelijkerwijze
gecorrigeerd worden door toekomstige generaties. De mens is immers per definitie
niet in staat langere tijd zijn aandacht weg te houden, te negeren. De beelden die De
Man gebruikt om beide polen te typeren, zijn veelzeggend: enerzijds de wiskundige
kunstmatige wereld van benzine en Fokkervliegtuigen die 5000 meter hoog vliegen,
anderzijds de wereld van de natuur en het gevoel (barende vrouwen, liefde, tederheid).
Maar intussen zijn Streuvels en de zijnen toch het slachtoffer van de stand van
zaken:
Hoe goed laat het zich verstaan, bij onstentenis van aandacht en liefde tot
het leven (die immers bepaalde traagheid vooronderstelt) dat Streuvels,
de meester der aandachtigheid, opzij geworpen ligt [...] De liefderijke
aandacht opzij gezet, om plaats te maken voor tempo. De snellen ontkennen
bij voorkeur alles, wat herinnering wekt aan den tijd, toen “tempo” nog
niet geheven was tot een geforceerd mystisch begrip zonder verklaarbaren
achtergrond (De Man in Dietsche Warande en Belfort 1931:739-740).
De fout ligt dus niet bij Streuvels, maar wel bij het publiek dat de verkeerde waarden
naar voren heeft geschoven. De tijdgeest is fout. Deze redenering vinden we ook in
de literatuurgeschiedenis van Van der
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Hallen: “Al wordt hij misschien minder gelezen dan vroeger, een tijd die tot een
juister waardeering der literaire verschijnselen terugkeert zal hem erkennen als de
grootste kunstenaar van zijn generatie” (Van der Hallen 1938:53). Persyn neemt op
het eerste gezicht een dubbelzinniger standpunt in:
Dat is 't geheim der vastheid van den sterken Streuvels, die steeds zichzelf
bleef in 't geharrewar van de scholen, en die rustig zijn hooge gangen gaat,
ook in deze dagen van duizel-dynamiek en snelheidsmanie. Traditietrouw
is hem een deugd. [...] Hij blijft wat hij was ook in zijn stijl. Omslachtig,
jawel (Persyn in Dietsche Warande en Belfort 1931:733-734).
Streuvels schrijft omslachtig. Dat hoeft echter geen nadeel te zijn. Vooreerst getuigt
dat van zijn rustige standvastigheid, die in schril contrast staat met deze tijd van
“duizel-dynamiek en snelheidsmanie”. Daarnaast is die omslachtigheid ook het
geijkte instrument om, net zoals Vondel dat deed in zijn verzen, “het groot rythme”
weer te geven “dat de werkelijkheden doorzindert met mysterie”, om “de glanzing
van dezelfde Godheid, en van dezelfde geloovige menschenziel” te weerkaatsen.
Persyn besluit: “Het huidig geslacht leest Streuvels minder dan de vorige. Mogelijk,
maar des te erger voor 't huidig geslacht” (Persyn in Dietsche Warande en Belfort
1931:734).
Het is daarnaast interessant om te lezen hoe een exponent van die nieuwe generatie
uiteindelijk toch vol lof over Streuvels schrijft:
Men moet afstand doen van al de thans heerschende begrippen over het
dynamisme van den roman, van onze gewendheid aan den koortsigen
voortgang der meest typische moderne vertelkunst, om Streuvels' werk
juist te waardeeren en om de vreugdevolle verbazing bij zijn debuut geheel
te begrijpen (Gijsen 1937:308).
Gijsen benadert het oeuvre van Streuvels dus contextueel. Om dat oeuvre “juist te
waarderen” en het aanvankelijke succes ervan te kunnen “begrijpen”, moet de lezer
zich kunnen verplaatsen in een ander tijdskader, waar een aantal dominante begrippen
(“het dynamisme van den roman”) en gewoontes (“onze gewendheid aan den
koortsigen voortgang der meest typische moderne vertelkunst”) niet van tel zijn.
Een interessante suggestie ligt ten slotte besloten in een opmerking van Van Aken:
De Vlaschaard heeft een open slot: het ligt buiten de tijd omdat het niet
in de tijd kan worden opgelost. Streuvels heeft de tijd hier
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trouwens uitgeschakeld, althans de tijd die de mens geschapen heeft en
die niet die van de seizoenen is” (Van Aken 1979:109)
In Streuvels' teksten zouden dus twee tijdsopvattingen optreden. De eerste zouden
we kunnen interpreteren als de menselijke tijd en wordt gekenmerkt door lineariteit,
voortgang en vergankelijkheid. Het is de tijd waarin de mens als individu zich bevindt.
De tweede tijdsoort is die van de natuur, waartoe ook de mens als naamloos radertje
behoort: de cyclische, de zich herhalende, de eeuwige tijd. Streuvels heeft het over
“het oneindig veranderend schouwtoneel der eeuwige, der grote natuur” (VW II:1511)
en “dat altijd anderend, altijd gelijkig en altijd verschillend spel der menselijke
komedie” (VW II:1513). Gegevens die zich op dit tijdsniveau bevinden, vertonen
geen voortgang, maar blijven aan zichzelf gelijk. Ze zijn vanuit een menselijke
tijdsbeleving dan ook statisch en onbeweeglijk, onveranderlijk.
In Streuvels' oeuvre duikt op geregelde plaatsen het motief van tijd- en
ruimteloosheid op. In ‘Lente’ kijken de personages naar de ondergaande zon en zien
“hoe ze daar hangen bleef, zo kalm, lijk vastgevrozen om nooit meer weg te zinken”
(VW I:197). In ‘Zomerzondag’ lijkt de hitte voor eeuwig: “De zon zat vast en
voorgoed in 't hoogste hemelpunt en vuurde ongenadig als ging het altijd, zonder
ommewenden, eeuwig zondagnoen blijven” (VW I:529). ‘Het leven en de dood in
de ast’ begint met de vermelding dat het om een schouwspel gaat “dat in 't tijd- en
ruimteloze afspint” (VW III:725). De eerste zin van De teleurgang van den Waterhoek
luidt: “Over de uitgestrekte meerschvlakte spreidt het zonnelicht en de stilte één
geworden in het tijdelooze van den zomernamiddag” (Streuvels 1999:7).
Een personage dat sterft, maakt eigenlijk de overgang van de menselijke
tijdsbeleving naar de bovenmenselijke. Een dergelijke scène wordt dan ook meermaals
beschreven door erop te wijzen dat opposities als tijd en ruimte, einde en begin, die
het menselijke leven structuur geven, wegvallen. Dat is bijvoorbeeld het geval in
Blommes gedroomde dood:
Nu voelt Blomme zijn wezenheid inkrimpen tot een nietige stippel, dan
weer uitzetten, oplossen in myriaden fijne stofdeeltjes, versnipperen,
opensneeuwen, en als een dampwolk de hoge ruimte indrijven met de
gewaarwording dat zijn wezen heel de onmetelijkheid vervult. Alzo
verstrijkt een ondenkbaar verloop van eeuwen, die slechts de waarde van
een oogpink hebben (VW III:783).
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Blomme is een nietige “stippel”, versnipperd, maar vervult toch heel de
“onmetelijkheid”. Eeuwen en “oogpink” zijn identiek geworden. Zowel tijd als ruimte
zijn door mensen niet meer te vatten: “onmetelijkheid”, “ondenkbaar verloop van
eeuwen”. Een verwante beschrijving vinden we in ‘Kerstwake’:
Wat er verder van hun eigenlijk wezen en bestaan nog overbleef, warrelde
en wervelde om elkaar, gelijk dorre blaren, tuimelend uit grote hoogte
neder in grondeloze diepte, door een eindeloze ruimte waar hoogte en
laagte, klimmen of dalen, beweging en tijd, alle zin en betekenis verloren
hebben, en de herinnering er aan niet meer bestaat (VW IV:273).
Ook hier zijn de noties van einde en begin niet langer van kracht: “grondeloze diepte”,
“eindeloze ruimte”. De tegenstelling tussen hoog en laag is zonder betekenis, net
zoals de noties van “beweging” en “tijd”. Ten slotte wil ik nog even wijzen op het
beeld van de doldraaiende klok dat in een dergelijke context meermaals opduikt:
“De zware, geregelde tik van de hangklok draaide zot en enig rond over die betoverde
slaapwereld [...] 't Scheen voor de grap slechts en zonder doel dat ze bleef tikken”
(VW I:529), luidt het in ‘Zomerzondag’. Het licht en de wekker in ‘Het leven en de
dood in de ast’ worden, wanneer de astmannen slapen, “wielen draaiend in 't ijle”
genoemd “omdat de drijfriem afligt die de tandraderen in beweging brengen moet”
(VW III:765).
Het verbeelden van dergelijke ‘ruimtes’ resulteert evenwel niet noodzakelijk in
stilstand. Ik analyseerde eerder al de doodse wereld waarmee ‘Zomerzondag’ begint:
terwijl mensen en dieren in absolute rust zijn, blijken de niet-geanimeerde dingen
wel intens actief: de gillende zon, de kletterende muren, het vurende zon-oog, de
brobbelende mestput,... Ook de beginbeschrijving van De teleurgang van den
Waterhoek blijft niet van beweging gespeend: de wiebelende lucht, de “deining van
groot water”, het op de zonnesnaren gonzende leven. Nochtans zijn er in dit oeuvre
wel een aantal ruimtebeschrijvingen te vinden die op een merkwaardig passieve wijze
worden beschreven, en dan ook zeer beschrijvend aandoen. Streuvels slaagt er dan
in om dat normaal gesproken negatieve kenmerk van de beschrijving functioneel te
maken. Een goed voorbeeld daarvan is de beschrijving van het huisje van Sofie in
‘Wit leven’:
Haar huizetje stond innewaarts in de rij der woningen van de dorpskom,
achter een net verzorgd bloemhovetje, afgesloten
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door een ijzeren hek met poortje te midden, waar geplaveide stapsteentjes
leidden naar de voordeur.
Aan de twee vensters van het voorgeveltje stonden potbloemen en
daarachter: zorgvuldig dichtgeschoven gordijntjes.
Binnen was alles even kraaknet en rein. Muren en zoldering helder wit
met verse melkkalk bestreken, met een blauw waas getint en tegen die
effen helderheid, op gemeten afstand, een devotelijk prentje. Tafel en
stoelen stonden op hun vaste plaats, waar ze van in der eeuwigheid gestaan
hadden, alsof ze vast waren aan de vloer. Op het schouwberd boven de
kachel, op de ereplaats, hing het koperen christusbeeld - een magere
Lievenheer met hoekige ledematen en triestig gelaat, met de armen open
aan het kruis.
De kachel leek alle dagen der week even vers geblonken, en de buis
bepoeierd met krinkels van wit zand. Boven de vautedeur prijkte het wassen
lievevrouwbeeld in het kapelletje onder een krans van witte bloemen en
zilveren perels. Het wassen aangezichtje had blozende kriekewangen,
droeg een zilveren kroontje en lonkte aanminnig naar een kinderpopje dat
onder de plooien van een wijdopenstaande witsatijnen mantel uitpiepte.
Er rechtover, aan de andere wand, hing een kleurige prent, zwart ingelijst,
waar een kindje Jezus rollebollend aan 't spelen was met krullekopjes van
engeltjes in een blijde groene weide, tegen een olijfgroen bosje onder een
hemel van speierend blauw.
Midden, aan de balk hing het kooitje waar een kanarievogel de dag door
van 't een stokje op 't ander sprong, maar verder nooit de stilte stoorde
(VW I:263-264).
Zoals ik nog zal argumenteren door middel van een analyse van het gebruik van
kleuren in deze tekst, leidt Sofie, zonder het te (willen of kunnen) beseffen, een
hoogst dubbelzinnig leven. De dominante indruk is die van onveranderlijkheid en
rust. Dat wordt bevestigd door de zeer passief gelaten beschrijving van haar woonst.
De verteller selecteert werkwoorden die geen enkele vorm van beweging uitdrukken:
“stond(en)”, “was”, “waren”, “hing”, “prijkte”159. Daarnaast echter is het wel zo dat
er in haar leven, hoe klein ook, toch een opening is voor iets anders: verandering en
beweeglijkheid. In dit citaat blijkt dat bijvoorbeeld uit de heen en weer springende
kanarie (hoewel de beweging die het diertje uitvoert “de dag door” dezelfde is en
dus van een grote monotonie getuigt), of uit het prentje aan de muur dat in dynamische
termen wordt beschreven: een “kindje Jezus rollebollend aan 't spelen”. Diezelfde
dubbelzinnigheid blijkt ook uit de beginalinea (VW I:263). Enerzijds is

159

Ook het feit dat hij bijzonder weinig verschillende kleuren gebruikt om haar huisje te
beschrijven, demonstreert de onveranderlijkheid ervan.
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haar leventje eeuwig en onveranderlijk, als “een eindeloze zomerse achtermiddag”,
“een reeks van gelijke dagen” met “altijd dezelfde nietige gebeurtenissen”. Anderzijds
wordt het ook beschreven in beelden die wel degelijk een verloop impliceren: een
“stroelend waterleike onder 't gras” dat ergens naartoe loopt: “rustig maar ongemerkt
glijdend naar de oude dag”.
Ook de beschrijving van de huizen van de Waterhoekers verloopt heel statisch:
Van op den hoogkouter gezien, lag de Waterhoek daar als een uitwas der
gemeente, op zichzelf gegroeid en sedert alle menschelijke heugenis
onveranderd van vorm en voorkomen - eene langwerpige schroode
evenwijdig loopend met de staatsbaan, door breede kouters er van
afgescheiden in de hoogte, en naar beneden toe, den rand van den meersch
afzoomend, - een dorp in 't klein, dicht bevolkt, alle woningen grillig en
zonder algemeen plan, nergens gereekt, elke hutte afzonderlijk, alle door
een omsloten erf met lochting of lapke lands, een eigen doening uitmakend
[...] Die wegen openden altijd onverwachte uitzichten, aan elken omdraai
weer afgesneden, telkens de weg vernauwde of sleepte naar beneden liep.
Op 't hoogste gedeelte stonden de huizen over heel den buitenrand, met
den open binnenwaarts gekeerd, het achterdak tot tegen den bodem
neerschietend, vormden de aaneengesloten omheining waar niemand tenzij
door heel nauwe, en meestal overwelfde openingen, naar binnen kon.
Langs den meerschkant echter waren al de woningen met 't gelaat naar de
wijde ruimte gekeerd, de onmetelijke vlakte met de Schelde [...] een
vreemdeling moest er in verdolen. [...] herbergen en winkels zelfs waren
niet anders dan langs een zijpad te bereiken (Streuvels 1999:13-14).
Deze ruimte wordt dus niet voorgesteld door er een gebeurtenis in te laten
plaatsvinden, of door er een nieuweling in te laten wandelen. De enige blik die
vermeld wordt, is die van iemand die van buiten naar binnen kijkt: “Van op den
hoogkouter gezien”. Dit statische karakter van de ruimtebeschrijving past volmaakt
bij de absolute onveranderlijkheid van deze leefgemeenschap: “sedert alle
menschelijke heugenis onveranderd van vorm en voorkomen”. De lezer van de roman
vraagt zich af wat er moet gebeuren wanneer een ambitieuze ingenieur als Maurice
in een dergelijke statische wereld verzeild geraakt. Hier is geen plaats voor wiskundige
calculatie (“zonder algemeen plan, nergens gereekt”) en de ermee samenhangende
voorspelbaarheid (“altijd onverwachte uitzichten”), noch voor dromen van vooruitgang
en
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verandering. Deze leefruimte is letterlijk op iets anders gericht dan de vooruitstrevende
maatschappij: de huizen staan of naar binnen gericht, wat de zelfbeslotenheid ervan
demonstreert, of naar een wereld waar meten van geen tel is: “de wijde ruimte [...],
de onmetelijke vlakte met de Schelde”160.
Bovendien zorgt deze beschrijving er nog op een andere manier voor dat de
romandynamiek stagneert. Immers, deze passage, zo vroeg in de tekst, verklapt al
het lot dat Maurice is beschoren bij zijn contact met deze gemeenschap en met Mira,
die er in al haar psychische161 en zelfs lichamelijke162 grilligheid zo goed past: “een
vreemdeling moest er in verdolen”. Maurice zal de rechte weg kwijtraken en op een
van de zijpaden verdwalen waarvan nu al sprake is: “Maurice, vous avez quitté votre
chemin!” (Streuvels 1999:239), weergalmt het in zijn hoofd163. Zijn ordenend
vermogen zal te kort schieten: “Hij moest het op wetenschappelijke manier aanleggen,
mathematisch juist alle kansen berekenen [...] de kwestie oplossen gelijk een
algebrisch probleem” (Streuvels 1999:233), maar daar slaagt hij niet in: “Hij trachtte
het op te tellen, met de omstandigheden, de plaats... proefde den indruk na, maar
gerocht verward door andere beelden die opdoken” (Streuvels 1999:234). Het
handelingsverloop wordt dus al voorspeld op de eerste bladzijden van de roman;
alles ligt vast en er kan niet meer aan worden getornd...164
160

161
162

163

164

Wie die ruimte probeert te meten, wordt gedood. Dat is dan ook het lot dat de landmeter,
“met een paar helpers, die de richtstokken plantten en de meetkoord sleepten” (Streuvels
1999:46) is beschoren... Bemerk trouwens dat de eerste actie die de Waterhoekers ondernemen,
niet doodslag is, maar wel het ongedaan maken van de metingen: “Zij beulden zich af,
trokken, sleurden, wrongen en vloekten, maar telkens als er een paal uit den grond los was,
zwaaiden zij dien triomfantelijk in de lucht, en gooiden hem met luiden kreet in de Schelde.
Zóó één zoo àl, ze moesten er uit, van den eerste tot den laatste” (Streuvels 1999:49). Dit
volk en hun leefwereld laat zich niet meten.
“Al de wisselingen van haar grillig gemoed heeft hij kunnen nagaan” (Streuvels 1999:197).
Naast de hele rist onvoorspelbare dieren waarmee zij in de loop van de roman wordt
vergeleken (“wisse” (=bunzing), kat, paling, “fluwijn” (= steenmarter), wezel,...) is er van
meet af aan ook “de donkere haarbos verward om 't hoofd” (Streuvels 1999:8).
Bemerk trouwens dat de voornaamste ruimte waarin hij ten val komt, de oude Scheldekronkel,
de kenmerken van de Waterhoek eveneens vertoont: “een romantisch schuiloord vol
geheimzinnig duister, met houtgewas in weelderigen plantengroei overwoekerd, waar
slingerpaden op onverwachte roden uitkwamen [...] een lustpriëel om er, van de wereld
afgezonderd, aan 't geluk te liggen droomen” (Streuvels 1999:213).
Een gelijkaardige interpretatie kan worden toegepast op de roman Levensbloesem (1937),
waarin verteld wordt hoe Godelieve Glabeke, een meisje van mindere stand, door te studeren
vergeefs probeert om zich op te werken. Ook dit verhaal vertrekt vanuit een op een statische
manier beschreven ruimte (“liggen”, “zitten”, “staan”, “ligt”, “is” - alle werkwoorden komen
voor op p.1237), de zogenaamde “Legemeers”, “voorzeker sedert de schepping in zijn
oorspronkelijke staat onveranderd gebleven” (VW III:1237). Het voornaamste kenmerk van
die Legemeers, de naam zegt het al (“Legemeers” betekent zoveel als “lage weide”), is die
van de laagte. Deze armoedige gemeenschap woont in een “diepe geul [...] tussen twee steil
opglooiende oevers” (VW III:1237). De woningen erin worden als het ware door de grond
aangetrokken, met hun “doorzakte daken en scheve wanden”, en hun ligging “in de diepte
tussen 't hout verscholen” (VW III:1237). De beginbeschrijving maakt meteen ook beter dat
een hogere ligging synoniem is met een betere sociale positie: “De enkele hofsteden liggen
boven op de hoogte” (VW III:1237), kerk en dorp liggen “op de rondbodemige heuvelbuik”
in de plaats van in de diepte (VW III:1237). Godelieve gelooft dat ze via “het verhevene van
haar roeping” (VW III:1407) zal kunnen ontsnappen aan “dat leven laag tegen de grond”
(VW III:1407). Niet toevallig wordt ze verschillende malen met een vogel vergeleken (“licht
als een vogeltje” (VW III 1403), “bange vogel” VW III:1416). Zij schopt het tot lerares op
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Een ander voorbeeld van een door haar ongewijzigde passiviteit opvallende maar
precies daarom functionele beschrijving is te vinden in De blijde dag uit 1909. De
statische indruk van de beschrijving van het weeshuis spoort daarin met de absolute
passiviteit van het leven in dat weeshuis en staat in schil contrast met de
gedynamiseerde beschrijving van de vitale buitenwereld (supra).
Een term die hierboven enkele keren opdook, is “omslachtig”. Streuvels' manier van
schrijven is traag, omdat hij veel woorden nodig heeft om een relatief kleine periode
te beschrijven. Walschap schrijft daarover in zijn al eerder vermelde bespreking van
Werkmensen: “door vader Streuvels' overdreven woordpraal hebben wij eerst de
schoonheid van eenvoud leeren waardeeren, door zijn wijdlopigheid de kracht van
een bondig relaas, door zijn traagheid de snelheid van een vief woord” (Walschap
in Hooger Leven 1930:661-662). De eerste twee verhalen van de bundel, ‘De
werkman’ en ‘Kerstmis in Niemandsland’, munten, aldus Walschap, weliswaar uit
door een mooie stijl, maar “Het verhaal is minimum”: “Stof voor circa 25 blz. en het
zijn er 187”. De grote boosdoener zijn de beschrijvingen:

het dorp en begint steeds meer te zweven (het woord of een afgeleide ervan komt opvallend
vaak voor), maar de vertelinstantie maakt herhaaldelijk subtiel duidelijk dat er in haar
“heimelijke diepten” (VW III:1404) bestaan, en dat zij dus niet thuishoort in die hogere
wereld. Uiteindelijk blijkt inderdaad dat er geen uitweg mogelijk was; ze trouwt met Fiel,
een typische gedegenereerde (hij heeft een hazenlip) uit het milieu waarboven ze zich wou
verheffen. Haar honderden bladzijden innemende levensverhaal is dus in feite niets anders
dan een illustratie van een waarheid die al van meet af aan over de Legemeers verkondigt
wordt: “De Legemeers ligt afgesloten van de gemeenschap, leeft op zichzelf” (VW III:1238).
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Het teveel van deze bladzijden is besteed aan beschrijvingen, b.v. acht blz.
over werkvolk in den trein, vijf blz. eer de postbode genaderd is en een
brief afgegeven heeft, elf bladzijden voor het opkuischen van het erf en
huis tegen dat Ivo terugkomt; vijftien bladzijden voor de vrouwen die naar
den trein gaan; twee en dertig blz. eer ze met hun mannen terug thuis zijn.
En zoo maar voort (Walschap in Hooger Leven 1930:662).
Het is inderdaad niet moeilijk om dit bevestigd te zien in dit oeuvre. Een goed
voorbeeld is de scène waarin de Knuddes toezien hoe hun vee uit de stallingen wordt
gedreven (VW I:338-340). Streuvels heeft drie bladzijden nodig om te zeggen hoe
de knapen de koeien, de paarden, de kalvers, de geiten en de stieren uit de stal drijven.
De verhaalde tijd gaat minimaal vooruit, de verhaaltijd daarentegen is aanzienlijk.
Hij beschrijft in geuren en kleuren een tafereel dat gemakkelijk is samen te vatten
tot een enkel woord, of, om het met de begrippen van Hamon te zeggen: tot een enkel
pantoniem: [het buitendrijven van het vee].
Eigenlijk wijst Walschap op een verhouding die ook door de klassieke poëtica als
een wanverhouding zou worden geduid, namelijk een onevenredigheid tussen het
aantal woorden dat aan een bepaald gegeven wordt besteed, en het belang van dat
gegeven voor het verhaal. “Uiteraard, kan men zeggen: de om een of andere reden
belángrijke gebeurtenissen of zaken krijgen uitvoeriger behandeling dan minder
relevante”, merkt Knuvelder op, en hij voegt eraan toe “dat de lezer door de lengte
geindicieerd [sic] wordt over de al dan niet belangrijkheid van de voorgestelde zaken,
- iets wat die lezer uiteraard verwacht” (Knuvelder 1971:62-63). Streuvels slaagt
daar niet altijd in. Knuvelder betreurt
de neiging tot al te uitgebreide beschrijvingen, beschrijvingen die geen
zinvolle betekenis hebben in het geheel (ik denk aan de breedvoerigheid
waarmee het loslaten van de kalveren, daarna de stieren, dan de geiten etc.
beschreven wordt; deze kopiëerlust des dagelijksen (“werkelijken”) levens
heeft geen functie in de verbeeldingswereld van het verhaal) (Knuvelder
1971:101).
Het merkwaardige nu is dat ook Streuvels zelf die overtuiging was toegedaan. In
zijn kritiek op Boerendoening van Free Fritz benadrukt hij bijvoorbeeld dat
naarmate de onderdelen in 't verband belangrijker zijn, de beschrijving
dezer onderdelen nauwkeuriger moet beschreven worden om ze den lezer
aanschouwelijker te maken; dat andere onderdelen vlugger en algemener
moeten behandeld worden,
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naarmate zij minder belang bij 't verhaal hebben (Streuvels 1982:116).
Free Fritz zorgt voor “de nauwkeurige beschrijving hoe een grintweg gelegd wordt,
met de opgave van kleur en vorm der fijne kiezeltjes” (Streuvels 1982:115), zonder
dat die beschrijving een duidelijk en onmisbaar verband heeft met de rest van het
verhaal. Met andere woorden: Walschap, Knuvelder en Streuvels staan niet zo ver
van elkaar, maar vullen het concept ‘(te) omslachtig’ anders in.
Deze ‘scenische werkwijze’ is volgens mij één van de belangrijkste redenen
waarom Streuvels' werk voor veel lezers zo beschrijvend aandoet. Dit alles hangt
allicht samen met zijn manier van schrijven. Jong Dietschland publiceerde ooit een
interessante tekst, waarin Streuvels zijn “schrijfwijze” etaleert in het verhaal van een
klein jongetje dat vertrappeld wordt door het paard van zijn vader. In die tekst komt
onder andere een scène voor waarin de hengst de stal uitkomt, en dat gaat als volgt:
Het eendlijke beest komt door 't lage deurtje van den stal; stil, gezapig...
maar nauwlijks heeft hij de buitenlucht geroken, of hij kijkt schichtig rond
en de hengst wordt wakker! (Uitwerken) (Streuvels 1982:68)
Streuvels slaat dus in zijn schets een scène over die hij pas later gaat uitwerken: “het
buitenkomen van de hengst”. Hij zet echter intussen wel het verhaal verder. Dat wil
zeggen dat dat verhaal zelf niet lijdt onder die (voorlopige) omissie. Deze werkwijze
doet wat denken aan Zola's schetsboeken.

3.1.3 Stasis en Ut pictura poesis. ‘mijn Lessingsch vooroordeel’
Dat Vannier een onderscheid maakte tussen “narration” en “tableau”, is niet toevallig.
Doordat de beschrijving objecten in hun gelijktijdigheid wil weergeven, komt ze
inderdaad in de buurt van de schilderkunst. Nochtans beschikt ze niet over dezelfde
mogelijkheden. De beschrijving moet iets uitdrukken waarvoor haar
uitdrukkingsmiddelen tekort schieten. J.M. Adam merkt op:
ce qui sépare représentation scripturale et représentation picturale, c'est,
d'après Léonard de Vinci lui-même, le temps [...] L'artifice de l'écrivain a
cette infériorité sur celui du peintre qu'il ne peut montrer les objets que
successivement (Adam 1993:12).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

341
Eigenlijk zit de beschrijving gevangen in een onmogelijke situatie: ze richt zich op
objecten in hun gelijktijdigheid, maar kan die slechts in een lineaire orde weergeven.
De natuurlijke ordening van het beschrevene (namelijk spatiaal/simultaan)
correspondeert niet met de natuurlijke orde van de beschrijving (namelijk
tijdelijk/lineair)165.
De voornaamste studie die zich over dit fundamentele verschil tussen literatuur
en schilderkunst heeft gebogen, is Lessings Laokoon. Daarin betoogt hij dat poëzie
en schilderkunst, omwille van hun andere middelen, ook andere onderwerpen moeten
behandelen, respectievelijk acties en onveranderlijke gegevens. Een bevredigend
voorbeeld vindt hij in Homeros:
Je constate qu’ Homère ne peint que des actions progressives; quant aux
corps et aux objets isolés, il ne les peint qu’à travers leur rôle dans ces
actions, et généralement par un seul trait [...] Pour lui, un vaiseau est noir,
ou profond, ou rapide, et tout au plus noir et bien pourvu de rames: il ne
va pas plus loin dans la description (Lessing in Hamon 1991:216).
Homeros selecteert de onderwerpen die passen bij de opeenvolgende tekens waarmee
hij werkt: “des actions progressives”. Bij de beschrijving van geïsoleerde objecten,
“corps”, blijft hij niet stilstaan; “un seul trait” volstaat en daardoor worden ze niet
in hun gelijktijdigheid beschouwd. Homeros slaagt waar Lessings tijdgenoten falen:
Ici encore, Homère est le maître des maîtres. Il dit: Nirée était beau, Achille
était encore plus beau; Hélène avait une beauté divine. Mais nulle part il
ne se laisse aller à la peinture détaillée de ces beautés. Pourtant, tout le
poème est fondé sur la beauté d'Hélène. Avec quelle prolixité un poète
moderne aurait amplifié là-dessus! (Lessing in Hamon 1991:220).
Als een dergelijke selectie niet mogelijk is, maakt de auteur gebruik van een van zijn
fameuze Homerische beschrijvingen. Gelijktijdigheid echter komt bij hem nooit
voor.
Maar waarom kunnen elkaar opvolgende gegevens niet door de lezer worden
samengedacht tot één enkel, simultaan geheel? De reden daarvoor hangt samen met
een bepaalde opvatting over kennis die Lessing heeft166:

165
166

“la nature même du materiau linguistique rend la description indésirable parce qu'elle suspend
le temps” (Adam 1993:12).
Hij deelt die opvatting niet met bijvoorbeeld Hegel: “in disagreement with Lessing, he
believes that mental perception (Anschauung) is capable of overcoming the successive
appearance and isolation of individual details and of “focusing the motley sequence into a
single image, of fixing it in the imagination and delighting in it” (Markiewicz 1986-1987:542).
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Le poète, qui ne pourrait montrer que les uns après les autres les éléments
de la beauté, s'abstient donc complètement de la peinture de la beauté
matérielle, en tant que beauté. Il sent que ces éléments, rangés les uns à
côté des autres [sic; dit moet zijn: “les uns après les autres”], ne sauraient
produire l'effet qu'ils font lorsqu'ils sont rangés les uns à côté des autres;
que le regard concentrique que nous jetons sur l'ensemble après leur
énumération ne nous donne pas une image concordante dans tous ses
détails; qu'il est au-dessus du pouvoir de l'imagination humaine de se
représenter quel effet produisent ensemble telle bouche, tel nez et tels
yeux, si l'on ne peut rappeler à sa mémoire une composition analogue de
ces parties, soit dans la nature, soit dans l'art (Lessing in Hamon 1991:220).
In hoeverre Streuvels met dit gedachtegoed vertrouwd was, is uiteraard de vraag.
Wel bevindt zich in de bibliotheek van het Lijsternest een boek uit 1893, La suggestion
dans l'art, waarin Paul Souriau theorieën uiteenzet die fel aan Lessing doen denken.
Hij deelt zowel de overtuiging dat literatuur en dynamische referenten samenhangen167
als het inzicht dat selectie noodzakelijk is omdat het menselijke kenvermogen zijn
beperkingen kent168.
In de teksten van en over Streuvels die ik doornam, duikt de kwestie overigens een
paar keer op. Streuvels zelf is zich bewust van het probleem in een brief aan De Bom:
Die naturalisten weten niet dat woorden heel iets anders zijn dan Kleuren:
dat een stuk Proza door opvolging van klanken, traag aan 't geheugen
spreekt en aan de inbeelding tandis een Tableau ineens voor de oogen
open licht [sic] en dat men goed na den

167

168

“C'est en cela que la poésie diffère surtout de la peinture. On décrira plus facilement le geste
que l'attitude, le sourire que la bouche, la vague que le rocher, le mouvement que la forme.
Souvent l'écrivain, pour nous faire imaginer un objet, ne trouvera pas de meilleur moyen que
de nous en donner la construction. S'agit-il de nous faire voir une cathédrale? Dressant les
piliers, lançant les voûtes d'une muraille à l'autre, les étayant de contre-forts, en une seconde
il fera surgir devant nous l'édifice, commes les génies serviteurs de la lampe construisaient
le palais d'Aladin” (Souriau 1909:199).
Une description compliquée demande un trop grand effort d'intelligence et de mémoire pour
être comprise, un trop grand effort d'imagination pour être visualisée: le lecteur y renoncera
[...] Il faudra donc en être très sobre au moins dans le cas où la vision d'ensemble est
nécessaire, comme lorsqu'on décrit la physionomie d'une personne. Si vous me dites trop
comment est fait son nez, sa bouche, son front, jamais je n'arriverai à me la représenter
mentalement. Pour nous faire voir une figure, il faut qu'on la dessine tout entière d'un seul
trait. Nous n'imaginons bien que ce qui est dit d'un mot; et d'un mot on ne peut pas dire grand
chose (Souriau 1909:191-192).
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eersten indruk, op de details kan acht geven (Streuvels aan De Bom
06/03/1900).
Streuvels doelt hier op het procédé van de “naturalisten” om alles tot in de puntjes
via opsomming te beschrijven. Ten eerste, zo schrijft hij, is het zo “dat sommige
dingen (als een boom b.v.) als gekend van alle mensch moeten aanveerd worden”.
Ten tweede kan de auteur voorwerpen die toch beschreve moeten worden, “heel
gestijlliseerd van onder” laten komen, “liet hij den lezer door de gebeuren zelf van
den maaier het alm en zijn vorm... voelen”. De beschrijving mag dus niet en bloc
staan, maar moet vermengd worden met “de gebeuren zelf van den maaier”, zoals
Streuvels het in diezelfde brief formuleert. Dit doet denken aan de procédés die
Lessing Homeros toeschrijft.
In de kritiek gaat men een paar keer expliciet in op de door Lessing aangekaarte
problematiek. Zo merkt De Ridder kritisch op:
in zijne beschrijvingen, ziet ge wel eens niet de dingen tegelijkertijd maar
achtereenvolgens en dikwijls ook blijkt de bouw van het werk dus
episodisch en afgebroken (De Ridder 1907b:192).
Deze visie wijkt duidelijk af van wat in een bespreking van ‘De kwade dagen’ wordt
beweerd:
Als in een schilderij worden hier de détails en oogenblikkelijke
verschijningen aangegeven, die het atmosferische natuurbeeld vol werking
vervolledigen en dit ten slotte toch telkens als een gehéél voor oogen doet
staan (d.B. in Hofstade 16/07/1907).
Later benadrukt Prinsen dat Streuvels hem zijn visie deed bijstellen:
Ik kan niet zeggen, dat beschrijvende aardrijkskunde ooit bijzonder bij
mij in de gratie heeft gestaan. Ik zie liever met eigen oogen een stukje
sloot met een wilg en wat levend licht er op, dan dat ik lees in de Aarde
en haar volken of waar ook, van wonderbaarlijk schoone landschappen,
zich badend...... enz. Landen, luchten en wateren moet je in eenen omvatten
met den blik, inzwelgen als een geheel en niet als stukjes van een legkaart
langzaam aan bij de lectuur in elkaar passen, tot je na een half uur turen
op onderdeelen kunt zeggen: zie zoo, nu heb ik wel zoo wat alles de revue
laten passeeren. Dit boek van Streuvels [nl. Land en leven in Vlaanderen]
zou me mijn Lessingsch vooroordeel doen verliezen. Het is een schoon
stuk werk en tegelijk een apologie voor het beschrijvend proza, niet als
bijwerk in een roman, zoo hier en daar eens een brokje, maar het
beschrijvend proza an und für sich, zooals de Duitscher zeit.
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Ieder zinnetje is hier een direct pakkend beeld en al die zinnen bij elkaar
rollen voor u uit als een breed, schitterend panorama van heel het heerlijke
Vlaamsche land (Prinsen in De Groene Amsterdammer 1923).
Streuvels weet het statische van zijn onderwerp te verzoenen met het dynamische
van zijn kunst. Deel en geheel vloeien in elkaar over. De lezer blijft niet hangen aan
onderdelen, maar krijgt gehelen te zien: “een breed, schitterend panorama”, “heel
het heerlijke Vlaamsche land”.
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3.2 Eenheid. ‘dat zij in waarheid één levend geheel uitmaken’
3.2.1 het belang van eenheid. ‘al 't geen ik in één blik heb kunnen
omvademen’
Een kernwoord in de hierboven voorgestelde discussie is ‘eenheid’. Volgens de
klassieke opvatting vormt het kunstwerk bij uitstek een geheel. Verest verwijst naar
Aristoteles en stelt:
Opdat een gewrocht den naam van kunstwerk waardig zij, moeten al de
bestanddeelen er van zóó samengevoegd en door ééne hoofdgedachte
bezield zijn, dat zij in waarheid één levend geheel uitmaken (Verest
1907:36).
Streuvels zelf heeft op verschillende plaatsen benadrukt dat hij deel (details) en
geheel wilde verzoenen. In een brief aan De Bom schrijft hij over wat hij met
‘Kerstavond’ heeft willen bereiken:
ik heb enkel getracht met klaargetekende détails een somber (nébuleus)
geheel te maken - een kerstavond, niets anders en dat in één greep - lijk
het geen mensch zien kan maar toch zóó moet zijn (Streuvels aan De Bom
12/11/1897).
‘De bomen’ omschrijft hij in ‘Hoe men schrijver wordt’ als: “al 't geen ik in één blik
heb kunnen omvademen en in één greep samenvatten om het neer te zetten tot één
stuk” (VW II:1513). “Schrijver zijn is: iets voelen, het laten groeien tot een klaar en
duidelijk “geheel” en dat geheel in passende woorden neerpennen” (Streuvels
1982:127), schrijft hij in zijn kritiek op Boerendoening.
Die drang naar eenheid heeft een aantal belangrijke implicaties. Het naturalisme
bijvoorbeeld moet het om die reden ontgelden:
Da's niet compleet, maar gewrongen, hangt niet samen, mist de... éene
lijn, evenwicht. Het fransch naturalisme moet een povere zaak zijn. Die
figuren zijn daar aangebracht om uitspraken te doen over kunst en de
natuur is daarin, bloot, los, appart in behandeld als een hors-d'oeuvre. De
schrijver spreekt heel den tijd zelf tegen zijn lezer, dat is vooral langdradig
en verdrietig - als lezing - 't is maar als men 't boek toeslaat, en de
behandeling van storende details en constructie-fouten vergeten heeft dat het werk u als geheel indruk maakt als een machtige eenheid (Streuvels
aan De Bom 21/07/1900).
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Een verhaal van Van Looy wordt door de auteur afgewezen omdat het niet één geheel
vorrnde: “Die nauwe beschrijving - lijk gij goed aanmerkt - breekt de impressie van
het geheel” (Streuvels aan De Bom 06/03/1900). Streuvels schrijft tevens een lovend
stuk over de meubelmakers de gebroeders De Coene. Die waren, net als Hugo Verriest
en Streuvels zelf, aangesloten bij de Kortrijkse kunstgroep Onze Kunst (zie Schepens
in Streuvels 1982:89). Hij prijst hen onder meer omdat ze meubels niet meer
beschouwden als “stukgoed”, “afzonderlijk op de markt gebracht”, maar wel als
delen van een geheel: “bemeubeling werd nu op haar geheel opgevat, elk meubel als
deel van het geheel, midden in overeenstemmende versiering, in harmonie met het
omgevende” (Streuvels 1982:106).
Ook droomde Streuvels van een roman zonder hoofdstukken. In een brief aan De
Bom schrijft hij:
'k zou -met mijn dingen willen overeenblijven met mijn princiepen over
samenstelling: geen spacies! Een brok, geen kapittels, en da's verdoemd
moeilijk; maar 't is toch voorzeker zóo dat 't moet zijn; - dat ziet er me zoo
makkelijk uit, zoo Loti-achtig dat: boek I, II-III kap. IV, V enz. iederen
keer een brokje, dan een stukje, zonder draad of aaneenhang, separate
tableautjes, waar men naar goedvinden eentje of twee kan uitlaten,
wegschuiven of bij-lappen - neen dat is après-tout geen één, groot, werk
(Streuvels aan De Bom 09/11/1897).
In Langs de wegen zou hij die droom ten uitvoer brengen.
Een ander gevolg van zijn visie, was dat hij er, net zoals De Bom overigens169,
bepaald weigerachtig tegenover stond om zijn teksten te laten opdelen in
vervolgverhalen. Zijn stukken mochten niet opgebroken worden. ‘De oogst’
bijvoorbeeld kon niet in één nummer, en hij gaf Vermeylen slechts schoorvoetend
de toestemming om de tekst op te delen als dat nodig zou blijken:
Een vervolg kan ik enkel verontschuldigen in een dagblad, daar kan men
wel naar 't andere wachten tot morgen! Te meer: dat ik me al mijn
levensdagen afbeul om mijn dingen zóo ineen te werken dat ik alle
kapittel-cijfers kan weglaten. (Alle kapittels en andere dergelijke proza
verdeelingen zijn voor mij onvolmaaktheden van Compositie: 't is een
teekening waar het potloodplan noch [sic] zichtbaar is, een gebouw met
de stelling er nog aan!) Nu, waar ik enkel een alinea wilde komt een zwarte

169

De Bom stond erop dat Van Nu en Straks zijn roman Wrakken in één keer zou publiceren:
“Waarom een dubbel nr., vraagt ge? Omdat Wrakken in éenmaal moet verschijnen” (De
Bom aan Streuvels 02/03/1898).
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hanepoot het stuk afsnijden met bericht: Tot later! Ik zal daar onderaan
een nota moeten plaatsen, zóo: “Beste Lezer, nu zullen we Rik een beetje
laten rotten in de zon en hem, binnen twee maanden, begraven!” Dat alles
is nu nog maar lache-spel; -: doe wat ge noodig denkt te zijn. In elk geval
mijn besluit is: In 't vervolg enkel de kleine stukjes naar V.n.e.Straks te
sturen en de grootere direct in boekvorm te laten verschijnen (Streuvels
aan Vermeylen 12/10/1899).
Zijn besluit voert hij trouwens ten uitvoer door De Vlaschaard om die reden niet aan
Vlaanderen te bezorgen, “niet omdat ik gestoord ben op “Vlaanderen” maar omdat
't vervelend is een stuk van eenigen omvang in zooveel eindjes te moeten kappen”
(Streuvels aan De Bom 31/12/1906). Dezelfde overtuiging verklaart ook zijn
weigering om een glossarium toe te voegen aan de roman: “Dat schendt de éenheid
van het boek” (Streuvels aan De Bom 27/05/98).
Ondanks het feit dat Streuvels dus dezelfde vereiste van eenheid stelt, is het bezwaar
dat zijn teksten op dat vlak in gebreke blijven manifest. Zijn verhalen zijn soms
gebrekkig van compositie. Zowel in de beginperiode als later zijn uitspraken te vinden
die daarop wijzen. Vaak beweert men dat Streuvels wel het genre van novellen en
schetsen beheerst, maar niet dat van de romans. De vaak geciteerde bespreking van
Lenteleven van de hand van Hegenscheidt, verschenen in Van Nu en Straks in 1900,
stipt dat probleem al aan:
De “Witte Zandweg” is eene schets; 'k hecht er dus geen gewicht aan dat
de onderdeelen ervan, de straf, de droom, de zandweg nevens elkaar staan
zonder noodzakelijke verbinding. Nochtans stip ik het hier even aan, want
juist dit kon een gevolg zijn van Streuvels' kenschetsend uitgangspunt,
namelijk zijne liefde voor het bijzondere, en nog zullen wij, wel is waar
slechts in zeer enkele gevallen, des schrijvers onverschilligheid voor de
eenheid van den bouw als eene zwakheid gevoelen (Hegenscheidt z.d.:4-5).
St. L. Prenau beweert onomwonden: “In Langs de Wegen heeft Streuvels het bewijs
geleverd nog niet goed te zijn uitgerust om boeken uit één stuk te schrijven” (Prenau
in Nieuwe Schoolblad 17/10/1903). In Fondsenblad uit 1903 luidt het:
Tot hiertoe heeft Stijn Streuvels niets anders voortgebracht dan kleine
novellen; of liever schetsen, welke niets om het lijf hebben en waarvan al
het belang vervat is in de beschrijvingen en karaktertekeningen; welke
voorzeker verdienstelijk zijn, maar meer dan eens door overdrijving
zondigen. Wij twijfelen er
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grootelijks aan of de man in staat is eenen roman of een ander werk van
langen adem voort te brengen ([anoniem] in Fondsenblad 15/03/1903).
De Vooys beweert: “Ook de groote verhalen Minnehandel en De Vlasschaard zijn
reeksen van tafereelen” (De Vooys 1909:168). Moller stelt dan weer:
Waar ie 'n samenhangend verhaal geeft als De Vlaschaard (1907) blijft 't
toch 'n reeks van losse schetsen, met als enige eenheid, dat 't schetsen zijn
over dezelfde hoofdpersonen in opeenvolgende tijden (Moller 1932:292).
De auteur mag dan wel beweren dat hij een nieuwe werkelijkheid in zich laat groeien,
Maar hij moet z'n uitbeelding van die in hem samengegroeide werkelikheid,
stuk voor stuk moeizaam naast elkaar tot 'n geheel boetseren. Zwaar en
massaal en vermoeiend is z'n kunst meestal, 't tegenbeeld van Felix
Timmermans (Moller 1932:292-293).
De Pillecyn onderkent daarentegen juist vanaf De vlaschaard een verbetering
tegenover Minnehandel, dat “meer den indruk van een naast elkaar plaatsen dan van
een dooreenlopen van menschen en bedrijvigheden” geeft (De Pillecyn 1932:67)170.
Hij volgt daarin Vermeylen, die De vlaschaard eveneens als een vooruitgang ziet
tegenover het “fries” dat Langs de wegen is, of tegenover de “reeks aaneengeregen
afzonderlijke stukken” die Minnehandel worden genoemd: “met De Vlaschaard
bereikte Streuvels dan dien triomf: de samengesteldheid, èn de volte, èn het evenwicht
van alle bestanddeelen” (Vermeylen 1923:123). In zijn bespreking van Minnehandel
uit 1904 had Vermeylen nog geschreven:
Zolang men leest blijft men onder de overtuigende macht der stemmingen,
en met zijn luchtigen zwier voert Streuvels u over alle critische
bedenkingen heen. Maar als men dan 't geheel overziet, en zich afvraagt
hoe het ineenzit: afzonderlijke stukken blijven het, aaneengeregen; er loopt
een lijn door, maar het werk bestaat toch vooral uit een reeks
synthetisch-voorgestelde toestanden, die niet noodzakelijk uit elkaar
groeien. Nu, een wezenlijke vereiste van een roman, afgezien van de

170

Over Dorpsgeheimen schrijft hij: “Waar men vroeger stilhield bij brokken groot, maar zwaar
en soms hard bewerkt proza, leest men thans zonder eraan te denken de brokken van
afgewerkte woord- of beschrijfkunst na te gaan. Alles is hier meegegroeid “met al de bestaande
dingen, in dat nauw omhein van huizen, waar alles wat bestond, bij elkaar behoorde, gelijk
de onderdeelen tot een groot geheel”” (De Pillecyn 1932:74).
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verscheidenheid der plans, is juist de ontwikkeling, het gaan van een punt
naar een ander, en daarvoor is er minder stemming en meer ontleding
nodig (Vermeylen VW II:326-327).
Streuvels heeft zich verdedigd tegen dergelijke bezwaren. Zo reageert hij in een
gesprek met André de Ridder op Vermeylens bewering dat hij gebrekkige romans
schreef. “Aan 't geen een Roman uitmaakt of geen Roman en aan alle leerstelsels
over compositie, vaag ik mijn botten!” (De Ridder 1907b:139). Dat wil daarom niet
zeggen dat hij geen eenheid beoogt, alleen is de auteur niet bereid om de
voorgeschreven compositieregels te volgen, maar erkent hij enkel het leven zelf als
structuurprincipe: “Streuvels definisseerde me Langs de Wegen: eene poging om iets
te maken, met één enkele lijn, een boek zonder deelen, zonder hoofdstukken, uit
eenen trek, een boek dat zou worden het Leven zelf, verbeelden de noodlottige gang
van het leven, het spel van het Fatum” (De Ridder 1907b:139-140). Dit argument
werd tegen hem gebruikt door Streuvels' eeuwige tegenstrever Cyriel Buysse:
Er is geen compositie in Streuvels' verhalen, en daarom past zijn einde
soms zo slecht bij de vertelling. Waarom b.v. is zijn groot stuk Langs de
Wegen niet vroeger of niet later uit? Het is niet uit; hij had er steeds verder
kunnen van vertellen, en bijna al zijn verhalen zouden mogen eindigen
met het natuurlijk en onvermijdelijk einde van elk leven: de Dood (Buysse
in Amsterdams Weekblad december 1902).
Twee concrete constructiefouten waarop men meermaals wijst, zijn de volgende.
Allereerst betreuren recensenten van De vlaschaard dat Streuvels heeft verzuimd
om te zorgen voor het finale sluitstuk, waarin alle delen samenkomen. Daarnaast
tonen sommigen zich kritisch over de ongewone wending die ‘De oogst’ halverwege
neemt:
zijn compozitie is soms zwak. Zoo in De Oogst, waar eigenlijk het verhaal
uit is met den dood van Rik, den jongen arbeider, die in het maai-werk
bezwijkt, en waar we als toegift nog de terugkomst van de maaiers krijgen,
waarbij dan Rik als hoofdpersoon door Wies vervangen wordt (Van
Nouhuys in Amsterdams Weekblad 06/01/190l).
Anderen gaan daar tegenin en noemen de keuze om het hoofdpersonage halverwege
het verhaal te laten sterven dan weer
een noodwendige en tevens een der grandioze zetten uit dit werk, een
on-conventionneelheid van compositie die door zijn bloot gebeuren juist
dáár, zoo indrukwekkend typeert den
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onverzettelijken, stoorloos-starren levensgang” (Antink in De Kroniek
02/02/1901).

3.2.2 Hoe eenheid bewerkstelligen. ‘De kracht die zijn novellen eenheid
geeft’
De vraag is nu hoe de auteur ervoor kan zorgen dat zijn beschrijvingen, ondanks de
opeenstapeling van details, toch als een eenheid worden gepercipieerd. Broeckaert
beveelt daartoe aan:
Du coup-d'oeil sur l'ensemble, procédez à l'examen et à la description des
détails. C'est ce que fait d'instintc [sic] l'homme placé tout-à-coup devant
un vaste tableau. Sur un fond bien préparé vous jetterez d'abord ce qui
domine dans votre sujet, vous en fixerez l'unité et le caractère, vous
grouperez ensuite les détails (Broeckaert 1853:166).
De auteur moet dus eerst het “ensemble” benoemen, alvorens zich te verdiepen in
de details. Bepaalde van Streuvels' beschrijvingen lijken inderdaad zo opgebouwd.
Zo begint ‘Het kerstekind’ met de fameuze zin “Al op een nacht lag de wereld
witgesneeuwd” (VW IV: 169), waarna een omstandige beschrijving volgt van de
sneeuw en de besneeuwde velden, huizen, bomen,... De lange beschrijving van de
zomerse wereld aan het begin van het derde hoofdstuk van De vlaschaard wordt
ingeleid door twee zinnen die als het ware de uiterst summiere samenvatting zijn
van wat in detail zal volgen: “Het is zomerwende aan de tijd. Nu zegeviert de zomer
over de wereld” (VW 11:591). Etienne Pivert de Senancour gaf een zelfde
aanbeveling, maar suggereerde ook wat de auteur kon doen als het onmogelijk was
om meteen het gegeven als eenheid voor te stellen:
Il n'est point de difficulté plus grande dans les descriptions écrites que de
donner dès les premiers moments une idée de l'ensemble. En cela, tout
l'avantage est au pinceau; ce qu'il offre au premier coup de l'oeil, la plurne
ne peut que le développer successivement; mais s'il est impossible qu'elle
le montre d'abord, il faut qu'elle sache du moins le faire pressentir. On
peint mal, si une sorte de couleur universelle, particulière au sujet, ne
domine point constamment dans le tableau (de Senancour in Hamon
1991:93).
Die “couleur universelle, particulière au sujet” doordrenkt de gehele beschrijving en
zorgt zo voor eenheid. De auteur kan ten slotte ook voor eenheid zorgen door zich
ervan te vergewissen dat hij vanuit een enkel gevoel schrijft: “Dans le moment où
le Poète veut peindre, il doit se
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pénétrer d'un seul sentiment, et composer de manière que toutes les parties et la
couleur de son tableau concourent à exciter ce sentiment” (de Saint-Lambert in
Hamon 1991:69).
Hoe kritisch de Streuvelskritiek zich soms ook toonde ten aanzien van de structurele
eenheid van Streuvels' teksten, de interne eenheid van zijn beschrijvingen wordt bijna
unaniem in de verf gezet. Taelman citeert een beschrijving uit Langs de wegen en
stelt:
Niemand ontging het hoe veel onderwerpen in die morgenbeschrijving
werden opgenomen. Opdat die groote hoeveelheid details een tweede
verdienste hete van Streuvels' kleurborstelen mogen de onderwerpen en
de verscheiden onderdeelen dier onderwerpen niet uit hun natuurlijke
verhouding gerukt. Anders ontstaat er bij den lezer vermoeienis en
verwarring. Hij ziet veel en niets. Op Herman Teirlinck in Het Stille
Gesternte, bij voorbeeld, en Gustaaf Vermeersch in Mannenwetten, ja
zelfs op Flaubert, heeft Streuvels dit voor, dat hij de voorstelling van het
geheel even gemakkelijk maakt als die der onderdeelen en toebehooren
(Taelman 1906:3).
Om als een eenheid te worden waargenomen “mogen de onderwerpen en de
verscheiden onderdeelen dier onderwerpen niet uit hun natuurlijke verhouding gerukt”
worden. Taelman verduidelijkt niet wat hij daar precies onder verstaat; mogelijk
komt het erop neer dat details geen bovenmatige aandacht mogen krijgen, waardoor
de hoofdzaken uit het gezicht verdwijnen. Vermeylen stelt over Streuvels: “Nooit
wordt hij door detail-opname verbroken, nooit blijft hij haperen aan iets afzonderlijks
[...] Overal merkt men den samenvattende greep” (Vermeylen VW 11:419-420).
Streuvels concentreert zich enkel op het geheel en laat wat “afzonderlijk” is of slechts
“detail” terzijde liggen171. Hegenscheidt toont zich, omwille van de volmaakte
vereniging van deel en geheel in Streuvels' teksten, zelfs weigerachtig om eruit te
citeren: “Aanhalen durf ik hier [nl. uit ‘Lente’] niet; de bijzonderheden dragen zoo
den luister van het geheel dat ik ze er niet durf uit verwijderen” (Hegenscheidt z.d.:13).
Elders schreef Vermeylen:

171

Eén van de vragen die “de critiek” zich volgens Verest moet stellen luidt: “Is er eene gepaste
verhouding tusschen de verschillende bestanddeelen? Blijven de hoofdzaken op den
voorgrond? Worden zij niet verdrongen of overschaduwd door bijzaken of détails? Zijn de
hoofdlijnen sterk genoeg afgeteekend, zoo dat het geheel met één enkelen blik gemakkelijk
omvangen en overzien kan worden? (Verest 1907:86). In het geval van Streuvels is het
antwoord op die vraag, getuige de beweringen van Taelman en Vermeylen, positief.
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Bij Streuvels ontvangt ge nooit den indruk, dat zijn boeren verzinsels
zouden zijn, ge gelooft aan wat hem belieft u te vertoonen, want alle
bijzonderheden sluiten organisch ineen als onderdeelen van een geheel:
de eenheid die ons alles daar als werkelijk doet aanvaarden ligt ten slotte
in de atmosfeer, dat wil zeggen in het grondgevoel van Streuvels zelf,
waar het werk uit geschapen werd (Vermeylen 1923:99).
Als een auteur slechts die dingen selecteert die met zijn “innerlijke voorstelling”
overeenstemmen, komt hij vanzelf tot organische eenheid. Het grondgevoel van de
auteur kan de kloof tussen deel en geheel dus wegwerken. Deze gedachte kwam ook
al voor in de tekst van Hegenscheidt:
Streuvels' geest was te krachtig om eindelijk niet van zelf tot die innerlijke
eenheid van het kunstwerk te geraken. Hij wilde dat al wat uit hem geboren
was, den schijn drage van zijne ontroering en daarom greep hij onmiddellijk
naar de hechtste en tegelijkertijd vrijste van alle eenheden, trouwens ook
die, waar slechts de echte dichter op bouwen mag: ééne stemming bepaalt
voortaan al de bijzonderheden, en deze uit eenen zelfden wortel geschoten
moesten wel een eenig gewas worden (Hegenscheidt z.d.: 9-10).
Nochtans benadrukt Vermeylen ook dat deze manier om voor eenheid te zorgen,
enkel bevredigend kan zijn in het geval van kortere teksten:
Den bouwtrant van zijn novellen heeft hij op een roman willen toepassen,
en dat was een misgreep. De kracht die zijn novellen eenheid geeft is de
“stemming”, die alles doorwasemt. Maar of een roman hoofdzakelijk op
stemmingen gebouwd mag worden? (Vermeylen VW Il:325).
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3.3 Orde versus wanorde. ‘Tout doit faire corps’
Beschrijvingen bedreigen de eenheid van een werk, “de éene lijn”, op minstens twee
manieren. Vooreerst hebben ze geen natuurlijke interne orde. Daarnaast kunnen ze,
als tekstsegment, ook de orde binnen een werk verstoren. Voor beide problemen
heeft de klassieke poëtica specifieke remedies voorgesteld172.

3.3.1 Interne ordening. ‘l'ordre à suivre’
J.M. Adam stelt: “Pour l'idéal classique, seul le récit possède un ordre et une
dynamique naturelle et, par comparaison, la description est toujours négativement
abordée” (Adam 1993:17). Hij verwijst daarbij onder meer naar Paul Valéry: ““L'art
de la prose consisterait pour mon goût (d’écrivain, je ne dis pas de lecteur) dans la
recherche d'un mode de succession des phrases - qui fût sensiblement non arbitraire.
(La description étant tout le contraire)”” (Valéry, zoals geciteerd in Adam
1993:16-17). Valéry heeft het elders over de inherente omkeerbaarheid van de zinnen
van een beschrijving; anders dan het verhaal krijgt de beschrijving immers geen door
de chronologie van de feiten logische én natuurlijke (!) orde opgelegd. Marmontel
haalt op de volgende manier vernietigend uit naar de beschrijvende poëzie van zijn
tijd:
Toute composition raisonnable doit former un ensemble, un tout, dont les
parties soient liées, dont le milieu réponde au commencement, et la fin au
milieu: c'est le précepte d'Aristote et d'Horace. Or dans le poème descriptif,
nul ensemble, nul ordre, nul correspondance: il y a des beautés, je le crois,
mais des beautés qui se détruisent par leur succession monotone ou leur
discordant assemblage (Marmontel in Hamon 1991:65).
Voor wie het klassieke ideaal aanhangt maar zich desondanks toch genoodzaakt voelt
om te beschrijven173, vormt dit gegeven een ernstig
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Voor een interessant artikel waarin het probleem van de (vermeende) wanorde van de
beschrijving wordt voorgesteld en uitgediept, verwijs ik naar ‘Ordering the Unordered: Time,
Space, And Descriptive Coherence’ van Meir Sternberg (1981).
Dit is de tweespalt waarin een auteur als Streuvels zich bevindt. Enerzijds omhelst hij de
naturalistische idee van de noodzaak om mens en omgeving (natuur) als één geheel te zien,
waardoor hij beschrijvingen nodig heeft. Anderzijds echter wijst hij de nieuwe visie af op
de verhouding tussen deel en geheel (zie hiervoor Hamon 1993:9), waarvoor de zogenaamde
zinloze details, details die zich niet laten inschakelen in het grotere geheel van het werk,
geen onoverkomelijk probleem vormen.
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probleem. Adam stelt dan ook terecht: “De ce fait, la rhétorique n'a cessé de proposer
des formes de mise en ordre” (Adam 1993:17).
Een goed voorbeeld daarvan is Broeckaert. Hij vertrekt van de vaststelling dat de
beschrijving van een object in zijn gelijktijdigheid, “la description proprement dite”
(Broeckaert 1853:162), anders dan “la description d'une action successive”, geen
van nature ingeschreven orde heeft:
Dans la description d'une action successive, l'ordre à suivre est indiqué
par la nature de l'action; il n'en est pas de même ici: tout le tableau est sous
les yeux et l'écrivain ne peut pas, comme le peintre, le représenter tout à
la fois (Broeckaert 1853:166).
Dit probleem kan op verschillende manieren worden verholpen. Broeckaert opteert
ervoor om aan de beschrijving dezelfde ordening te geven als het verhaal: “Il faut
donc trouver la meilleure manière de rendre successif ce qui de soi-même est
simultané”. Hij geeft een aantal mogelijkheden om dat te doen (Broeckaert
1853:166-167). Soms ligt de oplossing in het object van de beschrijving zelf besloten:
“Quelquefois l'objet par sa mobilité ou ses différentes phases, présente quelque chose
de successif et indique l'ordre des détails. Tel est l'avantage des descriptions de
tempêtes, d'incendies, etc.”. Andere keren biedt “ le fond de l'ouvrage auquel se
rapporte la description, ou le but que l'on se propose” uitkomst. Wie bijvoorbeeld
wil uitleggen hoe een paard kan worden verzorgd, beschrijft de delen van dat paard
in de volgorde die de handeling van het verzorgen volgt. Nog een mogelijkheid
bestaat erin de beschrijving vast te knopen aan een actie. “Lorsque la description se
rattache à quelque action, celle-ci communique souvent un moyen facile de parcourir
successivement les détails du tableau. C'est surtout le cas dans les topographies”.
Het hierboven besproken procédé van de Homerische beschrijving past uiteraard in
die strategie.
Behalve het installeren van een tijdelijke ordening beschikt de auteur ook over de
mogelijkheid om een andere ordening te hanteren. Retorici hebben een aantal heel
strikte ordeningen voorgesteld. Personen bijvoorbeeld moeten van kop tot teen worden
beschreven. Die keuze is gemotiveerd: “Si les étres humains (ainsi que les animaux
d'ailleurs) doivent être écrits de haut en bas, c'est parce que Dieu les a créés en
commençant par la téte” (Adam 1993:50). Vaak verwijst men daarbij naar een model,
zoals bijvoorbeeld de beschrijving van Theodorik door Sidonius Apollinaris. Doordat
dezelfde modellen terugkeren, lijken veel beschrijvingen sterk op elkaar.
Conventionele elementen van het vrouwelijke schoonheidsmodel zijn onder meer
de blanke keel, de
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blonde haren, de zwarte wenkbrauwen,... (zie Adam 1993:50)174. Met andere woorden:
noch de keuze van de te behandelen predikaten, noch de volgorde waarin die
predikaten worden behandeld, zijn vrij. Adam geeft nog het voorbeeld van Alexandere
Vessiot, die een leerling aanraadt om een boom te beschrijven “à commencer par...
le commencement, c'est-à-dire par le pied, ou mieux encore, par la racine, et, s'il
peut, par la semence méme” (Vessiot, zoals geciteerd in Adam 1993:17). Vessiot
beschouwt deze orde als de enige juiste; ze is immers ingeschreven in de natuur zelf
“qui tend au fruit et s'y termine” (Vessiot, zoals geciteerd in Adam 1993). Men
probeert dus toch om op de natuurlijkheid van de conventionele orde te wijzen.
Nog een andere mogelijkheid om voor een bepaalde orde te zorgen, is de keuze
van een standpunt van waaruit wordt beschreven. Verest raadt de waarnemer aan om
zorgvuldig te onderscheiden:
Welke verschillende verschijnselen elkander opvolgen, en in welke orde
- of, - indien er in het waargenomene niets voorbijgaat, maar alles
onbewogen blijft staan, wat er, van een zeker welgekozen standpunt uit,
op den voorgrond verschijnt, wat op den achtergrond, wat in het midden,
omhoog, beneden, enz.. VOORBEELD: Hij stapte sneller en de olmen schoven
één voor één voorbij, en tenden, ginder heel ver in die donkere haag van
stammen en loovers, kwam er een klein openingske, daar de boomen elkaar
schenen te genaken. Kijk: daar, nevens het dorpskerkje stond boer Willems
hofstee met haar schaliëntorreke, en de groote populiers, en nevens, dichte
tegen malkaar, en heel gedoken in 't groen, twee kleine huizekes. STIJN
STREUVELS, 's Zondags (Verest 1907:74).
Het goed kiezen van een standpunt resulteert in een zekere orde: voorgrond versus
achtergrond, links versus rechts, boven versus onder. Die orde is dan eigenlijk nog
niet noodzakelijk in se, maar is toch niet lukraak. Door die blik, dat standpunt, toe
te wijzen aan een personage, wordt de orde waarin visuele gegevens worden gebracht
(en de selectie van die gegevens) betekenisvol: ze zegt iets over dat personage.
Ook bij Fraussen en Verschuere wordt, onder het hoofdstukje ‘De Schikking’, de
noodzaak benadrukt om voor een ordeningsprincipe te zorgen:
Ook deze is bij de beschrijving van groot belang. Alle trekken en details
moeten zó gerangschikt en met elkaar verbonden worden, dat het overzicht
van het geheel gemakkelijk wordt, en dat
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Ook bij natuurbeschrijvingen is dit het geval, zelfs in die mate dat Curtius de constanten van
de zogenaamde locus amoenus probeerde te destilleren.
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meteen die bijzonderheden die aan de dingen hun eigen karakteristiek
uitzicht geven, in reliëf komen te staan. Gelijk gezegd is (115) volgt men
de plaatselijke orde vooral in taferelen; de chronologische, vooral in
tonelen; de logische is somwijlen te verkiezen, vooral bij de verdere
onderverdeling: men begint met de hoofdlijnen en eindigt met de
bijzonderheden (Fraussen en Verschuere 1957:104).
Een ordening zorgt ervoor dat de lezer de details ziet in hun verbondenheid, als een
geheel dus.
In Streuvels' teksten zijn verschillende van deze ordeningsprincipes terug te vinden.
Vooreerst is het zo dat hij vaak dingen beschrijft op het moment dat ze een overgang
meemaken. Hij beschrijft hoe de mist optrekt of neerdaalt, hoe de zon opstaat of
ondergaat, hoe het lente wordt of winter, of hoe de hemel betrekt of weer opklaart.
Op die manier kan hij de temporele ordeningsaanduidingen gebruiken. Ik geef het
voorbeeld van de wegtrekkende storm uit De vlaschaard:
Van langerhand verstilde 't bersen; de regen verging in een kalm geruis,
tokkelend op 't lovergewelf der bomen; door de ruimte, die opgeklaard
was stroelde het nu zoetjes, en de waterstralen blonken als glasdraden in
de glets van de zon. De donder rolde voort over de verte, - er scheen
vermoeidheid gekomen en een verademing in 't geweld der elementen; 't
gevaar was geweken (VW II:684-685).
Door de beschrijving op de een of andere manier te koppelen aan iets wat een tijdelijk
verloop kent, bereikt hij hetzelfde resultaat. Dat is onder meer het geval bij een
“description ambulatoire” of bij het al eerder besproken voorbeeld uit Minnehandel
waar de wind vermenselijkt wordt en een parcours aflegt, zodat de verschillende
plaatsen die hij aandoet in een bepaalde volgorde worden beschreven. Wanneer de
auteur dingen beschrijft in hun gelijktijdigheid, dus niet op een moment van overgang,
vermenigvuldigt hij de ruimtelijke aanduidingen. Een voorbeeld is de manier waarop
Godelieve Glabeke uit Levensbloesem de zogenaamde Legemeers waaruit ze
afkomstig is, ziet in een visioen:
Toen Lieveke uitgeweend was en de ogen dichtdeed, zag zij, evenals in
een visioen, heel haar streek in diepzicht [...] Zij overschouwde het
landschap uit de hoogte, zodat alles er kennelijk blootlag als op een
schilderij: het dorp met de kerk en de huizen der plaatsenaars, 't kasteel
van de notaris met de warande, en verder: de gelijklopende heuvelbulten
met de smalle kloof er tussen: de Legemeers, 't Vossenhol, de Borreputten,
en onder hoog houtgewas: de Zonke, waar meisjes water komen
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halen. Op de kim, over de beide hellingen in de laagte, kende zij al de
huizen en wist de bewoners te noemen: Merlins en Lamotes hofsteden;
ginder op de hoge dam: Gorie de mulder en Vandoorn de smid; in de
diepte, al de kortwoonsten (VW 111: 1288).
Door de keuze van een bepaald standpunt van waaruit wordt beschreven (namelijk
vanuit de hoogte175, met “diepzicht”), wordt een bepaalde ruimtelijke ordening
gemotiveerd: van dicht naar ver. Nochtans wordt die niet zo consequent gevolgd; zo
worden eerst de hoeven op de heuvels beschreven, en dan pas de kortwoonsten die
in de diepte ertussen gesitueerd zijn.
Wat regelmatig voorkomt bij Streuvels, is een combinatie van ruimtelijke en
tijdelijke aanduidingen van ordening. Het begin van De vlaschaard is daarvan een
goed voorbeeld:
De zware, grijze lucht bleef wegen over de wereld. Eendikte opgestapelde
mist, van beneden tot in de opperste luchtlagen, drukte die grove last als
een onverroerbaar weedom, een treurnis zonder einde of uitzicht. Dagen
lang bleef alles dof en donker. Dan kwam de wind, onverwachts losgelaten,
en zweepte wolken regenstof die rakelings over de grond schoren en de
velden begispten en begeselden (VW 11:497).
Behalve een aantal plaatsbepalingen (“over de wereld”, “van beneden tot in de
opperste luchtlagen”, “rakelings over de grond”) zijn er in deze passage ook de nodige
aanduidingen dat er een tijdelijk verloop plaatsvindt: “Dagen lang”, “Dan”.
Het feit dat beschrijvingen geen noodzakelijke, door de natuur voorgeschreven
orde hebben, is enerzijds een bedreiging, maar anderzijds liggen hierin ook tal van
mogelijkheden besloten. De auteur is namelijk vrij om te bepalen in welke volgorde
hij informatie aanbrengt, en hij kan door een manipulatie van die volgorde een
bepaalde visie uiteenzetten. Een interessante casus om dit te illustreren, is het verhaal
‘Wit leven’ uit Lenteleven. Omdat de volle draagwijdte van Streuvels' keuze voor
een bepaalde volgorde hier mijns inziens pas begrijpelijk wordt wanneer ze in een
overkoepelende interpretatie wordt gepast, wil ik daar dan ook uitvoerig op ingaan.
Het verhaal kan op minstens twee manieren worden geïnterpreteerd. Een eerste
interpretatie beschouwt het verhaal als een verhaal van een mislukte bekering - een
mislukte verzoening van twee polen. Ik citeer twee visies die, ondanks het feit dat
zij meer dan honderd
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Deze positie is, in het licht van de ambities van dit personage die ik al besprak, uiteraard
betekenisvol.
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jaar uiteen liggen, de nodige verwantschap vertonen. Emmanuel De Bom, die in de
beginperiode optrad als Streuvels' mentor, schrijft in een brief hoe zijn lectuur van
het handschrift hem was meegevallen:
In het begin deed die schelle tegenstelling van wit & zwart me wat
caricaturaal aan; maar nu de ontknooping zoo fijn en zoo realistisch-echt
verklaard is geworden (die bekeeringsperiode is prachtig) nu volgt dat
heele interieur-poëemtje zoo gelijkmatig van begin tot einde zonder éen
schok; er is waarlijk stijl in (De Bom aan Streuvels 23/06/1897).
Een eeuw later schrijft Paul De Wispelaere: ‘‘Wit leven’ is gebouwd op het
schrijnende contrast tussen de argeloze, kuise liefdesdroom van een bigotte
kantwerkster en de dronken, dierlijke drift van de smid die haar aanrandt” (De
Wispelaere in De Morgen 18/03/1999). Het verhaal zou dus opgebouwd zijn aan de
hand van een radicale tegenstelling: tussen wit en zwart, tussen een kuise liefdesdroom
en de dierlijke drift. Van in het begin wordt inderdaad een contrast tussen beide
werelden geïnstalleerd.
Het verhaal opent met een idyllisch plaatje waarin de wereld van Sofie wordt
voorgesteld (VW I:263-264). Alles staat er in het teken van rust en stilte: “lijzig”
(wat zo veel wil zeggen als ‘zacht, langzaam’), “rustig”, “ver van alle werelds gewoel
en gerucht, zonder stoornis van binnen noch buiten”. Zij heeft dus niet alleen vrede
met de buitenwereld, maar ook binnenin haar eigen gemoed, met zichzelf. Haar huisje
is een toonbeeld van netheid: “een net verzorgd bloemhovetje”, “kraaknet en rein”,
“vers geblonken”. Dit is een plaats van sinecure, orde en vastheid: de devotelijke
prentjes hangen “op gemeten afstand”, “op hun vaste plaats waar ze van in der
eeuwigheid gestaan hadden, alsof ze vast waren aan de vloer”. Alles blijft dus altijd
gelijk: “de kachel leek alle dagen van de week even vers geblonken”. Het huis wordt
ook gekenmerkt door afzondering: het staat “innewaarts”, met “zorgvuldig
dichtgeschoven gordijntjes”.
Voor aardse bekommernissen, dingen van buitenaf die verstoring zouden kunnen
brengen, is in dit heilige wereldje dan ook geen plaats, net zo min als voor veel
kleuren. Het huisje van dit devote mensje is opvallend wit: het zand op de buis, de
kunstbloemen boven het lievevrouwtje, de muur en de zoldering, de witte draden
van het kantwerk dat zij zo ijverig zit te klossen, haar gedachten “als witte vlokjes”
(VW I:266), de slaapkamergordijnen en de lakens van haar bed, haar witte muts, de
witgeschuurde tafel: het is allemaal om het witst. “[D]ie witte woning”, “die stille,
witte woonkamer” (VW I:264) van wie de smid op een gegeven moment zijn “witte
geburin” (VW I:271) zal
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noemen, is van een in het oog springende eenkleurigheid. Zelfs de zon werkt eraan
mee:
't Zonneke dat zo lievelijk loech door de vensters en al die dingen in wit
blinkend licht kwam te stellen, straalde dwarsdoor tot in haar wit zielke;
't was lijk dat van een kind nog, onschuldig gebleven, nooit vuil of gestoord
geworden (VW I:264).
Dit citaat toont ook al aan waar de tekst heen wil: de witheid van haar omgeving gaat
hand in hand met de onschuld van haar ziel. Elke intrusie van niet-witte, vuile
elementen zal een ernstige bedreiging vormen voor zowel uiterlijke als innerlijke
wereld. Sofie valt immers perfect samen met haar omgeving. Zo is haar woonst
bevolkt met een menigte beelden (een koperen christusbeeld, een wassen
lievevrouwbeeld met een kinderpopje, een kindje Jezus op een ingelijste prent), en
zijzelf lijkt daar wel een van te zijn: haar gezicht heeft dezelfde “glad-gele
wasbleekheid van het Lieve-Vrouw-beeld uit de kerk” en ze loopt gekleed “lijk
koninginnen op oude prenten” (VW I:265). Wat later krijgt Sofie ook dezelfde
uitdrukking op haar gelaat als haar wassen beeld (VW I:267).
Wanneer ze haar kapotte rooster de smidse binnenbrengt, rijzen haar de haren ten
berge:
een donkere konkelkrocht, trappen diep; wanden en zoldering vol
gereedschap als foltertuig, - een aambeeld te midden, een reusachtige
blaasbalg, en roodbegloeid in de schijn van het smeulend smidsevuur, een
klein verneukeld baasje in lederen schootsvel gewonden, met een gelaat
zo zwart als het roet van de schouw (VW I:266).
Haar afgrijzen verwondert allicht niemand, want zowel de smid als zijn omgeving
vertegenwoordigen letterlijk alles waar in haar wereldje nu net geen plaats voor was:
vuil, geheimzinnig en duister, van veel grotere afmetingen dan haar eigen kleine
wereldje (“trappen diep”176, “reusachtige”), wanordelijk (“konkelkrocht”), gloeiend
rood en roetzwart in de plaats van smetteloos wit. De smid is de radicaal andere, de
absoluut vreemde. Sofie vlucht zo gauw mogelijk terug haar huisje in en “voelde
een nieuw behagen in het bewustzijn van de reine, ongerepte atmosfeer hier in haar
blank beluik” (VW I:266; “beluik” betekent ‘besloten ruimte’).
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In de eerste druk stond hier nog: “drie trappen diep” (Streuvels 1899:241), wat de potentiële
eindeloosheid/ontelbaarheid niet in zich droeg. Ook ontbrak de kwalificatie “reusachtige” het is alsof hij de extreme tegenstelling nog heeft aangezwengeld in latere versies...
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De dreiging van het onophefbare verschil tussen hen beiden wordt in de loop van
het verhaal echter steeds grondiger weggewerkt. Sofie neemt zich voor om zijn zwarte
zieltje (VW I:274) te redden, om het net als het hare tot een “wit zielke” (VW I:264)
te maken. Ze wil wat hen scheidt voor eens en altijd wegwerken. Die wens is eigenlijk
het culminatiepunt van een proces van gelijkmaking dat al van in het begin aan de
gang was. De man blijkt steeds meer te beantwoorden aan de vereisten van haar
wereld. Bij zijn eerste bezoekje “zwichtte hij zich wel de vloer vuil te maken, hij
spuwde zijn tabakssap in de koolbak en raakte nergens aan met de handen” (VW
I:267). Wat later passeerde Sander, “net gewassen en proper gekleed”, aan haar
venster. In zijn slaap wordt hij als “gewiegd in een andere wereld, lijk een wassen
popje in een bleekblauw papieren doosje” (272), en die transformatie in een wassen
beeld beantwoordt perfect aan de herhaalde beschrijving van Sofie eerder als een
wassen Mariabeeld. De eerste avond waarop zij samen de paternoster zullen bidden,
komt hij klokslag acht uur binnen: “Met zijn zondags vest aan, zijn rode halsdoek,
en op zijn schoenen” (VW I:275). Zijn vuile kleren heeft hij dus afgelegd, hij doet
zijn best. Voor een stuk is Sander niet meer de vreemde, de radicaal andere. Nochtans
suggereert de roodheid van zijn halsdoek allicht toch al dat hij iets van zijn wereld
binnenbrengt in de hare.
De deuren gaan open - of moet ik schrijven: de gordijnen? Waar we in de
beginschets nog lazen over de “zorgvuldig dichtgeschoven gordijntjes”, zien we nu:
Gans de volgende dag was zij met de gedachten in de smis; ze vaagde met
meer zorg en verder dan gewoonlijk 't plankier schoon vóór de deur, ging
nu en dan kijken aan 't venster en haar gordijntjes bleven met een spleet
weggeschoven (VW I:269).
Bemerk trouwens dat Sofie haar kleine wereld aan het uitbreiden is: ze veegt de stoep
“verder dan gewoonlijk”. Toegegeven, na zijn al te bruuske nachtelijke trommelpartij
op haar muurtje “vond hij de deur gesloten” en bleven “de hele week [...] haar
gordijntjes dicht, en zij kwam nooit meer aan de deur” (VW I:272), maar al gauw
krijgen eenzaamheid en verveling haar klein, en lezen we: “Sedert lang waren de
gordijntjes weer opengeschoven” (VW I:273). Ze staat weer open voor zijn intrusie,
definitief deze keer. Wat haar eerst bang maakte, “een gelaat zo zwart als het roet
van de schouw, en een paar ogen die gluurden achter de randen van een koperen bril,
als twee lichtjes in het donker” (VW I:266), gaat haar al gauw aanlokken: “overal
ontwaarde zij die twee goedige ogen bachten de koperen randen van de bril en zij
betrapte zich
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soms dat zij met voldoening de vriendelijke trekken van zijn zwart wezentje naging”
(VW I:273). Voor hem geen gesloten deuren meer: Sofie “liet het hekkenpoortje
open, de voordeur op een kier” (VW I:276). Hij wordt voorgoed binnengelaten, en
in tegenstelling tot zijn eerste bezoek, wanneer zij de voordeur wijdopen zette om
alle kwaadsprekerij te vermijden (VW I:268), sluit zij vanaf dan haar huis zorgvuldig
af achter hem: “Vroeg reeds waren de vensterluiken dicht” (VW I:275). Hij is een
deel geworden van haar besloten wereld. Ik wil even wijzen op een intrigerend detail
bij dat eerste bezoekje: om haar eer onaanraakbaar te houden, zette zij de buitendeur
open, met een gemompel van “warm weder en dat de tabakrook haar deed hoesten”
(VW I:268), in een latere fase is het een binnendeur die om dezelfde (drog?)reden
wordt geopend: ze “zette de deur van haar vautekamer open om de tabaksdamp te
laten wegtrekken” (VW I:275).
Over de betekenis van die tabaksrook wil ik hier trouwens nog even uitweiden.
Aanvankelijk overheerst in haar huisje “een mengsel van zachte geuren” (VW I:264),
afkomstig van haar kamerplanten. Na haar akelige ervaring in de smidse, vlucht ze,
zoals gezegd, haar huis weer in, en zij “snoof met behagen de geur op van haar
bloemen” (VW I:266). In de loop van zijn eerste echte bezoekje kort daarna steekt
Sander een pijpje op, “en nu zat zij die ongewone reuk op te snuiven” die veel impact
blijkt te hebben op haar: er is sprake van verlamming, maar ook van bedwelming.
Om “de verlamming te verjagen” staat Sofie op, vreemd genoeg om de voordeur die
ze kort daarvoor zogezegd om de rook had geopend, te sluiten, alsof ze die rook nu
plots toch binnen wil houden! De zondag daarna neemt zij een van haar plantjes op
de schoot en “snoof in lange trekken de aangename geur op, die haar bedwelmde”
(VW I:270)177. Die nacht ligt zij, half in slaap, half wakker, “alsof ze nu lang dood
was en aan 't drijven in een bleke, welriekende lucht” (VW I:271) - de bron van de
geur wordt niet gespecificeerd. Dan volgt de trommelpartij op de tussenmuur, die
hun betrekkingen voor een tijdje onmogelijk maakt, maar wanneer ze dan uiteindelijk
een afspraakje heeft weten te versieren voor 's avonds, zit ze als volgt te verlangen:
“Hij ging komen en daar weer zitten roken bij de stoof!” (VW I:275). En inderdaad,
hij “ontstak zijn pijp” en zij opent de deur van haar vautekamer... Na de al dan niet
reële verkrachting beseft ze dat ze het “zomers landschap vol geurige aromen” (VW
I:279) na het contact met zijn “vuile, slijmerige mond” en zijn naar drank stinkende
adem (VW I:278) voor altijd kwijt is.

177

In de eerste druk stond hier nog: ‘en snoof in lange trekken den aangenamen geur op, tot zij
er als dronken van werd’ (Streuvels 1899:248).
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De man krijgt dus toegang tot steeds meer: tot haar huis, naarmate de deuren
opengaan, tot haar, naarmate zijn invloed op haar groeit. Het is trouwens niet zonder
betekenis dat het precies de vaute is die hij daarnet te zien kreeg: een kamer die niet
zelden, en ook in dit verhaal, als slaapkamer wordt gebruikt. Sander kan er met moeite
zijn ogen van afhouden (VW I:275) en uiteindelijk zal deze kamer ook het decor
vormen voor de verkrachtingsscène. De smid komt stomdronken, en in feite weer
helemaal de oude/de andere178, binnengewaggeld (de deur was dus blijkbaar nog niet
op slot), dooft het kaarslicht zodat het “volslagen donker” wordt en schuifelt langs
de muur naar haar toe. Ernstige vergissing: “Zij snokte de deur van haar slaapkamer
open, vluchtte de treden op en viel machteloos neer in de hoek vóór haar bed” (VW
I:278). Vreemde beslissing toch wel om met gevaar voor eigen maagdelijkheid
uitgerekend de slaapkamer in te vluchten...
Of toch weer niet? De beweging van toenadering is immers dubbel. Sander past
zich weliswaar steeds meer aan haar wereldje aan, maar ook Sofie zelf groeit toe
naar hem en waar hij voor staat. Net als de smid gaat ook zij meer aandacht besteden
aan lichaamsverzorging en kledij (VW I:273). Belangrijker nog: Sofie gaat nu zélf
de voorheen zo gekoesterde stilte verbreken: “zij sloot met meer gerucht haar
hekkenpoort en stapte luid op het plankier” (VW I:273) om zijn aandacht te trekken.
Hun contacten vinden ook op een steeds later tijdstip plaats: hij arriveert “zondagnoen
na de vespers” (VW I:267) en “'t werd vrij laat in de namiddag als smidje naar huis
ging” (VW I:269). Wat later houden ze hun klopjesgesprek “tamelijk laat in de avond”
(VW I:271). En wat de bekeringsavonden aangaat: “op zulke avonden werd het
meestal vrij laat” (VW I:276). Zij, wier leven tot dan toe op een eindeloze
zomermiddag had geleken179, verlangt nu naar de winter: “met 't korten van de dagen
en de vroeg invallende duisternis, zou het nog gemakkelijker gaan” (VW I:277). De
uiteindelijke bekering tot het licht tenslotte moet vreemd genoeg plaatsvinden in het
duister, volgens de logica van het verhaal dus eigenlijk: volledig in zijn wereld,:
“Kom morgenavond met de donker” (VW I:274), had Sofie gezegd, en in afwachting
van Sanders komst staat er: “Nu ging zij nog eens buiten zien of 't reeds donker was.
Geen maan, gelukkig” (VW I:275). Sofie doet dus letterlijk iets wat het licht schuwt,

178
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Weg is alle netheid en fatsoen, orde en goedigheid: “Hij had zijn pijp keeraafs in zijn mond,
zijn ogen zagen verwilderd en hij sprak dobbeltongend. Nog nooit had zij hem zó gezien en
zij was verlegen omdat hij grove gebaren maakte” (VW I:278).
De bedreiging van haar zuivere leven werd trouwens met slecht weer vergeleken: “nu de
kwade onweerstijd voorbij was” (VW I:264).
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zij treedt dus eigenlijk zelf binnen in het rijk van duisternis dat met de smid
geassocieerd kan worden.
Uiteindelijk blijkt Sanders invloed op haar zo groot te zijn geweest, dat haar witte
leven voorgoed bezoedeld werd. Vanaf nu staat alles in het teken van het duister:
“Zij lag lam en uitgestrekt in het donker. Eerst heel bedwelmd nog, in slaapzwijmel,
kwam zij stillekes aan, door die duistere warreling van stormende gedachten tot het
besef van het gebeurde: haar ongeluk dat daar gaapte gelijk een diepe, zwarte put”
(VW I:278-279). Zelfs het witste wit kan haar niet meer redden, is integendeel een
duister oord geworden waarin ze kan schuilen (!): “Ze duwde haar aangezicht diep
in het witte kussen om er in te verdwijnen - in het goede duister en nooit, nooit meer
't licht van een nieuwe dag moeten aanschouwen (VW I:279-280).
Het radicale contrast dat van in het begin geïnstalleerd werd, bleek dus niet volledig
weg te werken. Weliswaar groeien beiden naar elkaar toe, maar door zijn wandaad
op het einde manifesteert Sander zich opnieuw als de volslagen vreemde. Er is nog
iets anders aan de hand. Het gebeurde biedt Sofie een nieuw inzicht in haarzelf. De
schande is op haar gevallen, zo beseft ze, “omdat zij - laat ze het maar niet verder
bewimpelen! - zich had laten gaan, toegegeven aan de zinnelijke verzoeking - de
kwade neiging van haar hart had ingevolgd” (VW I:279). Ze heeft bij zichzelf iets
vastgesteld waarvan ze altijd dacht of hoopte dat het haar vreemd was. Ze is zelf de
vreemde geworden.
Maar hoe is het zover kunnen komen? Vanwaar kwam haar naïeve vertrouwen in
de man? Een tweede interpretatie van het verhaal biedt een mogelijk antwoord op
deze vragen. Is de tegenstelling van in het begin wel zo radicaal? Sofie is de man
gaan vertrouwen omdat hij, ondanks haar eerste indruk, toch niet zo vreemd bleek
te zijn: “Zo in den klare gezien kwam dat ventje haar heel anders voor; hij was niet
meer jong, zijn adem jaagde, maar in heel zijn doening lag iets vriendelijk, goedig,
welgemanierd” (VW I:267). Vriendelijkheid, goede manieren, gevorderde ouderdom:
het zijn alle drie kenmerken die ook aan haarzelf werden toegeschreven (VW
I:264-265). Hun woningen noch hun fysionomie zijn zo verschillend als op het eerste
gezicht lijkt. De lezer weet zich met zijn verbazing geen blijf als hij na zes bladzijden
witte beschrijflust plots zomaar en passant moet vernemen dat de vloer van het huisje
rood is, “vuurrood” dan nog, een woord dat het betekenisveld van de smidse letterlijk
binnen haalt: “De zon gloeide door de blaren der geraniums en sloeg brede
schaduwvlekken op de vuurrode vloer” (VW I:270). Bij de eerste uiterlijke
beschrijving van het vrouwtje zit haar gezicht “in een rond witte pijpmuts gekransd”
(VW I:265). Maar
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een eind later gaat Sofie naar de spiegel en “ging zij kijken of de twee zwartglimmende
haartressen goed op haar voorhoofd lagen” (VW I:273) - waarom komen die nu pas
ter sprake? Pas nadat ze haar witte (!) muts afzet, niet toevallig om zich mooi te
maken voor de smid, blijkt dat zij eigenlijk meer op de wereld van de smid(se) lijkt
dan de aanvankelijke beschrijving liet vermoeden.
Dit zijn twee misschien pietluttige details die echter wel heel obsederend gaan
werken, vooral dan het eerste, dat zo nadrukkelijk met “vuur” wordt verbonden. Het
op kleuren geënte contrast tussen smidse en huis, tussen Sofie en Sander wordt
ondermijnd. De laattijdig aangereikte stukjes beschrijvende informatie, de bewuste
manipulatie van de volgorde waarin informatie over het huisje en de bewoonster
wordt aangebracht, brengen dus een duidelijk effect teweeg bij de lezer. Niet alleen
blijken beide personages zich steeds meer aan elkaar aan te passen, strikt genomen
berustte het aanvankelijk geponeerde verschil al op een illusie. De lezer ziet zich
gedwongen zijn aanvankelijke leeshypothese te herzien, gaat ook twijfelen aan de
waarachtigheid, of veeleer: aan de volledigheid van de informatie die hij eerder kreeg.
In hoeverre ging het daar om een realistische voorstelling, of om een retorische truc
om hem met de illusie van zuivere witheid op te zadelen? Waren er misschien al
eerder verhulde aanduidingen die de wereld van de smidse binnenhaalden en zo het
onderscheid tussen beide milieus in vraag stelden?
Wie het gaat nalezen, merkt plots een heleboel details op die de interpretatie langs
allerhande slingerwegen leiden. De stilte en de rust worden, zoals al gezegd, van in
het begin sterk benadrukt. Het enige geluid wordt geproduceerd door de kanarievogel
(VW I:264) en het getik van de klok. Heel vreemd is het echter op te merken dat die
klok in eenklank gaat met geluiden uit de smidse: “Dat tikken van het uurwerk binnen,
ging samen met de stalen klop van de smidshamer, afgewisseld door het schraven
der bijtende vijl in hard ijzer, buiten bij de gebuur” (VW I:264). Hoe stil is het
werkelijk in een huis naast een smidse, en hoe anders is het tijdsverloop te noemen
als klok en hamer gelijktijdig tikken?180 Ook de dagdagelijkse bezigheden van Sofie
en Sander

180

Hoe valt het beeld van de eeuwigheid, opgeroepen door de metafoor “een eindeloze zomerse
achtermiddag” (VW I:263), trouwens te verzoenen met deze klok die de stand van de tijd
aanwijst, of met de constante aandacht voor het einde (“glijdend naar de oude dag” (VW
I:263); “het afgaande leven” 264)? De verwikkelingen met Sander confronteren haar met de
tijdelijkheid van haar bestaan, dat nu plots ergens heen leidt, naar “een doel” (VW I:276):
een streefdoel maar ook een einde! Ze komt in contact met de werkelijkheid dus: “Heel veraf
lag haar maagdelijk bestaan, te blinken in het rustige verloop van gelijke dagen, in de
rimpelloze stilte van een zomers landschap” (VW I:279).
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verlopen, in al hun andersheid, merkwaardig parallel: “Hij hamerde en vijlde van 's
morgens tot 's avonds. Zij zat te spellewerken” (VW I:272). Als de smid op een avond
naar huis komt, denkt hij aan zijn burin en vraagt zich af: “lag [ze] er misschien ook
aan te denken?” (VW I:271), en dat blijkt inderdaad het geval: “lag zij te peinzen”
(VW I:271). Hun reacties zijn identiek (ze kloppen beiden drie keer op de muur), er
is alleen een gradatieverschil: hij is te extreem, te intens (hij begint op de wand te
beuken). Een ander goed voorbeeld daarvan: zij is in haar bed aan het “drijven” (VW
I:271)181, hij begint “te zwemmen in zijn bed en te spartelen” (VW I:271). Dit verschil
in intensiteit zet zich ook op een temporeel vlak door: de smid durft eerder (“En als
hij nu eens dorst” VW I:271) dan zij (“Nu moest zij een besluit nemen - durven”
VW I:274)182.
Zelfs haar bidden lijkt plots een echo te zijn van iets helemaal anders dan ze dacht.
Dit blijkt als de tekst stelt dat zij “haar rozenkrans nam en stil biddend de gladde
kralen door de vingers glijden liet, en eindelijk opschrok bij 't bewustworden heel
de tijd de slagen opgeteld te hebben van de smidshamer bij de gebuur” (VW I:266),
en deze scène speelt zich af nog voor de man zelf ook maar werd vermeld! Iets
dergelijks kan ook gezegd worden van haar lectuur van Thomas van Kempen. Immers,
vermoeid blijft ze “soms turen op het aardige maaksel van een versierde hoofdletter
die na lang kijken, een zo dom figuur werd, dat hoegenaamd op geen letter meer
leek, maar iets in de vorm van een vijlstaak” (VW I:270). Een typisch element uit
de smidse blijkt plots verrassend te gelijken op een van de miniaturen uit haar
religieuze boeken.
Bovendien kwam, in erg versluierde vorm, ook de smid zélf al heel vroeg om het
hoekje kijken. Het “popje” dat hij op pagina 272 wordt, kwam namelijk ook voor in
die beginfase: het Mariabeeld “lonkte aanminnig naar een kinderpopje” (VW I:264).
(Het lijkt me onwaarschijnlijk dat twee vermeldingen van een wassen popje in een

181

182

Beelden die met water te maken hebben, worden nog meer gebruikt voor hun beiden: “Gelijk
een lijzig stroelend waterleike onder 't gras” (VW I:263), “liet zij zich meedrijven op godswil”
(VW I:273), “voelde zij zich wegzinken buiten kennis” (VW I:278), “zij zonk van langs om
dieper in angst en vertwijfeling” (VW I:279), “In dat voorgespiegelde geluk dompelde hij
zachtjes weg, gewiegd in een andere wereld” (VW I:272), “zijn overlopende wellust” (VW
I:271).
Van beiden wordt trouwens ook het onbedachte, het spontane van hun handelingen benadrukt:
“de daad rapper dan het voornemen” (VW I:271), staat er, als de smid op de muur klopt, en
zij had “geantwoord niet wetend waarom” (VW I:272), net zoals ze hem eerder al koffie
aanbood “zonder te overdenken wat zij deed” (VW I:268) en ze hem uitnodigt bij haar thuis
“zonder verder doordenken of aarzeling” (VW I:274).
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verhaal van nauwelijks 17 bladzijden een betekenisloos ‘toeval’ kan worden
genoemd.) Krijgen we hier misschien een soort voorafschaduwing van hun relatie?
De vrouw zal voor hem zorgen zoals een moeder voor haar kind: “iemand hebben
die hem oppaste, hem verzorgde” (VW I:272), dàt is waar Sander van droomt. Eén
van de weinige zaken die kleur en blijheid brachten in de initiële eentonigheid en
eenkleurigheid, namelijk de afbeelding van het kindje Jezus, “rollebollend aan 't
spelen [...] met krullekopjes van engeltjes in een blijde groene weide, tegen een
olijfgroen bosje onder een hemel van speierend blauw” (VW I:264), komt daardoor
ook open te staan voor een ‘diepere’ betekenis. Immers, zoals deze prent kleur (groen
en blauw) en vreugde (“rollebollend”, “blijde”) binnenbracht, zo zal het smidje dat
doen verder in het verhaal183. Niet toevallig vinden we de connotaties van zowel
kleurigheid (zwart en rood)184 als vrolijkheid (“een plezierig manneke, die eenzaam
leefde, maar in gezelschap verzettig was en leute maken kon” VW I:267) al heel
vroeg terug, geclusterd rond zijn figuur. Er is ten slotte ook iets aan de hand met haar
kamerplanten: “Die potbloemen op de vensterbank waren geraniums, floksen en een
enkel muskusplantje, die samen door de mazen van het neteldoek een mengsel van
zachte geuren uitwasemde” (VW I:264). Wie weet waar muskus vandaan komt en
waarvoor het wordt gebruikt185, en daarnaast haar vreemde gedrag met het plantje en
de pijprook indachtig is, begrijpt de volle draagkracht van dit citaat. (Tussen haakjes:
het muskusplantje wint aan belang naarmate Sofie zich meer aangetrokken voelt tot
de smid: “Zij hield bijzonder veel van haar muskusplantje. Soms nam zij het op de
schoot, boog er haar aangezicht over en snoof in lange trekken de aangename geur
op, die haar bedwelmde” (VW I:270). Niet toevallig zal het effect van de kus van de
smid eveneens als een bedwelming worden beschreven: “Eerst heel bedwelmd nog,
in slaapzwijmel” (VW I:278-279), komt ze langzamerhand bij haar positieven.)

183

184

185

Terloops vermeld ik in deze context een saillant detail: de vrouw krijgt slechts één keer een
naam opgekleefd, en wel door Sander wanneer hij haar groet: “Navond Sofie, zei hij
glimlachend” (VW I:274). Het onbeschreven, witte blad dat zij is, ontleent zijn invulling aan
de smid: strikt genomen is hij het die haar een naam geeft.
Iets anders wat kleur bracht in haar witte leven, is haar kantklossen: “De bezigheid aan het
kantkussen was al haar verzet. Die halfronde boog met glad blauw papier overspannen,
bestikt met een drom koperen spelden met verschillend gekleurde glazen koppen die de witte
draden vastgestikt hielden en waaraan de glimmend houten klosjes neerhingen” (VW I:265).
Haar enige “verzet” is dus iets kleurigs.
Muskus is volgens Van Dale “een sterk riekende stof die bij mannelijke muskusdieren door
een klier nabij de geslachtsorganen aan de buikzijde wordt afgescheiden, vroeger in de
geneeskunde en (als zodanig) als reukwerk gebruikt en thans nog als grondstof in de
parfumerie”.
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Bij een tweede lectuur blijkt het zogenaamd radicaal vreemde dus eigenlijk heel wat
minder vreemd te zijn. Het beeld van een witte, en, gezien de duidelijke link tussen
‘wit’ en ‘onschuld’ die op pagina 264 wordt ingesteld, zuivere wereld, is in feite een
door de tekst opgeroepen illusie, een doelbewust uitstellen van informatie, een
kunstgreep die tegelijkertijd op subtiele manier doorprikt wordt. Haar wereldje is
niet totaal iets anders dan de zijne, “de rustige driftloosheid van het afgaande leven”
die al heel vroeg wordt aangestipt, is niet meer zo zeker. De deuren gingen niet open,
ze waren in zekere zin al open: er was ruimte voor de (wereld van de) smid in haar
leven, hij was er misschien zelfs al nog voor ze hem ontmoette. Haar witte leven is
maar schijnbaar zo wit, en wordt eigenlijk een vlucht voor de werkelijkheid in een
artificiële wereld, beschreven in absurd veel verkleinwoorden186 en bevolkt door
beelden waarvan ze er enkele als haar “lievelingen” beschouwt (VW I:270), prentjes,
“gemaakte bloemen” (VW I:263), sierlijk gekalligrafeerde religieuze boeken,
kantwerkjes187.

3.3.2 Inschakeling in de tekst als geheel. ‘het lange hors d'oeuvre [...] lijkt
me “ingelascht”’
Beschrijvingen lopen niet alleen het gevaar intern ongeordend te zijn, ze betekenen
ook een bedreiging voor de coherentie van de tekst als geheel. Ze leggen een
hypotheek op de controle van de lezer door de auteur:
Les rhétoriques classiques avaient remarqué que la description était le
procédé privilégié, avec l'hyperbole, de l'amplificatio, et s'opposait donc
par son luxe textuel au régime plus économique de l'ellipse ou de la litote.
Mais autant l'ellipse et la litotes sont fortement contraingantes et réussissent
à imposer, par leur tension, leur orientation, leur économie même, tels ou
tels convenus visés, autant la description, par sa durée luxueuse même,
risque de bien moins “contrôler” son lecteur. On comprend donc pourquoi
les rhétoriques classiques, de Boileau à Valéry, dans leur ensemble,
jugeaient la communication descriptive comme déficiente, ou non
satisfaisante, car

186
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De overdaad aan verkleinwoorden - de eerste twee pagina's leveren maar liefst 20 gevallen
op: waterleike, huizetje, bloemhovetje, stapsteentjes, voorgeveltje, gordijntjes, prentje,
kapelletje, aangezichtje, kroontje, kinderpopje, kindje, krullekopjes, engeltjes, bosje, kooitje,
stokje, muskusplantje, zonneke, zielke - en de obsederende herhaling van de kleur ‘wit’
dragen een potentieel ironiserende werking in zich.
Terloops merk ik op dat zij zich, alleen al door haar kantklosactiviteit, inschakelt in een lange
rij escapistische literaire voorbeelden: Penelope, Arachne, Doornroosje (die hier door een
toch wel heel vreemde ‘prins’ wordt wakkergekust!), Alfred Lord Tennysons Lady of Shalot...
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caractérisée comme le lieu d'une liberté excessive due côté de l'auteur
comme, symétriquement, du côté du lecteur. Alors la description devient
le lieu de l'aléatoire, de l'amplificatio infinie, de la non-clôture et de la
non-structure, de la prolifération lexicale à saturation imprévisible. Aucune
nécessité n'est plus enjeu, l'oeuvre, dans sa conception classique, disparaît,
la communication est compromise et le lecteur lui-même risque de
s'absenter, de “sauter”, de s'abstraire de la communication, l'énoncé tendant
à devenir liste plutôt que texte (Hamon 1993:44).
Er ontstaan plaatsen in de tekst die de lezer ongestraft kan overslaan. Het klassieke
kunstwerk moet echter een organische eenheid vormen, waarin alles noodzakelijk
is en op een harmonische manier samenhangt; niets is weglaatbaar. Beschrijvingen
ondermijnen dit concept. De tekst wordt een “liste”, een pure opsomming, waarin
noodzakelijkheid en onomkeerbaarheid van geen tel zijn.
Klassieke stijlhandboeken benadrukken dan ook dat beschrijvingen die in een tekst
zijn ingelast, de eenheid ervan niet mogen verstoren:
Comme faisant partie d'un ouvrage plus étendu, la description: a) Doit
respecter l'unité de l'ensemble et concourir au but général. Horace en
énonçant son grand précepte de l'unité, y oppose principalement la manie
d'insérer partout, sans goût ni convenances, de longues descriptions. Il
n'excepte pas de sa critique les morceaux les plus brillants [ ... ]
b) Il ne suffit pas que la description entre dans le plan de l'ouvrage, elle
doit être amenée naturellement et sans effort. L'art de l'écrivain consiste
à disposer si bien sa matière que la description devienne nécessaire au
développement du sujet.
c) Enfin elle doit adapter ses couleurs au fond destiné à les recevoir;
c'est-à-dire, son style et ses images au ton général de l'ouvrage (Broeckaert
1853:162-163).
De beschrijving moet een bijdrage leveren aan het algemene doel van het werk. Hoe
mooi een passage ook mag zijn, als ze dat niet doet, moet ze geschrapt worden.
Lukraak invoegen, “sans goût ni convenances”, is uit den boze. De beschrijving mag
niet gekunsteld zijn noch toevallig. Ten slotte mag ze niet uit de toon vallen van de
rest van het werk.
Streuvels is daarin volgens zijn lezers niet altijd even goed geslaagd. Het bezwaar
duikt zowel in de beginjaren als veel later op. De Bom is in een brief vol lof over
Het uitzicht der dingen, maar tekent toch aan:
Maar één ding kan er m.d. buiten - hoe fraai op zich zelf ook - de wreede
wanweerbeschrijving pp. 29-34, waarvan ik de
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noodwendigheid niet versta -. Die “wanweer-aankondiging” op 't einde
lijkt me goed als de sombere stemming van een pessimistischen philosoof,
een soort in zijn baard grommenden Michel Angelo, maar het lange hors
d'oeuvre, bovengenoemd, lijkt me “ingelascht”. Vergis ik me? (De Bom
aan Streuvels 05/01/1907).
Vermeylen merkt op over ‘De veeprijskamp’: “Alleen staat de natuurbeschrijving
hier wat te veel op zich zelf. de eenheid van mensen en land en lucht is niet bereikt”
(Vermeylen VW 11:423). In wat volgt onderzoek ik enkele belangrijke punten van
discussie.

3.3.2.1 Geen cyste. ‘Il faut [...] mêler ses descriptions au récit’
Het klassieke kunstwerk vormt, zoals ik al schreef, één organisch geheel. De
verschillende onderdelen ervan zijn als de delen van één lichaam. Deze opvatting
laat geen ruimte voor uitweidingen, voor “hors d'oeuvre”, om het met een vaak
opduikende term te zeggen. Afzonderbare stukken zijn uit den boze. Albalat, in zijn
La formation du Style, spreekt er zijn afkeer voor uit:
Depuis Flaubert, on trouve commode de traiter la description par alinéa.
On s'interrompt, on va à la ligne, et on se met à décrire. Comme le morceau
est servi à part, le lecteur le supprime et poursuit sa lecture. Il faut, au
contraire, mêler ses descriptions au récit; elles doivent l'accompagner, le
pénétrer, le soutenir, de façon qu'on ne puisse en omettre une ligne. Rien
de factice. Pas de morceau. Tout doit faire corps (Albalat 1914:187).
Hij wil geen stukken, geen onderbrekingen, geen onnatuurlijke “factice” maar wel
“corps”. De schrijver moet zorgen dat zijn beschrijvingen niet “à part” geserveerd
worden. In een andere studie, L'art d'écrire enseigné en vingt leçons, beschrijft
Albalat nauwkeurig hoe de auteur dat kan doen:
Surtout ne plaquez pas vos descriptions, c'est-à-dire ne faites pas des
morceaux séparés, placés de parti pris à tel ou tel endroit, comme fait
encore M. Zola. Tâchez, au contraire, que vos descriptions ne soient jamais
longues; qu'elles pénètrent la trame des faits; qu'elles fassent corps avec
le reste, qu'elles soient partout et nulle part, perdues en quelque sorte dans
la substance de l'oeuvre, comme les nerfs de la chair. Alphonse Daudet a
eu ce rare mérite. Ses Lettres de mon moulin, ses Contes et l'Evangéliste
sont des modèles de fusion descriptive. La description continue ne peut
s'admettre que dans les récits de voyage (Albalat 1917:271).
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Hij moet zorgen voor korte beschrijvingen. Die moeten overal en nergens zijn,
verstrooid over heel het werk, net zoals de zenuwen van het vlees (de organische
metafoor is hier veelzeggend). Beschrijvingen en bloc moeten geweerd worden.
Streuvels' al eerder geciteerde kritiek aan het adres van Van Looy sluit hierbij aan,
en veel van de beschreven kunstgrepen om het statische te dynamiseren of om
beschrijvingen een temporele ordening te verlenen, hebben ook een versnippering
als gevolg. Nochtans is dat beslist niet altijd het geval en zijn er ook wel voorbeelden
van zowel personagebeschrijvingen als landschapsbeschrijvingen die niet opgedeeld
worden.
Beschrijvingen mogen enkel en bloc voorkomen op een beperkt aantal
voorgeschreven plaatsen, het begin van een roman bijvoorbeeld, of het ogenblik
waarop een personage zich verplaatst188. Dit is iets wat we bij Streuvels regelmatig
aantreffen. Ik toonde hierboven al aan hoe in ‘Lente’ vaak beschrijvingen opduiken
op het ogenblik dat personages zich verplaatsen. Een goed voorbeeld van beide
strategieën - ds het versnipperen van beschrijvingen en het afhankelijk maken ervan
aan de verplaatsingen van personages - is de manier waarop het sneeuwlandschap
wordt beschreven in Minnehandel. Max heeft Anneke thuis opgehaald en samen
wandelen ze naar de boerderij van Pauwels, waar het feest is. Tijdens hun wandeling
krijgen we gaandeweg informatie over het hen omringende landschap (VW 1:
1050-1054). Wat er te zien is, wordt eerst aangekondigd door de groet van de slachter
nog voor de jongeren het erf verlaten hebben: “Goed geluk en overeenkomste! De
sneeuw ligt zacht overal en 't is manelucht van de nacht!” (VW 1: 1050). De twee
belangrijkste elementen worden dus meteen voorgesteld: sneeuw en nacht/maan. Het
“ensemble” is geïnstalleerd; wat volgt is een meer gedetailleerde beschrijving van
dat geheel: “Max en Anneke waren nog maar rechts buiten 't hof, als ze t'enegader
de lust ondervonden om samen in de avond over 't witte sneeuwland te lopen” (VW
1: 1050). Het geheel, het pantoniem om het met Hamons woorden te zeggen, wordt
nog eens herhaald: “in de avond over 't witte sneeuwland”. Nu volgt een gesprek van
een tiental regels tussen Anneke en Max over wie er zoal aanwezig zal zijn op het
feest, tot Anneke
even [moest] stilhouden om haar halfleersjes toe te rijgen, en als ze nu
daarmede veerdig was, snapte zij Max bij de arm... omdat

188

In La Rhétorique ou les règles de l'éloquence uit 1749 noemt Balthasar Gibert beschrijvingen
“souvent tributaires des déplacements des personnages”. Ze verschijnen “quasi
automatiquement quand un personnage s'introduit dans un nouveau lieu” (Gibert in Hamon
1991:29).
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de weg zo glibberig scheen maar eerst had zijn omzichtig uitgekeken of
er niemand te naargange kwam; over de baan en de velden om end om
was er geen levend wezen te bespeuren en 't deemster beveiligde hen hier
zo goed dat ze niet vrezen moesten op een afstand herkend te worden (VW
L 1050).
In dit korte stukje verneemt de lezer dat de weg “glibberig scheen”, maar ook dat er
niemand te bespeuren valt en dat het vrij donker is. We krijgen ook een stukje
uiterlijke beschrijving van Annekes kledij: ze draagt “halfleersjes”. Hierna wordt
het gesprek voortgezet. Anneke verraadt haar jaloersheid op andere meisjes met wie
Max blijkbaar optrekt. Max reageert er niet op en ze lopen zwijgend verder. Het
blijkt stil te zijn: “De jongen voelde de stilte van de avond en dacht aan al de meisjes
die hij seffens luid aan 't spel ging vinden” (VW 1:1051). Hij neemt Annekes hand
vast en ze wandelen verder. Er volgt nog een stukje beschrijving van de wereld
rondom:
De zwarte gedaanten die ginder voorbijschoven, ze gingen ook ergens
feest vieren, maar die waren er ver van te vermoeden dat Max en Anneke
hier huns tweeën, gearmd over de baan liepen. Eer ze 't al gemerkt hadden,
was 't vol avond, het maantje blonk helder in de reine hemel en onder 't
gaan trapten zij gedurig op de twee grijsblauwe schaduwen die vóór hun
voeten wijd uitschoven. De stilte en de enigheid merkten zij niet op, want
in hun hoofd ruiste er iets als gezang; zij keken over de sneeuw die piepte
onder de voet en glinsterde drie stappen verder, lijk gemalen glas, vol
flikkerlichtjes (VW I:1051).
Er zijn zwarte gedaanten in de verte, de hemel is rein, er is een heldere maan, het is
stil en verlaten, en de sneeuw glinstert. Het is opvallend dat deze informatie sterk
verweven wordt met het verhaal van beide personages. In eenzelfde zin komt
informatie voor over de wereld rondom, maar ook over de personages. Het is avond
geworden voor ze het gemerkt hebben, net zoals ze de stilte en de eenzaamheid niet
opmerken189. De sneeuw piept onder hun stap en blinkt wanneer zij kijken. Van de
zwarte gedaanten wordt duidelijk gemaakt wat de betekenis ervan is voor Max en
Anneke, namelijk dat ze geen bedreiging vormen voor hun heimelijke liefde. Ze
hernemen het gesprek, dat functioneel is omdat Max Anneke het landschap beschrijft:
Hij wees naar rechts een onduidelijke sneeuwhoop aan, met zwartsel onder
de daken.

189

Op dit gegeven kom ik in mijn lectuur van Minnehandel uitvoerig terug.
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- Daar is 't Verbrand-hof, en ginder de beek, en daar in de donkerte, de
molen (VW 1: 1052).
Op zich is dat niet zo bijzonder. Dergelijke scènes waarin de auteur een confrontatie
tussen een leermeester en een leerling/neofiet ensceneert om een bepaalde beschrijving
te motiveren, zijn vrij courant (zie Hamon 1993:185). Wel is het merkwaardig dat
het hier eigenlijk niet om een nieuweling gaat. De tekst stipt deze vreemdheid ook
expliciet aan: “Hij wees haar die dingen aan, zonder te denken dat Anneke, zo goed
als hij zelf, met alles bekend was” (VW L1052). Plots onderbreekt Anneke hem:
- Weet-je dat Filemon niet trouwt met Natlie? vroeg zij hem ineens; 't
schijnt dat ze niet genoeg bemiddeld is?...
- Zeg liever: dat hij ze niet geerne genoeg ziet... en weer omsloten zijn
vingers haar hand (VW 1: 105 2).
Door deze onderbreking wordt de net aangestipte afwijking op het schema
leraar-leerling functioneel. Ze toont immers iets van de andere ingesteldheid van
beide personages. Terwijl Max met compleet irrelevante dingen bezig is, het
beschrijven van een landschap waarover hij niets meer weet dan zijn toehoorder,
brengt Anneke de harde realiteit binnen van een koppel dat niet kan trouwen,
vermoedelijk omwille van een standenverschil. Max weerlegt haar bewering door
de kracht van de liefde naar voren te schuiven, en om dat te bewijzen grijpt hij haar
hand steviger vast. Het citaat gaat echter verder: “Op het bruggetje ontmoetten zij
een oud wijf met een jongen; ze lieten daarom malkaar los en gingen een stap
verscheen” (VW 1:1052). Deze scène is betekenisvol: de kracht van de liefde,
gesymboliseerd door Max’ handdruk, houdt geen stand wanneer anderen erbij zijn.
Het verloop van de roman zal dit pijnlijk duidelijk bewijzen. Wanneer Max zijn
beschrijvende activiteit verder zet, beseffen ze plots het verkeerde van hun handeling:
Kijk ne keer naar 't maantje, Anneke, en Max hield haar staan. Ze keken
alle twee in de lucht. Maar tegelijkertijd viel het hun op dat ze kinderachtig
deden en voort moesten; ze schoten beiden in luide lach (VW 1:1052).
Hun handeling behoort tot de wereld van de kinderen (“kinderachtig”), ze zijn er dus
te oud voor. Nu moeten ze “voort”.
Max en Anneke lopen langs de eerste huisjes, die worden beschreven: “De huizekes
buitenwaart 't dorp, waar ze nu langs gingen, waren aan al de vensters verlicht en 't
stoorde in de lucht alom naar wafels en pannekoeken en gebraden vet” (VW 1: 1052).
Hierna volgen
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een lange alinea waarin de gedachten van de personages worden verwoord, een
gesprek tussen hen beiden en de ontmoeting met enkele mensen. Wanneer ze het
kerkwegje inslaan, legt Max zijn arm om Annekes middel en er volgt opnieuw een
stuk beschrijving van de hen omringende wereld (“Bezijds lag het dorp” etc.). Ze
beginnen weer te praten tot ze aan de hoeve komen: “Temidden 't witte sneeuwveld
stond de groote hoeve, met machtige, zwarte sperrebomen die er hoog, in halve kring,
de donkere achtergrond vormden tegen de lucht” (VW I:1054).
In deze passage is duidelijk te zien hoe de beschrijving van een gegeven dat in al
zijn aspecten al bestaat (en dus niet ‘wordt’ ), wordt opgedeeld in verschillende
stukken. Die stukken, ook al maken ze deel uit van een enkel geheel [besneeuwde
wereld in de avond], komen toch niet in een willekeurige volgorde. Doordat de
beschrijving gekoppeld wordt aan het traject dat de personages volgen, verkrijgen
de onderdelen ervan een noodzakelijke volgorde: eerst het veld, dan de huizen net
buiten het dorp, dan de huizen erbinnen in, en ten slotte de plaats van aankomst.
Doordat de beschrijvende informatie op die manier verweven wordt met de
handelingen van de personages, is ze geen “hors d'oeuvre” meer maar een geïntegreerd
onderdeel van het verhaal.
Om middernacht verlaten de jongeren de boerderij om in groep naar de kerk te
gaan190. Ze komen het erf af, en er volgt een stuk beschrijving: “Het goedzakkig
maanbeeld zat nu scheefluikend te lachen in de stille schalieblauwe hemel, waar de
sterren in vriesklaarte, vlijtig pinkelden als fonkelende steentjes” etc. (VW 1:1080).
Het woord uit dit citaat dat mij hier interesseert, is “nu”. Door dit woord maakt deze
beschrijving een verbinding met de vorige passage die aan de beschrijving van
diezelfde buitenruimte was gewijd: de wandeling van Max met Anneke, of die van
Max met Clotielde. De auteur beschrijft het pantoniem [de voortschrijdende nacht]
dus inderdaad niet en bloc, maar de verschillende fasen ervan worden toch, over hun
(door referentie bepaalde) ‘grenzen’ heen, met elkaar verbonden. Het effect van
dergelijke verbindingen is mijns inziens tweeledig. Vooreerst verkrijgen de
beschrijvingen op die manier zelf een duidelijke, chronologische ordening. Daarnaast
zorgen die verbindingen ervoor dat het verhaal van de personages gestructureerd
wordt. De verschillende natuurbeschrijvingen zijn de aanduidingen die het tijdsverloop
van het verhaal van de personages aangeven.

190

Naar aanleiding van één van de spelletjes moet Max met Clotielde “Door 't bosselke gaan
wandelen” (VW I:1073). Daarbij gaat hij even naar buiten, waarbij de sterren, de maan, de
bomen en de sneeuw ruim aan bod komen.
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Dit is een verschijnsel dat we geregeld bij Streuvels terugvinden. In ‘Lente’ staat
Horieneke 's morgens vroeg op om te kijken of het mooi weer zal worden:
In één wenk wipte zij uit het bed en snokte 't venster open. De bomen
stonden er nog en de bloemen ook en al het wit van gisteravond; maar
alles zo bleek, afgegaan en kleurloos bij al 't blinkend blije van daareven...
en nievers een engelke. Zij verzuchtte. De hemel hing grauw, met een
dikke wade overspannen en ten oosten was er een lange fijne kloof in
gescheurd, uitgebrokkeld, opengespleten, en daar bachten, diep, een
roodgouden gloed, blinkend lijk een eendlijke koperen slang. Een felle
wind deed de kriekenbloesems wikkelen en 't woei een koude, welriekende
lucht het venster binnen. Heel die verte vol groen lag dood nog halveling
en gedoken, te dommelen in de uchtendsmoor en nievers mens noch beest
te zien, geen kave die rookte.
- Hoe laat mocht het nu wel zijn? Horieneke wierp een doek om haar
schouders, die koud kregen, en daalde voorzichtig de vautesteiger af (VW
1:202-203).
Deze beschrijving van de morgen zoekt op twee manieren aansluiting bij wat
voorafging. Allereerst wordt verwezen naar de beschrijving van de wereld de dag
daarvoor: “De bomen stonden er nog en de bloemen ook en al het wit van
gisteravond”. Ten tweede wordt ook een vergelijking gemaakt met de ruimte die zij
“daareven” heeft gedroomd: een tuin vol engeltjes en bloesems. Nadat Horieneke
in de keuken het uurwerk heeft geraadpleegd, gaat ze weer naar boven om opnieuw
door het venster te kijken: “De vogels kwetterden in de bomen en de gouden kloof
in 't oosten gaapte steeds wijder open” (VW 1:203). Dit fragment verwijst duidelijk
naar wat eerder aan de orde was: de “fijne kloof” van toen is wijder aan het worden.
Horieneke gaat op haar knieën zitten bidden, tot ze uiteindelijk naar beneden gaat
en haar moeder wakker maakt. Ze wordt gewassen en gekleed, waarna de personages
zwijgend naar de kerk trekken. Terwijl ze stappen, wordt de wereld beschreven: “De
lucht hing nog altijd grauw met een wijdgapende kloof door heel 't oosten, en daar
straalde een nuchtere, onzekere klaarte uit en overal op, met een dodenschijn, als bij
dag in de winter” (VW I:207).
Langs de wegen bevat eveneens een interessant voorbeeld, namelijk wanneer Jan
het veld bewerkt. 's Morgens ziet de wereld er als volgt uit:
De bellen rinkelden en verder leefde er niets in de vroege dag. De
opgekomen zon was weer gesmacht en blijven steken in de mist, die
rondom laag hing over 't land. 't Twijfellicht vertraagde
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't krieken van de dag: een bleke straal brak wel door de nevels en vocht
er zijn weg in, maar de eerde bleef zwart en somber een boogscheute ver
in de ronde en gedoken in smoor, zodat Jan de naaste huizen niet zag en
daar een lange halve dag rondliep lijk in een droom, allenig op 't land. De
zwarte kraaien wiekten lijk grimselbrokken zwarte sneeuw, boven zijn
hoofd, scherpschreeuwend en lieten zich in kudde neerwemelen om te
pekken in d'eerde waar 't getrek voorbij was. Tegen de noen gerocht de
zon de misten meester en 't werd helder en blij nuchter zomerweer, lijk
gister en heel de laatste reeks dagen van de vroege voorjaarstijd (VW
1:722).
Deze beschrijving knoopt aan bij de vermelding van de opkomende zon enkele
bladzijden eerder (VW 1:716): “De opgekomen zon was weer gesmacht”. Bovendien
wordt ze in verband gebracht met “gister en heel de laatste reeks dagen”. (Bemerk
trouwens dat er niet staat: “de dag ervoor en de eraan vooraf gaande reeks dagen”.)
's Namiddags komt Jan terug:
Jan herlegde zijn zwinkel nu in 't middelgat en liet de peerden gelijkstaps
trekken. De ploeg boorde een nieuwe vore en de boever mikte weer om
ze zo recht mogelijk nevens de laatste te houden. Dezelfde kraaien
wemelwiekten in gelijke zwaai op door de heldere lucht, dreven verder
en vielen in zwarte bende op 't vers omploegde land. De vlakte lag nu wijd
uit, omgeploegd of vage (VW 1:725).
Deze passage bevat tal van aanduidingen die een verbinding bewerkstelligen: “een
nieuwe vore”, “herlegde”, “mikte weer”, “dezelfde kraaien”, “in gelijke zwaai”, “de
vlakte lag nu wijd uit”. Het is opvallend dat een heleboel van deze aanduidingen op
overeenkomst wijzen, maar dat er daarnaast ook nogal wat vernieuwende elementen
zijn (“een nieuwe vore”, “de vlakte lag nu wijd uit”). Dit kan als een weerspiegeling
van Jans situatie worden gelezen: tussen eeuwige herhaling van hetzelfde en
voortdurende verandering. We vinden hierin de natuurvisie van de auteur terug: de
natuur is datgene wat zich eeuwig opnieuw vernieuwt. De tragiek voor Jan
Vindeveughel (en voor nog wel wat Streuvelspersonages) bestaat er echter in dat
ook hijzelf niet superieur is aan deze eeuwige cirkel van verandering. Zoals er nu
een nieuwe vore komt, of het land van uitzicht veranderd is, zo zal ook hij “vernieuwd
worden”, dat wil zeggen, na zijn tijd vervangen door een andere Jan.
De avond wordt zo beschreven:
Averechts van 't begin, eindde de dag: waar de helderheid te morgen
opkwam, steeg nu de deemstering en 't westen hing vol weke
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glinsters en roze wolkenbrokkels met stukken zonnerood. Boven in de
hemel bleven de wolken roerloos hangen. Dezelfde mist viel over de verste
dingen eerst en 't begon alles traag te verdwijnen (VW 1:726).
Een laatste kwestie waarop ik in dit verband even wil wijzen, is de vaststelling dat
sommige beschrijvingen die wel en bloc voorkomen precies daarom hoogst functioneel
kunnen zijn. Dat gebeurt op eenzelfde manier als passief aangebrachte beschrijvingen
dat waren. Leefgemeenschappen als de Waterhoek, de Legemeersch, het weeshuis
in De blijde dag worden in een lange en niet-versnipperde beschrijving voorgesteld.
De geslotenheid van die passages spoort met de afgeslotenheid van de gemeenschap
in kwestie; de beschrijving van de ruimte wordt niet versnipperd door de wandeling
of de handeling van een geïnteresseerde buitenstaander met een voor de lezer
aanvaardbare ‘vouloir voir’, Hamons al eerder vermelde neofiet, omdat een dergelijk
personage binnen de logica van de romanwereld geen toegang krijgt tot die ruimte.
De vorm van de beschrijving is dus terzelfder tijd een icoon van wat zij betekent...

3.3.2.2 Geen disfunctionaliteit. ‘ancilla narrationis’
De grootste zonde die een auteur kan begaan, is beschrijven om te beschrijven. Dit
verklaart de zeer negatieve reactie op een autonoom descriptief genre. Marmontel
bijvoorbeeld betoogt dat een beschrijving op zich niet verwerpelijk hoeft te zijn,
behalve als ze geen ander doel blijkt te dienen:
il arrive à tous les hommes de décrire en parlant, pour rendre plus sensibles
les objets qui les intéressent; et la description est liée avec un récit qui
l'amène, avec une intention d'instruire ou de persuader, avec un intérêt qui
lui sert de motif. Mais ce qui n'arrive à personne, dans aucune situation,
c'est de décrire pour décrire, et de décrire encore après avoir décrit, en
passant d'un objet à l'autre, sans autre cause que la mobilité du regard et
de la pensée (Marmontel in Hamon 1991:65).
Flaubert verdedigt zich in een brief aan Saint-Beuve van 23-24/12/1862 tegen diens
kritiek op Salammbô:
Il n'y a point dans mon livre une description isolée, gratuite; toutes servent
à mes personnages et ont une influence lointaine ou immédiate sur l'action
(Flaubert in Hamon 1991:152).
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Het vaak geciteerde (en herhaaldelijk gewraakte) label dat beschrijvingen kregen
opgekleefd door Genette kadert eveneens in deze traditie: “La description est tout
naturellement ancilla narrationis, esclave toujours nécessaire, mais toujours soumise,
jamais émancipée” (Genette 1969:57).
De beschrijving moet zich dus van oudsher op de een of andere manier nuttig
maken voor het verhaal. Dat een lexicon als dat van Van Gorp deze noodzakelijke
functionaliteit opneemt in de definitie van het lemma ‘beschrijving’, is dan ook niet
verwonderlijk:
Ze werd een conventioneel onderdeel van de roman met als voornaamste
functies: concretisering, sfeerschepping, karakterisering en retardering.
Niet zelden wordt de beschrijving a.h.w. om zichzelf beoefend, met het
gevolg dat het handelingsverloop eronder lijdt (Van Gorp 1998:55).
Zelfs in moderne handboeken creatief schrijven duikt de aanbeveling op:
Description should therefore [nl. omdat “fiction is, at its heart,
economical”] not be wasteful or redundant (unless you're trying to make
some thematic point by doing so) (Checkoway 1999:167-168),
wat eens te meer bewijst hoe sterk de traditionele opvattingen nog altijd doorwerken.
Hamon geeft een typologie van een aantal typische functies die de beschrijving
kan vervullen:
a) une fonction démarcative (souligner les articulations de la narration
[...];
b) une fonction dilatoire (retarder une suite en un dénouement attendu);
c) une fonction décorative (“effet de réel”, “effet de poésie...”) d'intégration
à un système esthético-rhétorique;
d) une fonction organisatrice (assurer la concaténation logique, la lisibilité,
et la prévisibilité du récit);
e) une fonction focalisatrice (contribuer à l'anthropocentrisme du récit en
apportant une somme d'information, directe ou indirecte, sur tel ou tel
personnage - le héros souvent) (Hamon 1972:484).
Ten slotte wijs ik nog even op de inaugurale rede van Elrud Kunne-Ibsch uit 1978,
waarin zij ‘Historische veranderingen in de functie van de literaire beschrijving’
onderzoekt. Ze wijst ondermeer op de symbolische betekenissen van landschappen
bij Balzac en op de naturalistische beschrijving die “op een deterministische wijze
handelingsvoorspellend” (Kunne-Ibsch 1978:9) zou zijn.
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In wat volgt overloop ik hoe Streuvelslezers met diens beschrijvingen omgaan.
Positieve recensenten zijn het er unaniem over eens dat zijn beschrijvingen meer
bieden dan overbodige informatie, meer dan wat doorgaans “décor” wordt genoemd.
Daar worden verschillende argumenten voor gegeven. Zoals we al zagen, functioneert
de natuur in de ogen van tal van critici vooreerst als een volwaardig personage. Zij
kan een tegenstander zijn, zoals bijvoorbeeld de storm in De vlaschaard, maar ook
een helper, zoals wanneer ze L ander, maar ook Mira en Maurice aan nieuwsgierige
ogen onttrekt in De teleurgang van den Waterhoek of zoals in Levensbloesem, wanneer
ze de geliefden bedwelmt en zo naar elkaar toedrijft met haar “ontplooiing van
verleidelijke pracht, waarvan de aanblik het lijf doortrilde, de zinnen bedwelmde
met onroerende [sic] bewondering” (VW III:1412)191 of mooi maakt voor elkaar door
“vlekken zwart als fluweel naast klaters goud, in bladvorm” op het “wit vlottend
kleedje” van Godelieve te toveren en haar handen door het licht van de maan
zilverkleurig te maken (VW III:1416)192.
Een vaak voorkomende rol is verder het relativeren van de menselijke projecten
in het licht van de werkelijk grote en eeuwige dingen, die zich onverschillig tonen193.
De Ridder schrijft daarover:
Na te hebben verteld zoo treffend mogelijk, 't een of 't ander feit en
opgewonden de spanning der emotie tot haar hoogtepunt, verbreekt hij
plots het woelige, het tragische, het ontroerende der handeling met een
klein zinneke natuurbeschrijving.... als om de onverschilligheid der Natuur
te stellen tegenover onze vreugde of onze smart, haren noodzakelijken
gang tegenover ons plannen. Van hoog, ongevoelig en strak, beheerscht
ze 't

191
192

193

Het effect laat niet op zich wachten: “Lieveke voelde zich vertederd, week worden” (VW
III:1412)
Voor een grondige studie van de verschillende functies die de natuur (en de onlosmakelijk
ermee verbonden beschrijvingen) kan vervullen in het oeuvre van Emile Zola, verwijs ik
naar het boek Through those living pillars van Winston R. Hewitt (1974). Hij vermeldt onder
meer “concealment” (Hewitt 1974:98-102), “purification and pacification of man” (Hewitt
1974:47-60) en diverse vormen van “pathetic fallacy”, de toekenning van “human traits and
feelings to nature and inanimate objects” (Hewitt 1974:110). Bij Zola treft Hewitt “five
distinct principle varieties of pathetic fallacy” aan “which we are classifying accordingly as
‘sympathetic and empathetic’, ‘apathetic’, ‘prophetic’, ‘malevolent’, and finally ‘benevolent’”
(Hewitt 1974:110). De natuur kan bij Zola meevoelen, onverschillig blijven, een voorspelling
in zich dragen of zich als een tegenstander of als een medestander gedragen. Elk van deze
rollen komt ook bij Streuvels voor.
Dit ondervond Streuvels overigens in zijn persoonlijke leven. Bij de dood van zijn vader
schrijft hij naar De Bom hoe verbaasd hij is dat de dingen rondom hem niet stuk voor stuk
meetreuren (Streuvels aan De Bom 12/07/97).
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onzinnig, microscopisch menschelijke gedoe, onverschillig (De Ridder
1907b:97).
Voorbeelden hiervan zijn legio. Het einde van het verhaal ‘Dodendans’ bijvoorbeeld,
waar het lijk van een oude vrouw wordt verorberd door haar huisdieren, luidt als
volgt: “De Mei wrocht ongestoord haar weg door de zonnige, blauwe lucht en blies
de oude pereboom vol nieuwe, blanke bloesem” (VW I:709). Na Zalia's dood in
‘Avondrust’ verschuift de aandacht eerst naar de geit, en dan naar de wijde ruimte:
het geitje graasde en snuffelde in 't gers en de schaapsurkel en als het lang
geduurd had en 't zich daar alleen zag bij Zalia die niet roerde, begon het
deerlijk te bleten. De grote zon bleef boven steken en lichtte met gouden
schijn over de heerlijke velden, zo wijd, zo groot in 't uitgaan van de schone
zomerdag die de avondrust verbeidde (VW I:584)194.
Voor zijn verhaal ‘Een ongeluk’ ten slotte paste de auteur deze werkwijze aan aan
het stedelijke milieu: het gebouw waaraan de onfortuinlijke arbeider meewerkte
“stond te pralen in de gillend witte middagzon, alsof er niets gebeurd ware” (VW
I:262).
Vaak wordt de mens in de natuurbeschrijvingen expliciet als nietig voorgesteld.
Janssens heeft hier terecht een topos van gemaakt, die hij “de stippelmens” noemt:
de personages “worden op tijd en stond door de verteller verstippeld of vermuizeld.
Sleutelwoorden in deze context zijn: simpel, luttel, gewoon, licht, nietig, klein,
eentonig, gepoender, peutering, lijk mieren...” (Janssens in Dietsche Warande en
Belfort 1971:705). Ook een uitvergroting komt voor, maar die is nooit van lange
duur: “de nietige stippel kan in de eindeloosheid van Streuvels' mythische ruimte
even op het voorplan vergroot worden tot reusachtige proporties, maar hij zal prompt,
via een bruusk terugtrekkende camerabeweging, weer tot onooglijke ‘peutering’
verkleind worden” (Janssens 1971:711). Een mooi voorbeeld van deze vernederende
rol van de natuur is te vinden in ‘De veeprijskamp’. Boer Veroken keert, verwaand
omdat zijn stier de wedstrijd gewonnen heeft, terug naar huis, maar zijn
hooghartigheid wordt indirect belachelijk gemaakt:
Hij was groot geworden in zijn eigen aanzien, machtiger dan alles wat
rond hem stond, en hij zag niet in dat, hoe verder hij ging en hoe dieper
hij daalde in de wijde vallei, hoe kleiner hij

194

Strikt genomen begint én eindigt ‘Avondrust’ dus met een einde. Streuvels laat het
verhaal immers doelbewust met de laatste letter van het alfabet beginnen: “[‘Avondrust’]
is 't vervolg van “Het Einde” en begint dan ook met een Z” (Streuvels aan De Bom
27/05/98).
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werd, - hij en zijn zoon en zijn stier, - en hoe nietig zij deden, als enkele
stipjes die verloren liepen in de grootsheid der omstaande dingen, - hoe
zij ineenkrompen onder 't hoog hemelgewelf (VW II:415).
Terloops wijs ik erop hoe Veroken in beweging is, een veelzeggende dalende
beweging dan nog, terwijl de werkelijk grote dingen “staan” (“omstaande”) en een
“gewelf” zijn. In dit verhaal krijgt de natuur dan ook het eerste en het laatste woord;
het begint én eindigt immers met een evocatie van de geweldige en dreigende
elementen.
In deze context is een opmerking van Streuvels naar aanleiding van de verfilming
van De vlaschaard in de jaren ’40 zeker interessant:
Wat er voor mijn persoonlijk gevoel ontbreekt na die ontroerende en
aandoenlijke slotscène, is: het visioen van 't geen er onmiddellijk verwacht
wordt - het vergezicht over een opulente uitgestrekte streek - een landschap
in gouden glans van hevig zonnelicht, waar de vlasoogst wordt voortgezet
(Streuvels 1982:280).
Een andere belangrijke functie die beschrijvingen kunnen vervullen, is de
sfeerschepping:
Zonder beschrijving geen atmosfeer in den roman: een hoofdvereischte
om er 't leven in te brengen en te behouden. Op een beschrijvenden
achtergrond kunnen personages scherper gesitueerd, en zal de lijn van 't
verhaal sterker reliëf bijgezet. Zij moet er zijn om den lezer heelemaal in
beslag te nemen. Het getuigt eigenlijk ook van een gemis aan psychologisch
inzicht, waar men in den roman alle beschrijving wegcijfert [...] Wie uit
den roman de beschrijving weert, blijkt aan te nemen, dat de omgeving
geen invloed uitoefent op het individu. Die inwerking is echter niet te
loochenen (Eeckhout 1934:54).
Eeckhout kent dus nogal wat functies toe aan de beschrijving: ze zorgt ervoor dat er
leven en reliëf in de roman komt, dat de aandacht van de lezer blijft, en is bovendien
ook een bewijs dat de auteur inzicht heeft in de psychologie en in de werkelijkheid.
Iemand als Walschap, die de beschrijving wil wegcijferen, schiet dan ook zijn doel
voorbij:
Walschap's personages wonen ergens op een planeet; laten we nog
aannemen, dat het op de dichtst bij de aarde gelegen Mars is, al ware 't
nauwkeuriger eenvoudig te verklaren, dat ze buiten alle tijds- en
plaatsruimte leven. In haal en lijn staan ze daardoor zeer onduidelijk vóór
ons [...] Bij verhalen zonder beschrijving wordt de verbeelding op water
en brood gezet (Eeckhout 1934:88).
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Hij reduceert zijn figuren tot abstracta, waarbij de lezer zich maar weinig kan
voorstellen en die niet lang bijblijven. Het is opvallend dat Streuvels een gelijkaardige
kritiek formuleert aan het adres van Dostojewski:
'k zei hem dat ik dat boek [nl. De gebroeders Karamazow] bewonderde
als een reuzenwerk, als eene schepping [...] maar dan, dat 't mij docht dat
't werk niet goed ineenzat; dat de menschen geen kader hadden; - dat ze
zich niet in een levende wereld maar op een theater bevonden, zonder
kennis van afstand of tijd: altijd liggend, - en overal verwacht waar ze
binnengingen; dat bzl. 't eerste deel, 't begin, er aardig, stamelend uitzag;
dat 't gebouw geen mooie fondamenten had (Streuvels aan De Bom
04/10/1896).
Streuvels verwijt Dostojewski dat zijn personages geen kader hebben. Dat kader zou
het werk nochtans op twee manieren ten goede komen: het zou voor leven zorgen
(versus “theater”), en voor schoonheid (“mooie fondamenten”). Dit tweede aspect
betekent een belangrijk verschil met wat Zola zegt over de zeventiende-eeuwse
roman: mechanische, onbepaalde personages “qui fonctionnent hors du temps et de
l'espace” (Zola 1971:231). Zola zowel als Streuvels beschouwen het personage niet
langer als “une abstraction psychologique”, maar wel als een wezen van vlees en
bloed: “un produit de l'air et du sol, comme la plante” (Zola 1971:232). Alleen is er
een duidelijk verschil in hun opvatting over schoonheid; terwijl Streuvels concreetheid
en schoonheid in het bovenstaande citaat allebei benadrukt, wijst Zola esthetische
vereisten - althans in zijn expliciete poëtica- af:
Nous cessons d’être dans les grâces littéraires d'une description en beau
style; nous sommes dans l'étude exacte du milieu, dans la constation des
états du monde extérieur qui correspondent aux états intérieurs des
personnages (Zola 1971:232).
Speliers wijst op een lange brief van Streuvels aan zijn Duitse uitgever Spemann van
15/04/1937, waarin Streuvels blijk schijnt te geven van een merkwaardige evolutie
in zijn opvatting omtrent sfeerscheppende beschrijvingen in een roman. Speliers
schrijft:
Hij wou zijn proza corrigeren en omwerken in het licht van de moderne
literatuurstromingen. Zo vroeg hij Spemann om de eerste tien bladzijden
van zijn Kerstmis in Niemandsland te schrappen. ‘Toentertijd’, zo
argumenteerde hij, ‘was het de primaire bedoeling dat een auteur een
atmosfeer schiep waarin de personages moesten ontwikkelen. Vandaag
de dag (...) is dat allemaal veranderd: nu moet je met de deur in huis vallen,
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dinamisme, begrijp je! Der Fluss est à la gage.’” (Speliers 1999:317).
Had Streuvels de hierboven geciteerde recensie van Walschap uit 1930 gelezen,
waarin hij op de langdradigheid van onder andere dat verhaal had gewezen?
Een laatste vaak beschreven functie van beschrijvingen is de anticipatie.
Beschrijvingen zouden in meer of minder versluierde vorm voorspellen hoe het
verhaal zal aflopen. Waarom een auteur op die manier de spanning van zijn verhaal
in gevaar zou brengen, is niet helemaal duidelijk. Weliswaar maken voorspellingen
de lezer duidelijk waarop hij in het bijzonder moet letten, maar aan de andere kant
is het ook zo dat een lezer die de afloop van het verhaal al kent, misschien vlug
afhaakt. Booth heeft opgemerkt dat door auteurs die een poëtica hanteren van
“showing” in plaats van “telling”, rechtstreekse commentaar op de gebeurtenis als
een intrusie wordt ervaren. Hij stelt dat auteurs hun voorspellende commentaar vaak
verbergen “by dramatizing it as scenery or symbol”. Hij voegt er echter aan toe:
But though seemingly more dramatic it can be fully as tiresome as the
worst direct address to the reader. When every bad turn in the plot is
foreshadowed by a turn in the weather, when every murder takes place at
the stroke of midnight, the effect becomes less dramatic than a simple
statement by the narrator that the future's blacker than it looks” (Booth
1982:196-197).
Voor De Ridder is het feit dat de beginzin van Streuvels' teksten een zekere
voorspelbaarheid teweegbrengt, alvast een heuglijk feit:
Vóórvoelt ge niet, op voorhand, het weemoedige, fatalistische van den
Oogst, in dien inzet: “Rik lag plat uitgestrekt in 't gras onder de linde enz.”
Terwijl het feestelijke, rumoerige van Joel u al tegenzwelt uit deze liminaire
woorden: “Nu was de slachter in druk bedrijf. Heel den godschen dag was
hij op gang over 't eenmalig wit-gesneeuwde land, van d'eene hofstede
naar d'andere, om zwijnen te slaan.” En zoo voorts. Die stemming is weer
onmogelijk te analyseeren: die moet elke lezer - fijn bewerktuigd genoeg
om een zuiver kunstproduct te genieten - persoonlijk ondervinden en
doorvoelen. Die zinnen, om tot volle weerde van stemming te geraken,
moeten dan overigens weer in verband worden gebracht met de volgende
perioden (De Ridder 1907b:181).
De laatste zin maakt trouwens duidelijk dat de beginzinnen op zichzelf niet volstaan;
ze moeten “in verband worden gebracht” met de rest van het verhaal. Alleen zetten
ze van meet af aan de correcte toon. Ook van
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Streuvels zelf zijn enkele opmerkingen in die zin bewaard gebleven. Aan Tom Bouws
vertelt hij bijvoorbeeld het volgende over hoe het ‘Het kerstekind’ ontstaan was:
Ik weet 't niet! Heel gereed uit de lucht gevallen! Ik herinner mij alleen
nog last gehad te hebben met de eerste volzin: “Al op een nacht lag de
wereld witgesneeuwd”. Dat is zo iets als de sleutel van een muziekstuk;
het geeft de toonaard aan waarin het stuk zal geschreven worden. Hier
was 't een sneeuwmotief: wit - stilte (Streuvels, zoals geciteerd in Demedts
1971:228).
Voor veel lezers staat het buiten kijf dat Streuvels weersomstandigheden gebruikt
om de afloop van zijn verhalen te voorspellen. Zo merkt Knuvelder op:
De lezer [...] vraagt zich af in welke hemelstreek Streuvels' verhalen spelen.
In de lage landen bij de zee? Van het uitermate wisselvallige weer dat wij
hier kennen, is in dit werk maar sporadisch iets te bespeuren. De werkelijke
situatie uit de landen van mist en regen, de grauwe hemel en het stormige
strand als normale verschijningsvormen die dan wel afgewisseld worden
met, soms veel, zonneschijn, komt hier maar sporadisch aan de orde. Het
is moeilijk, zo niet onmogelijk, in dit opzicht Streuvels' werk “realistisch”
te noemen, in de zin van beschrijving van de werkelijkheid-zoals-zij-is.
De wisseling van zon en regen is veeleer van symbolische aard, aanduiding
van de wisseling van geluk en ongeluk (veeleer; dus niet altijd: er zijn
fragmenten waarin deze wisseling gegeven wordt louter als voortgang in
de natuur) (Knuvelder 1971:57).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

384

Besluit
In het eerste luik van dit eerste boek van mijn proefschrift stelde ik aanvankelijk
enkele mogelijke criteria voor om beschrijvingen uit een verhaal te lichten. Geen
daarvan volstond naar mijn gevoel om het concept op afdoende wijze af te bakenen.
Uiteindelijk zag ik me gedwongen me achter het oordeel van Genette te scharen dat
beschrijving en verhaal zich, noch wat betreft hun middelen, noch wat betreft hun
doel, voldoende onderscheiden van elkaar om een onderscheid te rechtvaardigen.
Nochtans kon ik niet voorbij aan de vaststelling dat er op uiteenlopende plaatsen
wel degelijk over de beschrijving werd en wordt gesproken en geschreven. Het mag
dan wel onmogelijk zijn om de essentie van beschrijving op theoretische gronden
vast te leggen, het concept heeft onmiskenbaar gefunctioneerd binnen de literaire
kritiek en stilistiek en doet dat nog steeds. De historische overzichten van Hamon
en Adam geven zelfs blijk van een bewogen geschiedenis.
In het tweede luik van dit boek ging ik dan ook op zoek naar de manier waarop
men de term gebruikte en gebruikt in de Streuvelsreceptie en -studie. Omdat er niet
steevast expliciet over beschrijvingen wordt gereflecteerd, was dat niet altijd
eenvoudig. Er moest veel tussen de regels worden gelezen en af en toe heb ik verwante
kwesties gevolgd, soms zelfs zover dat de lezer zich wellicht begon af te vragen in
hoeverre het nog over de beschrijving ging. Wel was het markant dat van heel wat
gegevens die ik aankaartte, een pendant was te vinden in de relevante hoofdstukken
van Hamon en Adam. Meer nog, verscheidene van de door hen voorgestelde discussies
bleken ook voor te komen in de stijlhandboeken uit verschillende perioden die ik
onder de loep nam - Broeckaert (1853), Albalat (1896/1917), Verest (1907), Fraussen
en Verschuere (1934/1957), en zelfs in een handboek creatief schrijven dat nog in
1999 verscheen (Checkoway).
Al bij al bleek het toch niet mogelijk om uit deze lezersintuïties een aantal
kenmerken te ‘destilleren’ en zo tot de essentie van het concept te komen. Een aantal
van die kenmerken zouden elkaar namelijk tegenspreken; hoe zou het kenmerk
[mensloosheid] bijvoorbeeld te verzoenen zijn met het fenomeen van de
personagebeschrijving? Bovendien is het discours over beschrijvingen toch niet
consequent genoeg. Het is in dit opzicht bijvoorbeeld markant dat een kwaliteit als
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hypotypose het na te streven doel blijkt te zijn voor onverschillig welke passage in
de tekst, net zoals van elk onderdeel geëist wordt dat het op een organische manier
deel uitmaakt van het ruimere geheel.
De waarde van dit onderzoek ligt, mijns inziens, dan ook veeleer in het feit dat
het de lezer gevoelig maakt voor een aantal aandachtspunten die beslist niet
uitsluitend, maar wellicht wel bij uitstek gelden voor ‘beschrijvingen’, al was het
maar omdat ze tenslotte opduiken in de hoofdstukken over beschrijvingen in de
stijlhandboeken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende strategieën om
normaal gesproken statische passages een temporeel verloop te geven, aan de manier
waarop natuur en mens met elkaar in harmonie of net in disharmonie worden geplaatst,
aan het belang van kijken in een tekst en aan de manier waarop deze zogenaamde
“thématique vide” toch betekenisvol wordt gemaakt, aan de volgorde waarin
informatie wordt aangereikt, aan de manier waarop een tekst met details omgaat, en
vooral ook aan de vaststelling dat het voorkomen van aan de voorstelling van ruimten
gewijde passages in een verhaal niet zomaar vanzelfsprekend is, maar integendeel
zijn functionaliteit moet bewijzen. In het tweede luik van mijn proefschrift wil ik
laten zien hoe deze kwesties kunnen worden ingepast in en bijdragen tot lecturen
van verhalen die een bredere focus hebben. Achtereenvolgens lees ik daartoe Langs
de wegen (1902), Minnehandel (1903), De vlaschaard (1907), De blijde dag (1909)
en ‘Het leven en de dood in de ast’ (1926).
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Boek 2
Op zoek naar een verhaal. ‘verdeeld in
honderdduizend kleine stippels’
“Al verschillende keren was hij halfwakker geweest, maar telkens weer
weggedommeld in soezelige slaap, - een onrustig vermoeiend wegzijn in
een vreemde wereld, en vechten met zotte, domme droomspoken, in een
verward mengsel van onsamenhangende gedachten en gebeurtenissen in
't onmogelijke: een volkomen vergeten van zijn gewone doening en
voortleven in een afmattende slaap na een slemperij” (VW I:253)
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Inleiding
In dit boek stel ik vijf analyses voor van teksten van Stijn Streuvels. Mijn aandacht
gaat daarbij gedeeltelijk maar beslist niet uitsluitend uit naar de in het vorige boek
besproken kwesties. De verwijzingen in mijn lecturen zijn telkens naar het Volledig
Werk, tenzij anders aangegeven. Respectievelijk gaat het om Langs de wegen (VW
I:711-886), Minnehandel (VW I:1043-1311), De vlaschaard (VW II:495-747), De
blijde dag (VW II:867-992) en ‘Het leven en de dood in de ast’ (VW III:725-795).
De vindplaats van de citaten volgt er telkens tussen haakjes na, echter zonder te
herhalen aan welk deel ik refereer. Cursief in de Streuvelscitaten is telkens van mij,
tenzij anders aangegeven.
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‘Over vijftig jaar zijn 't al andere mensen. Nog
een pinte, bazinne!’.
Langs de wegen (1902)
Inleiding
Langs de wegen werd geschreven in 1900, maar op verzoek van de auteur werd de
publicatie van het boek verdaagd tot het najaar van 1902 (Schepens 1971:43). Wel
verschenen enkele fragmenten eruit eerder in De Gids195. Het boek begint met de
confrontatie van Jan Vindeveughel, een paardenknecht die al zijn hele leven
ongestoord slijt op de boerderij van boer Hoste, met een nieuwe hengst. Het oude
paard werd verkocht en daarmee heeft de knecht het moeilijk. Het nieuwe paard
blijkt onhandelbaar, en wanneer hij het dier een gareel wil omdoen, bijt het in zijn
hand, met een diepe wonde tot gevolg. Die morgen op het veld beproeft hij het paard
bijzonder hard, maar het doorstaat de testen en Jan aanvaardt het. Tijdens het
avondmaal brengt de boerin Jan een brief die voor hem was bezorgd. Hij steekt hem
gewoon in zijn zak en rookt onverstoord verder, maar de volgende morgen is hij weg
om zich te gaan bedrinken. De boer spreekt van ontslag, maar Sofrenie, de boerin
kent Jan “beter dan haar eigen kinders en ze wist dat 't minste ding hem uit zijn plooi
keerde en dat wilde hij dan altijd verhelpen met drinken” (728-729).
Op de avond van de derde dag is Jan terug op de boerderij. De volgende morgen
blijft hij na het ontbijt rondhangen in de keuken tot hij alleen is met de boerin. Hij
vraagt haar om de brief voor te lezen, aangezien hij dat zelf niet kan. De brief komt
van Vina, de buurvrouw van Jans vader, en hij bevat het bericht dat zijn vader op
sterven ligt en dat zijn broers hem graag bij de verdeling van het huis hadden gehad.
Jan kijkt naar de brief niet meer om en gaat gewoon weer aan het werk. Pas na vier
dagen twijfelen komt hij, op zondagmorgen, melden dat hij zijn loon wil en de
volgende morgen naar huis gaat. In de namiddag komt Netje, de jongste
boerendochter, afscheid nemen. Ze geeft Jan een tabaksbeurs die zij eigenlijk voor
haar vader aan het maken was. 's

195

Voor de ontstaansgeschiedenis van het boek, evenals voor de biografische laag waarop het
gestoeld schijnt te zijn, verwijs ik naar Smits 1993:81-104.
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Avonds maakt Jan kennis met zijn opvolger. Ze delen het bed in de stal tot Jan in de
vroege ochtend vertrekt, nadat de boerin hem nog eens heeft binnengeroepen om
zijn wonde te verzorgen en afscheid te nemen.
De weg naar zijn ouderlijk huis in het zuiden lijkt eindeloos en loopt door
onbekende streken. Het geschenkje van Netje is hij vergeten, maar hij durft niet terug
te gaan. Pas wanneer hij, rond de middag, op een hoogte komt, begint hij het panorama
voor hem te herkennen. Tegen de avond komt hij aan in zijn geboortedorp, waar
niemand hem herkent. Hij stapt naar het huis van zijn vader, maar de deur is op slot.
Wanneer hij bij Vina aanklopt, vertelt ze hem dat zijn vader al dagen geleden
overleden is. Zijn broers hebben Jan het huis gegeven als erfdeel, en ze geeft hem
de sleutel.
Na een kort bezoek aan het troosteloze lege huis, gaat Jan resoluut naar de herberg.
Hij verdrinkt al zijn geld en wordt na een nacht vol vreemde dromen wakker in de
schuur van het café. De herbergier biedt hem werk op zijn akker aan voor een tijdje,
wat gretig aanvaard wordt. Met het verdiende geld gaat Jan aan de slag in de geërfde
woonplaats. Hij ondervindt de voldoening om voor zichzelf te kunnen werken. Elke
zondagmorgen vergezelt hij zijn burin naar de kerk. Wanneer haar moeder op sterven
ligt, komt Vina een aantal dagen na elkaar niet meer buiten. Tijdens de begrafenis
spit Jan, deels uit medelijden, haar stukje land om voor haar.
Na verloop van tijd beginnen de mensen te roddelen. De pastoor komt langs met
het voorstel Vina ten huwelijk te vragen: “Dat ware niet slecht, me dunkt?!” (768).
Jan twijfelt heel lang, maar het vooruitzicht iemand te hebben die voor hem zorgt en
een aantal kinderen te kunnen opvoeden, lokt hem aan. Eindelijk verzamelt hij al
zijn moed en vraagt haar op vrij stuntelige wijze ten huwelijk. Ze vraagt bedenktijd,
maar de zondagavond stemt ze toe. Jan is blij maar gaat na verloop van tijd weer
piekeren. Hij besluit bij Sofrenie om raad te gaan.
Bij Hoste wordt Jan hartelijk ontvangen, en de boerin vindt het een goed idee om
te trouwen: “dan is uw dompelen uit” (794). Nu kan hij met een gerust hart huwen.
Hij trekt erop uit om zijn broers uit te nodigen voor het huwelijk, maar omdat ze niet
thuis zijn keert hij onverrichter zake terug. Ze vieren dan maar met Dolf en de
koeknaap van boer Vorster. Zijn huis breekt hij af en ze wonen samen in dat van
Vina. Ze krijgen zes jongens die hen handenvol geld kosten, waardoor ze in geldnood
geraken. Op een dag geeft Vina Jan drie vijffrankstukken om de schulden af te betalen
bij Vorster. Jan verdrinkt ze in een café en wordt naderhand wakker in de gracht van
de beek. De pastoor spoort hem aan terug naar huis te gaan en herstelt de huiselijke
vrede. Zij
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krijgen een nieuw kindje, een meisje ditmaal. Jan gaat geld en zaad lenen bij Vorster,
die hem na een tijdje voorstelt om zijn land te verkopen, vanaf dan het huis te huren
en bij hem in dienst te komen tegen uurloon. Jan en Vina aanvaarden, blij dat ze uit
de nood zijn. De vertelinstantie maakt duidelijk “Dat ze hun vrijheid verkocht hadden”
(836). Het nieuwe kindje sterft, en kort daarna ook Vina. Jan blijft bij Vorster werken
en ziet niet al te veel om naar zijn kroost. Hij hoopt dat Dolf, de boever op die
boerderij, vlug doodgaat zodat hij zijn plaats zou kunnen innemen, maar er gebeurt
niks, en van zijn moordplannen komt niets in huis.
's Winters ontslaat Vorster al zijn werkvolk, Jan incluis. Hij raakt opnieuw in
financiële problemen. Dolf raadt hem aan om aan de boerin te zeggen dat hij de
huishuur niet meer kan betalen, en hij krijgt de week daarna al werk aangeboden. Er
wordt gestolen op de boerderij. Boer Vorster en Jan gaan 's nachts op wacht staan
bij de voorraadkelder. Ze kunnen de dief grijpen, en de boer gaat vlug weg om een
lamp om hem te identificeren terwijl Jan hem in bedwang houdt. Terwijl zijn baas
weg is, ontdekt Jan dat Dolf de dief is en hij laat hem ontsnappen. De boer denkt dat
Jan medeplichtig is en gooit hem van zijn boerderij en uit zijn huis. Jan gaat zich
bedrinken en verhuist naar de kelder van een vervallen molen. Zijn zoons gaan weg
als seizoenarbeiders in de steenovens. De pastoor komt hem opzoeken met de raad
om Pee, de ezel van de net gestorven “ketser” (vrachtrijder), te kopen en Jan neemt
deze functie inderdaad over. Hij wordt langzaam maar zeker blind. Elke dag hoopt
hij dat zijn zoons hem zullen komen opzoeken en geld brengen.
Op een dag is het zover196. Het blijken echter ontaarde knapen te zijn, die hun vader
het leven zuur maken en zijn ezel verdrinken. 's Morgens hebben ze er spijt van,
maar Jan besluit om terug te gaan naar de enige plaats waar hij ooit gelukkig is
geweest: boer Hoste. Na een lange zwerftocht vindt hij de boerderij eindelijk terug.
De boerin lijkt op Sofrenie maar ze herkent hem niet; het is namelijk een van de
dochters en de oude boerin is al lang weg. De boer biedt de sukkelaar een slaapplaats
“voor deze nacht” (885), en “met voldaan gemoed” (886) valt Jan in slaap in de
schuur.

196

Het is zeker niet onbelangrijk dat zij niet na één seizoen terugkeren. Daaruit blijkt namelijk
al op voorhand dat zij schorem zullen zijn geworden: “De tijdelijke uitwijkelingen, de
gastarbeiders uit een latere periode, heetten Fransmans en Fransmans die zich niet gedroegen
zoals het behoorde, aan lager wal geraakten en dikwijls jaren lang in den vreemde
rondzwalkten voor ze naar hun streek terugkeerden, waren trimards. Aan de naam Fransman
was geen ongunstige gevoelswaarde gehecht, maar wel aan trimard en zij sloot afkeer en
minachting in” (Demedts 1971:22).
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Orde. ‘zó was het goed en moest het blijven’
Langs de wegen opent met een scène in de paardenstal. De boer kocht, zoals ik al
schreef, een nieuw paard, en dat verstoort door zijn onrustige gedrag de gewone gang
van zaken: “we zijn hier al dat gedruis niet gewend in de stal!” (714). We lezen hoe
lastig Jan het daarmee, en eigenlijk met elke vorm van verandering, heeft: “'t zijn
schrikkelijke dingen zo'n verandering in de gewoonte van gelijke levensdagen!”
(714). Jan houdt van orde, van gelijkheid (“gelijke levensdagen”). Hij verkleint zijn
bestaan tot een overzichtelijk geheel waarin hij alles kent en beheerst: zijn leven
draait rond het werk met de paarden op de boerderij. In wat volgt overloop ik daarom
telkens eerst een typisch kenmerk van zijn leven op de boerderij van Hoste, om dan
te tonen hoe het elders terug opduikt en/of voor problemen zorgt.

Namen en plaatsen
In Jans bestaan zijn vooreerst geen vreemde gegevens. Al wat of al wie in de stal of
op het erf rondloopt, heeft een naam: Seva, Miete, Baai, Laura, Idalie,... en/of een
bepaalde functie: de boerin, de boer, de knapen en meiden, Ghiel de oude werkman.
Dit “etiket” brengt orde en rust in Jans wereldje. Op gezette tijden in de roman komt
deze kwestie opduiken. Wanneer hij zich (relatief) gelukkig voelt, weet hij de dingen
te benoemen. Gelukkig genesteld met Vina, kijkt Jan rond zich:
Ommewaarts was de streek overzaaid met kleine huizekens lijk 't zijne,
daarin woonden Tomas, Lowie of Karel, volk dat hij kende, die ook
getrouwd waren, jongens hadden en 't land bewrochten... en zó was het
goed en moest het blijven (815).
Jan ontleent zijn gemoedsrust aan het feit dat hij alles en iedereen rond zich kent,
wat zich onder meer uit in zijn vermogen om er een naam op te plakken. Ook tijdens
zijn periode als “ketser” kent hij een zekere rust: “Jan kende de mensen over 't dorp
bij hun naam” (875). Het onvermogen om dingen te benoemen, daarentegen, komt
expliciet voor in de context van negatieve ervaringen (angst, ongeluk). In zijn
dronkemansdroom bijvoorbeeld staat er: “De boerin scheen hem nu eens zijn moeder,
dan weer zijn wijf en telkens was hij vergeten hoe de dochters hem noemden” (755).
Hij weet niet wie bij hem is, weet niet eens zijn eigen naam. Later, wanneer zijn
kindje en zijn oogst aan het zieltogen zijn, heeft hij er geen idee van wie of wat hem
bedreigt. “Was
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er nu ineens een kwade hand in 't werk [...]?” (816), vraagt hij zich af, waarbij de
onbepaaldheid, de onnoembaarheid, van die hand (“een”) de dreiging verhoogt. Een
eerste fase van rustherstel komt er pas nadat hij, door zijn toevlucht te nemen tot het
geloof, die macht een naam kan geven: “God, de grote, onzichtbare macht die
beschikken kon over goed en kwaad [...] Het bidden bracht hem troost” (817). Jaren
later is hij opnieuw op zoek naar een oorzaak, een schuld. Na een reeks wanhopige
gedachten staat er: “Dat alles stond in half duidelijke woordvorm, onvast in zijn
hoofd, hij voelde het enkel als een grijze lucht die zijn zinnen omneveld hield” (825).
De dreiging hangt samen met de vaagheid: zijn gedachten kunnen niet adequaat
benoemd worden, krijgen slechts een “half duidelijke woordvorm” (825). In
gelukkiger tijden had hij dit probleem niet: “al de gedachten die hij placht binnen te
houden moest hij nu hardop uitspreken” (808).
Behalve een naam, hebben de dingen bij boer Hoste ook allemaal een eigen plaats:
de “sliet waar Djole twintig jaar geleefd had” (714). Jan vormt daarop geen
uitzondering: “Hij kwam bij aan de grote tafel zitten, op zijn gewone plaats, tussen
de knaap en de koeier en at lijk gewoonte” (723). Wanneer hij voor de eerste keer
terugkeert naar de oude hoeve, tronen Lotte en Laura hem mee om “de peerden [te]
bezien. Ze stonden nog op dezelfde plaats” (792). Onderweg was hem al een beeld
te binnen geschoten:
de blinkende wanden der keuken, de haken en nagels die vastzaten in de
muren van stalling en woonhuis; 't nietigste alm zag hij hangen en staan,
elk op zijn plaats gereed om het donkerling bij de tast te grijpen (790).
Jan weet het kleinste detail staan of hangen, ook al is er intussen een vol jaar verlopen.
Hij is dan ook iemand die de dingen graag op hun plaats houdt. Zoals blijkt uit de
eerste karakterisering die de verteller van hem aanreikt, is dat ook één van zijn functies
op de boerderij: “Hij [...] schikte 't alm op zijn plaats, droeg 't gebezigde weer weg,
hield zorg van al wat er op de werf lag” (718). Wat later, bij de thuiskomst van Miete
en Baai, zien we hem concreet aan het werk: “Jan hielp ze uitspannen en altijd voort
in zichzelf koutend, hing en regelde hij de riemen en garelen op hun plaats aan het
houten taprek onder 't euzie” (727). Materiaal dat niet op zijn plaats ligt, maakt hem
nerveus. Een goed voorbeeld daarvan is misschien de dienst die Jan later in het
verhaal aan Vina verleent. Uiteraard doet hij dat uit medelijden met de onfortuinlijke
vrouw, maar de idee komt bij hem op bij de aanblik van de spade die midden in haar
veld is blijven steken: “met de spade die er halverweg was blijven steken,
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recht in d'eerde” (762) en “De spade, die daar nog altijd als een vergauweloosd stuk
alm in d'eerde stak, bracht hem een naar gevoel van treurigheid” (763). Na de arbeid
“kuiste hij de spade zorgelijk af en stak ze weg bij 't ander alm” (763).
Typerend is ook de reden waarom de ruimte uit zijn jeugd hem niet meer afschrikt
wanneer hij het dorp binnenstapt: “Heel de tekening en ligging van de straat en de
huizen daarlangs, wist hij van buiten en op voorhand kon hij gissen wat hij ging
ontmoeten” (745). Alles is dus blijven staan waar het hoort. Het is ook een van de
dingen die hij tot zijn genoegen opmerkt in Vina's huisje, net nadat ze heeft
toegestemd met zijn huwelijksaanzoek:
Op de ouderwetse meubels glom de blank der gesletenheid door levenslang
gebruik, met al de weerdigheid daarop van de tijd der gestorven voorouders.
Die meubels hadden hier hun vaste stand (780).
Deze passage lijkt wel een antwoord op de door Jan gefocaliseerde beschrijving van
het lege huis van zijn vader een tijd daarvoor: “vierkante bleektevlekken die
uitschemerden waar de kast, het uurwerk, 't bed en de prentjes mensenjaren lang
hadden tegengestaan. De tafel was weg, de stoelen” (751). De verbroken orde is
hersteld. Volgens de cyclische logica van dit boek echter niet voor eeuwig. Nadat
hij door Vorster de deur werd gewezen, vlucht hij met hebben en houden naar een
ruïne: “De schamele meubelen, ze hadden zolang veilig en vast gestaan, maar nu ze
uit hun hoek gerukt waren, hingen ze los, vermolmd en zwakten ineen, als versleten
bucht” (868). De vaste stand(plaats) werd - zoals zo vaak in deze tekst - verlaten.
Het is niet zo moeilijk om wat er met de meubels gebeurt te lezen als een spiegeltekst
van Jans eigen verhaal. Zowel Jan als zijn meubelen worden verdreven uit hun
thuishaven en gaan daar langzamerhand aan ten onder. Dat deze voorwerpen “uit
hun hoek gerukt” werden, is heel betekenisvol voor wie met Jans voorliefde voor
grenzen - muren, hoeken,... - vertrouwd is (infra).

Eigen/oneigen
De dingen hebben niet alleen een eigen naam en een eigen plaats om hen minder
anders en vreemd te maken; op sommige vlakken lijkt het zelfs alsof het niet eens
meer om andere dingen gaat. Op verschillende manieren heeft de boever zich namelijk
het (aanvankelijk) vreemde op de boerderij eigen gemaakt. De paarden zijn als het
ware zijn eigendom, en dus niet van iemand anders: “zijn braaf beest” (714), zo
noemt hij
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Djole, “zijn peerden”, zegt de vertelinstantie (718). Paarden worden na verloop van
tijd “zo zielseigen als zijn boer en boerin” (717): het vreemde wordt toegeëigend,
voorafgegaan door een bezittelijk voornaamwoord. De paarden schijnen Jans eigen
bezit te zijn. Veel later denkt hij namelijk vol weemoed terug aan de paarden, “die
hij indertijd aanzien mocht als zijn eigendom” (849).
De paarden behoren ook tot dezelfde (dier)soort als Jan: bij het afscheid hebben
de paarden “waarachtig malkander bekeken lijk mensen die hun broêr voor altijd
zien vertrekken” (715). Miete wordt “de verweeuwde helft van 't schoon koppel
blauwe merries” (717) genoemd -termen die eerder in een menselijke dan in een
dierlijke sfeer thuishoren. Jan behandelt hen dan ook als gelijkwaardige mensen:
Djoles vertrek voelt aan als “'t verlies van een genegen vriendschap” (715). Sterker
nog, de paarden maken deel uit van zijn familie: zijn slapeloosheid noemt hij dezelfde
als die van “Een ouder die zijn kind verliest” (713), en Seva ziet hij “geern als zijn
eigen kind” (717).
De gelijkschakeling gebeurt ook in de omgekeerde richting. Jan lijkt op zijn
paarden: net als Djole dient hij de boer al “twintig jaren [...] ter trouwe” (730), zoals
Djole zal hij “stommelings van 't hof [gaan], zonder misbaar” (715). Verder wordt
het ook letterlijk gezegd: “hij was en bleef het kalme trekpeerd” (819), “als een
gewoon trekpeerd wrocht hij” (836). Jan wil zelfs graag een paard zijn. Bij zijn
vertrek zoekt hij iets wat hem “onbekommerd liet als een trekpeerd” (741-742). De
paarden zijn menselijk, Jan is een paard: ze staan op gelijke voet. Het hoeft dan ook
geen verwondering te wekken dat ze onder hetzelfde dak slapen. Als twee van de
paarden terugkomen na een lange dagtaak, komen ze niet zomaar terug naar de stal,
maar wel terug “thuis”: “Miete en Baaie kwamen thuis met een karre voeder” (727):
de paarden maken deel uit van Jans eigen huis, van zijn gezin als het ware. En later
is Jan ook niet gewoon maar “getrouwd met een huis”, maar wel “gestald” (799). In
Jans wereld zijn paarden en mensen één. Net diezelfde familieband is er bijvoorbeeld
ook tegenover de boerin, die hem beter kent “dan haar eigen kinders” (728-729), en
hem bij zijn vertrek raad geeft “evenals aan een kind dat voor 't eerst op vrije voeten
de wereld ingaat” (733). “Here God, hij was als kind van den huize” (739), snikt ze.
Later denkt hij aan haar als “de vrouw van 't Hof, die hem als haar eigen kind
behandelde” (786). Op zijn geboortedorp is hij ervan overtuigd altijd een vreemde
te moeten blijven omdat hij “geen maagschap meer” (757) voelde aan de jongere
bevolking.
Op een bepaald moment wordt de reductie van het verschil tussen Jan en zijn
dieren quasi absoluut. Ze zijn in elkaar gegroeid en dus niet
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meer iets “anders”: “bij dat scheiden [nl. van Djole] was 't hem lijk 't aftrekken van
zijn eigen arm of been” (714). De paarden maken deel uit van zijn eigen lichaam.
Iets gelijkaardigs vinden we ook met betrekking tot het materiaal, dat “met hem
vergroeid” (734) wordt genoemd. Ook dit duikt later terug op in een simile: “zijn
handen grepen lijk tangen taai als een houten werktuig” (836). Er is geen grens tussen
Jans lichaam en de buitenwereld, er is geen buiten, geen vreemdheid meer.
Deze voor Jan zeer karakteristieke toe-eigenende en grensvervagende drang komt
de hele tekst terug. Vreemde dingen moeten eigen worden. Een goed voorbeeld is
de manier waarop hij Vina benadert. Aanvankelijk is zij “de vreemdelinge, het
gewoon gebuurwijf” (770), “een vrouwmens” (772) - hij kan er dus niet, zoals de
jonge koeiers deden die hij zijn hele leven lang observeerde, mee “uitzetten lijk broer
en zuster” (772). Vina moet meer vertrouwd worden. Jan heeft tijd: als het zo is
voorbeschikt, “wordt ze toch de mijne” (772), denkt hij, met een voor hem
veelzeggende bezitsvorm. Ze zegt ja, en
Vina was voortaan Vina niet meer, het gewone buurwijf of enig schepsel
Gods dat aan ander mensen geleek, maar Vina, zijn wijf, een beschermgeest
bij wie hij genegenheid zou vinden gelijk weleer bij de goede boerin, maar
nog veel eigener, vertrouwelijker, iets gelijk zijn moeder voor hem geweest
was (783).
Vina is niet meer een “ander” mens, wel iemand “eigen”. Ze is geworden als de
boerin, meer nog, als zijn moeder. Nog een poosje balanceert zij tussen eigen en
vreemd in het gemoed van de twijfelende Jan. Hij denkt aan haar als “zijn wijf, waar
hij al jaren mee getrouwd en heel eigen geworden was” (784), maar onmiddellijk
daarna staat er: “Vina Vandewiele werd hem een onnuttig ding, vreemder dan welk
wijf ook ter wereld” (785), waarbij de voluit geschreven naam de afstand vergroot.
Of nog: “zij scheen hem vreemder geworden sedert er van een huwelijk gesproken
werd. Hij had het heel anders verwacht, dat ze meteen zou worden: een wijf zo eigen
alsof hij met haar geboren was” (785). Maar na de plechtigheid gaat het beter. “Vina,
ge zijt nu mijn wijf” (807), kan hij nu met recht en reden zeggen - waarbij de
bezitsvorm uiteraard dubbelzinnig is. 's Morgens wordt hij wakker en Vina leek hem
“ineens veel eigener”, “iets van zichzelf”, “een ding als hijzelf”, “zijn wijf, van gister
niet, maar zijn vrouw van sedert jaren her” (808). Na haar dood wordt ze weer iets
anders: het lijk “zegde hem niets meer van Vina, zij was een onkennelijk ding
geworden” (845).
Ook andere dingen maakt Jan zich eigen. Hij is aan het spitten en herkent de
aardklompen “als dingen van zichzelf” (814). Hij heeft een
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stuk grond in zijn bezit: “Dat deel van de wereld was 't zijne, waarop hij leefde, liep
en wrocht, dat onderhouden moest worden als zijn eigen lijf, omdat het alle jaren
nieuwe vruchten zou opbrengen; hij en het land, ze voelden zich één, waren samen
vergroeid” (814). Pee deelt in dezelfde logica: “daarbij was Pee als een deel van hem
zelf geworden, - een kameraad die mede erfde in alles wat hij deed en dacht” (874).
In zijn verdwazing op het einde van de tekst, duikt het fenomeen opnieuw op: “hij
merkte geen verschil meer tussen zijn eigen lijf en 't geen er dood, onroerbaar rond
zich lag” (870).
Deze gedachte van absolute eenwording met de natuur duikt bij Streuvels wel
vaker op. Marcel Janssens neemt dit gegeven overigens op in zijn lijst van constanten
en merkt daarbij op:
Het opperste genot, dat dicht bij de desindividuatie ligt, bestaat in de
éénklank - in het vervloeiende akkoord van binnen en buiten, van ziel en
zinnen. In die communie met het al vervagen de indivi, duërende [sic]
benamingen: de mens wordt boom, paard, bloem. Het zo frekwente gebruik
van metaforen als boom/plant/bloem voor Streuvels' landenaar zal wel
samenhangen met het grondgegeven van hun existentie: éénklank met de
onaantastelijke natuurorde (Janssens 1972:54).
Bij Jan is er echter iets anders aan de hand. Dit “akkoord”, deze “vervloeiing” wordt
namelijk gecorrumpeerd. Hij identificeert zich weliswaar met zijn paarden, met de
ezel, en met aarde, maar ook met dingen die niet tot die natuur behoren: met
werktuigen en, helemaal op het einde, met de dode materie die rond hem ligt.
We zagen al een paar keer hoe Jan denkt in termen van “gezin”: de boerin is als
zijn moeder, zijn relatie met zijn paarden is bijna die van ouder-kind, Vina wordt
vertrouwd als zijn moeder. De dubbelzinnigheid van zijn relatie met de boerin en de
dochters blijkt duidelijk in zijn eerste dronkemansdroom. Daarin twijfelt hij trouwens
of “die snelle deerne [nl. Laura] wel eigenlijk zijn dochter moest zijn” (754) of niet,
en hij weet niet goed of de boerin zijn moeder dan wel zijn vrouw is (755). Zijn
huwelijk met Vina geeft hem de kans om deze illusie te verwerkelijken: “Een Laura,
een Netje, en hij de vader van een aantal kinderen!” (771). De in deze tekst geregeld
opduikende term “huiselijkheid” zou ik met dit verlangen naar een gezinssituatie,
naar een “thuis”, willen verbinden. De brief verstoorde zijn rust: “De grond waarover
hij ging was hem niet meer huiselijk” (734). Wanneer hij na zoveel jaren in zijn
streek terugkomt, is hij blij; alles is immers nog “als deelkes van een groot geheel
dat hem zielseigen was en huiselijk” (744). Zijn aankomst in het huis van zijn vader
is echter een teleurstelling: “de huiselijke toeverlaat
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waarvoor hij van zover kwam afgereisd, bleek nu ook vergaan” (747)197. Op p. 759
is hij “de vastgegroeide huiselijkheid van zijn peerdenstal vergeten”. Nadat Vina
haar jawoord heeft gegeven, lijkt die oude huiselijkheid nooit te hebben bestaan: “de
eerste keer in zijn leven dat hij zo huiselijk neerzat” (782), samen met Vina, die hij
ziet “rondtrappelen in heur eigen huiselijkheid” (782). Vina sterft echter en Jan
“groeide al gauw uit het huiselijke” (847). Kleine veranderingen merkt hij niet - “al
die kleine dingen die hem eens de huiselijkheid innig en gezellig mieken was hij
vergeten” (848). Dat hoeft geen verbazing te wekken, Jan trekt zich terug in het werk
en behoort weer tot de gemeenschap van de boerderij, die hij wat later als één grote
familie zal beschouwen: “als medelid van 't groot gezin waar niemand armoede of
nood kende” (857). Uiteindelijk komt hij weer bij de Hosteboerderij aan, en “de
keuken scheen hem van eersten af weer huiselijk” (884).

Herhaling en gelijkheid
Jan heeft verder ook een grote drang naar herhaling en gelijkheid. Het is precies die
drang die hem in staat stelt om zijn werk vol te houden. Dat werk is immers zeer
repetitief198. Dit geldt voor het dagelijkse werk: “altijd gaan, de lange weg tenden de
vlakke akker, tot aan de beek [...] om weer te herbeginnen nerewaarts” (722). 's
Middags ziet hij hetzelfde als hij 's morgens al zag: “Dezelfde kraaien wemelwiekten
in gelijke zwaai op” (725), en wanneer hij ophoudt valt “Dezelfde mist [nl. als 's
morgens] [...] over de verste dingen eerst” (726). Maar ook op een ruimer niveau is
er sprake van herhaling:
Jan ook schafte er niet eens op hoe het werk minderde of wanneer 't gedaan
zou zijn; in zijn hoofd lag de zekerheid van daarna op een nieuw te
herbeginnen en de ploeg te wisselen met de egge en dan de rol; heel en
gezamenlijk lag al het werk van de dricht onbewust in 't vooruitzicht en
de bezigheid van 't ronde jaar, kerend zonder einde (726).
Tijd heeft voor hem geen betekenis, of toch een heel andere betekenis dan wij gewoon
zijn: “Jan sleet de dag zonder nagaan [...] het duren van
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Deze verwoording komt er pas vanaf de vierde druk van de tekst. Ervoor stond er: “'t eenige
huizelijke”, wat de isotopie duidelijker liet uitkomen.
Jan stuurt er trouwens ook nog eens op aan om het resultaat van zijn handeling zo goed
mogelijk te laten lijken op het vorige resultaat dat hij heeft behaald: “Jan zijn halftoegenepen
oog mikte daar langs [...] en hij lonkte om zo recht mogelijk te werken” (721), en “De ploeg
boorde een nieuwe vore en de boever mikte weer om ze zo recht mogelijk nevens de laatste
te houden” (725).
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de korte spanne tijds, altijd dezelfde, tussen uchtend, noen en avond, onveranderlijk
door zijn bestaan” (725). De verveling die voor sommigen met “de gewoonte van
gelijke levensdagen” gepaard gaat, kent hij niet. Meer van hetzelfde, dat is wat hem
rust en zekerheid brengt.
Werken biedt hem die mogelijkheid omdat het in feite bestaat uit het uitvoeren
van een reeks voorgeschreven handelingen - iets als een toneelrol dus. Het gaat om
een “voorgelegde taak” (836), op bevel van de boer, die hij kan uitvoeren door stap
na stap de conventionele fasen te volgen. Het werk laat hem geen tijd voor eigen
gedachten en vormt voor hem dan ook een toevlucht in moeilijke perioden. Het
spitwerk op het land van de cafébaas bijvoorbeeld, brengt hem opnieuw tot rust:
De volgende dag was 't hetzelfde steken en heffen met de spade op 't land
en door die eentonige, vaste doening, kwam er nieuwe rust in Jans gemoed:
een zorgeloosheid en een vrede met zichzelf omdat de tijd met vaste
bezigheid vervuld was (757).
Hetzelfde zien we gebeuren na Vina's dood: “Hij was blij om in 't oude, vaste leven,
zijn dagelijks bedrijf te hervatten en verder aan niets te moeten denken” (847). Dit
verklaart ook waarom de winter, de zondag of de nacht - perioden waarin niet kan
worden gewerkt - hem zo lastig vallen: “In die gedwongen rust had Jan tijd tot
nadenken en dat bracht hem een lankmoedige verdrietigheid” (764). Ook dan echter
probeert hij te werken, hoewel het duidelijk is dat zijn werk zinloos is: “in slecht
weer wist Jan niets anders te doen dan met de vlegel te kloppen op de schuurvloer.
Hij keerde de bundels stro zonder uitscheiden, van de morgen tot de avond” (778).
Op de boerderij bij Hoste had hij dat probleem aanvankelijk niet. Toen “was de
zondag hem een aangename afwisseling; 's voormiddags had hij zijn bezigheid in de
stal en liefhebberij om de peerden op te poetsen en voor 't overige was er kortswijl
genoeg met de werkgezellen” (764)199.
Jans gehechtheid aan herhaling duikt nog elders in de tekst op. Bij zijn intrede in
zijn geboortestreek hangt zijn opluchting heel sterk samen
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Na de verstoring door de brief echter blijkt deze vluchtweg gecorrumpeerd: “Als hij moede
was van zinnen, deed hij weer zijn beste kleren uit en kuiste en wreef Seva en Miete met
zorg tot ze blonken. [...] Dan herbegon hij op een nieuw te wrijven en te kuisen om de tijd
te doden” (734). In zijn latere leven lukt het hem ook niet altijd even goed om zijn gedachten
te vergeten onder het werk. Over zijn huwelijksperikelen bijvoorbeeld, zit hij na te denken
al werkend: “Hij was dat geval aan 't overleggen onderwijl zijn zeisen lijzig rondzwierde en
't rijpe gras afsloeg” (766). De eerste keer denkt hij niet lang: “die gedachte werd
weggedrongen doordat hij berekenen moest: of er wel voeder zou zijn om een geit te
kweken...” (766). Na het pastoorsbezoek echter is de toestand veranderd: “Hij stond weer
met zijn zeisen te zwaaien. [...] Maar in Jan zijn hoofd was alle gezapigheid verdwenen en
draven [!; TS] deden zijn gedachten!” (769).
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met zijn herkenning van hetzelfde. Ik geef enkele voorbeelden: “'t Was als de
openbaring uit een oude droom, iets dat hij nog gezien had” (743). Zijn blik is hier
niet voor het eerst, het is een herhaalde blik200. Hetzelfde, zo denkt Jan, geldt voor
de avond: “Het werd een avond gelijk hij er nog meer meende beleefd te hebben hier
in 't dorp - ze geleken hem hier onveranderd altijd dezelfde” (745). Alles is bewaard
gebleven zoals het was. De Christus bijvoorbeeld heeft “altijd nog hetzelfde uitzicht”
(745). Nergens is iets “aan geanderd of verdaan” (746). Het nieuwe is niet iets nieuws,
maar iets wat vertrouwd is: “hij zocht rond om te weten: of die nieuwigheden geen
oude kennissen waren” (744). De vrouw op wie hij verliefd wordt, Vina, wordt
eveneens enkele keren met onveranderlijkheid geassocieerd: ze is “altijd gestopen”
(766), boven haar huisje ziet hij “altijd 't zelfde kuilke rook” (774). Dingen die nieuw
zijn daarentegen, maken hem onrustig: een nieuw paard bijvoorbeeld, of een brief,
of een gevoel dat hij nooit eerder had: “Dat was de eerste avond in zijn leven dat Jan
alleen stond, overvallen door een geweldige droefenis zonder uitkomst” (752).

Grenzen
Jan lijkt van grenzen te houden, van opdelingen. De boerderij is een omheinde
eenheid, die overzichtelijk is opgedeeld in verschillende ruimten: de paardenstal, de
werf, de schuur, de bilk (“bilk” betekent “omsloten weide”), de stallen, de keuken.
Jan neemt in bedreigende situaties soms een toevlucht tot kleine ruimtes. Zo kruipt
hij na de eerste drankuitspatting waaraan hij zich overgeeft in het verhaal, beschaamd
in een hoek (738) en ontvlucht hij de vragen van de nieuwe boever door “'t deksel
over de kop” te trekken (739). Het leven op de boerderij biedt hem de beveiligende
begrenzing die hij nodig heeft voor zijn gemoedsrust. Wanneer de boever het hof
verlaat om op het land te gaan werken, komt hij weliswaar in een wereld die merkelijk
groter is, maar er wordt nadrukkelijk gezegd dat hij niet grenzeloos is: “de lange weg
tenden de vlakke akker, tot aan de beek” (722). Jan is trouwens net bezig met lijnen
te trekken, alsof hij de grote vlakte tot een geometrisch opgedeelde figuur wil
reduceren.
Hij blijft de hele roman door nood vertonen aan een duidelijk begrensde wereld.
Hij bewerkt het stuk land dat hij van zijn vader erfde, en “wat er buiten zijn erf
gebeurde, liet hem onverschillig” (763). Het
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Vergelijk met “Die grote boom had hij gezien toen hij de streek verliet” (744)“'t nieuwe dat
hij nu als uit een bekende maar verdoolde oudheid weerzag” (745), “'t verheugde hem dat
alles weer te zien” (745).
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bestaan van een vertrouwd “binnen” laat hem toe om de rest van de wereld te negeren.
Ook het stuk land dat hij samen met Vina bezit, is duidelijk omgrensd: “Dat landstuk
met zijn bochtige uitsprongen, lag duidelijk afgetekend, door een gracht omzoomd,
een elshaag en een doorntronk ten westen, met arduinen paalsteen waar Vorsters erf
begon” (814). De rest van de wereld, wat buiten deze omgrenzing valt, “dat was 't
vreemde” en dus te negeren (“dat hij nooit bekeek”). Zijn dronkemansdroom tijdens
de nacht van zijn aankomst in zijn geboortedorp wordt steeds meer een angstdroom.
Op het einde ervan probeert hij krampachtig om naar huis te gaan, maar wat hij ook
probeert, zijn benen werken niet mee “en hij bleef te miden [sic] 't veld” (755). Jan
slaagt er dus in deze bange droom niet in om een beveiligende grens/rand te bereiken.
De tekst gebruikt in dit verband ook wel het beeld van de “kring”. In het huis van
zijn vader is Jan rustig:
Dat “bestaan” kwam hem voor als het geluk zelf, de verwezenlijking van
alles wat hij wensen kon. Zijn zin stelde hij op geen ander dingen en alles
wat buiten de enge begripskring lag, raakte zijn binnenste wezen niet (765).
Er is een één op éénrelatie tussen de werkelijkheid en Jans wensen. Iets anders (“ander
dingen”) krijgt er geen plaats. Wat “buiten” zijn kring ligt, raakt hem niet echt. Dat
is ook de reden waarom hij zo bang is voor een huwelijk met Vina: “Vina stond zo
ver buiten zijn kring” (772). Wat later lijkt die kring van plaats te zijn veranderd: “al
wat er in brede kring van haar uitging, had een bijzondere kleur” (779), merkt Jan
op. Nadat hij het jawoord heeft ontvangen, blijven hij en Vina nog een poosje praten.
Omdat het donker wordt, steekt Vina een lamp aan: “Het lampvlammeke klaarde
een kring over tafel, elders werd het donkerder” (782). Jan en Vina maken nu dus veelbetekenend - deel uit van dezelfde kring; de rest is duisternis. Toch blijft hij, ook
daarna nog, goed beseffen: “De gewone levensgang en trage gedachtenkring was
heel omver en verwoeld” (797). In dit laatste citaat valt tevens op dat een verandering
van levenswijze in ruimtelijk-statische bewoordingen gevat wordt (als iets - een
gebouw, een muur, een constructie? - dat omverligt, als iets - een veld? - dat
omgewoeld werd), en dat die bewoordingen een onmiskenbare vernietiging van de
voor Jan zo belangrijke orde behelzen (“verwoelen” betekent “omwoelen” volgens
Lemaire201).
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Lemaire verzorgde een helaas ongepubliceerd gebleven, tiendelig woordenboek op Stijn
Streuvels. Omdat het wel degelijk om een woordenboek ga, vermeld ik geen paginanummers.
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Jan houdt - zoals gezegd - van grenzen, van muren. Hij wendt zich dan ook meermaals
tot die grenzen in negatief geconnoteerde situaties. Dat was zo op de boerderij van
Hoste: “waar zijn ogen keken, was de duisternis overal. Daarom draaide hij zich naar
de muur” (713), “Dan keerde hij zich naar de muur en wond zijn zakdoek aan de
gekwetste hand” (720). En wanneer de nieuwe boever Jan iets over zijn vroegere
leven wil vertellen, draait die zich “naar de muur, trok 't deksel over de kop en
antwoordde niet meer” (739). Het eerste wat opdoemt uit de ochtendmist, zijn
trouwens niet toevallig “de gekalkte muren van huis en hoving” (716). Nog op
verschillende andere plaatsen in de tekst spelen muren een gelijkaardige rol: “om
van de verzoeking ontdaan te geraken, keerde hij zich naar de muur” (862). Wanneer
hij, na een periode van werkloosheid eindelijk weer aan de slag mag op de boerderij
bij Vorsters, zegt de tekst: “Hij schatte nu dubbel de weerde van die oude, vermolmde
muren waar hij vrij mocht tussen lopen en leven als medelid van 't groot gezin waar
niemand armoede of nood kent” (857). En de tekst eindigt met een verwijzing naar
“de goede, veilige omheining van schuur en stallen” (887).
Nadat de pastoor de mogelijkheid heeft aangekaart Vina te huwen, verveelt Jan
zich. De relatieve rust die hij heeft verworven (“De akelige ledigheid van zijn huis
zag hij niet meer” 759), is verstoord: “De naaktheid van de muren verveelde hem en
al waar hij keek, zag hij altijd zijn eigen narigheid en zijn onbeholpen armoede”
(774). Zijn relatieve gemoedsrust behoort tot het verleden. Het probleem is dat zijn
“binnen” een “buiten” is geworden, een “buiten” dat afgesloten is meer bepaald:
“Halve dagen guwde hij door 't klein vensterke, over 't blakke veld, naar 't rood
pannendak in de verte [...] De kortwoonst ginder bleef gesloten, dicht, stom lijk een
versteend, verstorven ding” (774), “Het huizeke stond dicht gesloten, met al de
geheimzinnigheid binnen de muren” (775), “Vina blijft gesloten lijk een gevangenis”
(774). Precies die geslotenheid leek trouwens een stimulans te zijn om (onbewust)
de eerste toenadering te zoeken tot Vina: “met dat gesloten huis, voelde Jan zijn
eigen eenzaamheid nog sterker; maar die vertedering van zijn gemoed wilde hij
weren” (762-763), maar uiteindelijk trekt hij toch zijn stoute schoenen aan en gaat
hij haar stukje akker omspitten. De muren beschermen hem niet langer, maar sluiten
hem buiten. Na het huwelijksaanzoek echter luidt het: “Hij [...] kon niet moe worden
van kijken op die witte gevel ginder en het rood pannendak - dat lief huizeke in zijn
dicht omsloten beukenhaag” (778). Het uitzicht is veranderd: het is nog altijd dezelfde
woning, maar nu wordt de aanblik ervan als “lief” ervaren. Het huisje is nog steeds
omsloten (“gevel”, “omsloten
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beukenhaag”), maar dat wekt geen negatieve gevoelens meer op. Immers, de deuren
zullen binnenkort voor hem opengaan. Zijn eigen kijken echter is compleet anders:
“guwen” is veel negatiever dan “niet moe worden van kijken”. Bladzijden later zit
hij weer voor een venster, maar dan nu dat van Vina's huis: “hij vond dat zijn huis
van hier gezien, zulk een vreemd uitzicht had” (797). Het vreemde huis is nu dat van
hemzelf; hij zal het dan ook zo vlug mogelijk beetje bij beetje afbreken, tot er
uiteindelijk nog slechts een klein stukje van over is, een “brake [...] die noch aan
huis of aan kot geleek” (799). “Hij verlangde maar om 't overschot ook af te breken”
(799). (Bemerk trouwens dat hij ook de impact van zijn beslissing op zijn eigen leven
in afbraaktermen verwoordt: “een ommezwaai202 en afbraak van zijn vredig en rustig
leven” (769). Zowat het laatste wat hij afbreekt, is een muur: “tot de hoekmuur alleen
nog recht stond en een stuk van het dak” (799). Een citaat als het volgende krijgt
tegen de achtergrond van de hier geschetste evolutie een interessante meerwaarde:
In de avond nog, stond hij buiten tegen de muur geleund te overwegen:
heel Vina's doening, hoe ze hem bekeken of wat ze gezegd had, maar
daaruit kon hij geen tastbare zekerheid over haar inzichten raden (769).
Jan waagt zich buiten zijn schelp - zijn beveiligende muren dus, zij het wel heel
voorzichtig (hij leunt er nog steeds tegen). Hij is op zoek naar een nieuwe “tastbare
zekerheid” (tastbaar als een muur?), die hem evenwel voorlopig nog onthouden
wordt.

Woorden
Jan vertrouwt op andere mensen om zijn leven te structureren. Dat is wellicht de
reden waarom hij zo'n grote waarde hecht aan bevelen, volkswijsheden of
aanbevelingen. Ze structureren zijn chaotische universum doordat ze mijlpalen
aanbrengen op normatief vlak. Als iemand hem zegt wat hij moet doen, krijgt hij
immers een kant en klare structuur aangereikt. Hij voert de bevelen van de boer uit:
“Gij gaat met Seva en de nieuwe de tienhonderd ommewerken” (719). In zijn latere
leven is dat niet anders. De pastoor geeft het leven van zijn parochiaan op gezette
tijden richting met zijn bevelen: “Ge moet daarover eens nadenken, Jan” (768).
Dergelijke uitspraken bepalen dan ook Jans gedrag, tot lang nadat ze werden
uitgesproken. Vina had hem bevolen niet meer te drinken (“Ge moet dat laten, Jan,
om de jongens en om u
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Op de ruimere isotopie waarin het woord “ommezwaai” past, kom ik straks terug.
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zelf” 853), en die belofte respecteert hij “als een wet”. Haar raad om vol te houden
tot de kinderen de kost winnen “was Jan als een heilige voorzegging waaraan hij
geloofde” (853). Jan volgt Vorsters bevel om zijn hof en zijn huis te verlaten op, ook
al blijft het van Vorsters kant in feite bij woorden; dagen later immers is noch de
boer zelf, noch de veldwachter langsgekomen (862-863). Zelfs stemmen uit Jans
prille jeugd blijven weerklinken:
nu juist kwam hem in 't geheugen een vermaan van zijn vader dat hij als
jongen in een gesprek had vernomen -: Mens, als ge trouwt, zie203 wel uit
uw ogen; kies u een kloek wijf, zie naar de afkomst, naar gezond bloed,
naar verstand en naar goede aanleg; een fortuintje is gauw door 't gootgat
als uw wijf komt ziek te zijn of geen grepe heeft aan 't huishouden. “Een
vrouw bouwt het huis of ze slaat het in gruis!” (772).
Zoals uit dit citaat blijkt, spelen ook algemene waarheden, volkswijsheden, spreuken
een rol. Eerder al had Jan gedacht: “[trouwen] is een gewaagd spel, men moet iemand
vinden die schikt” (768). Iets later beroept hij zich op de spreuk: “te haastig breekt
de benen” (772). Hij kan maar niet geloven dat Vina ten dode is opgeschreven, “de
vrouw van 't hof had hem gezegd dat 't zou beteren, dat Vina er zou deur kruipen;
een wijf houdt al taai aan het leven, meende zij” (840) - ook al met een zogenaamde
algemene waarheid. Dat hij pas kan trouwen nadat Sofrenie hem dat heeft bevolen
(de term is ook hier niet overdreven, gezien de formulering in de tekst: “Ja jongen,
trouwt, ge moet trouwen!” (788); “Maar ge moet trouwen, Jan, [...] ge moet trouwen!”
(794). Sofrenie weet blijkbaar heel goed hoe ze met hem moet omgaan!), sluit bij
dit alles aan. Jan heeft iemand nodig die zegt wat hij moet doen: “'t speet hem de
boerin niet te kunnen om raad vragen” (761), “nu had hij niemand om raad te vragen”
(855), “zijn ellende groeide omdat niemand hem zeggen kon wat hij te beslissen had”
(865). De beslissing om Vina te huwen maakt hem bang als een kind, omdat hij erin
heeft toegestemd “zonder iemands raad” (787). Een belangrijke reden waarom hij
Vina huwt, is de volgende: “zij zou [...] hem raad geven en heten wat hij doen en
laten moest” (771). Het drinken zal hij kunnen laten “als ze hem hielp vermanen”
(773). Jan heeft zelfs iemand nodig om te zeggen of hij gelukkig is of niet: hij weet
niet of zijn leven alleen in het huis van zijn vader beter is dan dat bij Hoste of niet,
“daar hij, aan zichzelf overgelaten, van niemand vernemen kon of er iets aan haperde
of verkeerd was” (761).

203

Zoals we verder zullen zien, is kijken (“zie wel uit uw ogen”) voor Jan een middel om
controle te verwerven over de bedreigende buitenwereld.
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Jan heeft het echter soms wel moeilijk met de macht van woorden en tekens. Zo
lijken ze meermaals zelfstandig handelende entiteiten. Vina vertelt hem over de dood
van zijn vader, en “Die laatste woorden bleven hangen in huis en herhaalden gedurig
in Jans oren” (750). Bij een andere slechte tijding, namelijk dat ze aan de grond
zitten, staat er: “de jongens sliepen en de woorden dansten nog door 't huis” (822).
Wanneer Jan, nadat hij de stelende Dolf liet ontsnappen en daarom door Vorster de
deur werd gewezen, 's morgens wakker wordt, stelt de tekst: “Bij zijn ontwaken,
stond de weemare al gereed” (862), alsof die “weemare” (“weemare” betekent
“ongelukstijding”) een personage is dat kan staan wachten. Woorden treden ook op
als handelende persoon in een gesprek met de pastoor: “hij wist niet hoe die woorden
hem nu doorschokten” (866). Dat hij verneemt dat Dolf de nieuwe paardenknecht is
op Vorsters boerderij, wordt als volgt verwoord: “Dat nieuws sloeg Jan als een kwade
verrassing” (787). Tweemaal resulteert een verbaal feit als het ware in een lijfelijke
kastijding. Het lijkt me in het licht van dit alles niet zo verwonderlijk dat de toekomst
voor Jan iets is wat in woorden is geformuleerd: “Als 't zó geschreven staat wordt
ze toch de mijne” (772).
Een verwant probleem is dat Jan soms oorzaak en gevolg, teken en betekenis,
verwart. Hij gelooft heel sterk in de performatieve kracht van taal. Taal is niet een
indirect hulpmiddel, maar wel een werkelijkheid met een tastbare impact (zoals ook
al bleek uit de paragraaf hierboven). Zo denkt hij dat hij getrouwd is enkel en alleen
omdat hij het heeft gevraagd: “Hij voelde zich reeds getrouwd!” (778), en dat nog
voor hij haar antwoord heeft gekregen. Dit probleem blijkt ook duidelijk bij de
sterfscène van Vina. De pastoor zei hem dat zijn vrouw zou sterven, en Jan denkt:
“De pastoor zegde dat zo vast, 't was alsof zijn woorden de ziekte geboden, en hij
Vina evengoed had kunnen genezen, gelijk hij ze nu uitlichtte en naar de eeuwigheid
zond” (840). Hij begaat de ‘fout’ nog een keer wat verder: “Hij verwachtte nog altijd:
eens dat die brandende keersen en die witgedekte tafel zouden weg zijn, en de
gebuurwijven vertrokken, Vina zou opstaan en haar werk hernemen - 't was hem of
deden die toebereidselen zelf haar de dood aan! - Sterven, sterven, sterven, herhaalde
hij gedurig, zonder dat hij vatten kon wat er gewichtigs gebeurde” (842). Voor hem
zijn de tekens niet het gevolg van de doodsstrijd van zijn vrouw, maar wel de oorzaak.
(Ook herhaalt hij dwangmatig het label van de gebeurtenis, zonder de gebeurtenis
die eronder schuilgaat te snappen. Op die manier is het label, de naam, het woord
“sterven” eigenlijk de gebeurtenis geworden.) Een andere illustratie hiervan zit in
de manier waarop hij Vina ten huwelijk ‘vraagt’ - voor zoverre daarvan sprake kan
zijn. Hij begint dapper en
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veelbelovend: “- Vina, 'k moet u eigenlijk iets vragen...” (776). Maar onmiddellijk
daarna gaat het verkeerd: “Vina, hebt ge het al horen zeggen? De mensen spreken
er af en de paster heeft 't bij mij belopen en komen aanraden... - Waaraf spreken de
mensen? [...] - Ze zeggen dat we gaan trouwen, ik en gij! Vina stond met een
wordende monkel, gereed iets te zeggen, maar 't bleef onuitgesproken. - Wat zegt
ge daarvan?” (776). Jan trouwt als het ware omdat de mensen zeggen dat hij gaat
trouwen. Het geroddel, dat eigenlijk een gevolg is van zijn (onbewust verliefde)
gedrag, beschouwt hij als een oorzaak. Vina's “wordende monkel” zou waarschijnlijk
zijn uitgelopen in een opmerking daarover (“En wat zeg jij daarvan?” of iets
dergelijks), maar ze zwijgt. De laatste zin in het citaat komt uit Jans mond, en is als
het ware een vraag om een uitgesproken bevel.

Heen en terug
In het licht van het voorgaande heeft Jans verbanning uit de boerderij verstrekkende
gevolgen. Van een kleine, overzichtelijke wereld komt hij een eindeloos grote wereld
binnen. De manier waarop de wereld buiten de hofstede wordt beschreven bij Jans
definitieve vertrek, toont iets van die grensoverschrijdende migratie: hij “staat voor
een onbekende ijlte” (740), stapt op een “eindeloze baan”, met rond hem “al die
vlakke stukken eerde zonder einde” (741) en dingen die “zwart en eendlijk” (741)
staan. Dat de wereld precies op die manier wordt beschreven is niet zo verwonderlijk,
gezien de beschrijving gefocaliseerd wordt door een op orde en grenzen gesteld
personage. Hij is ook geen arbeider meer, aan wie voortdurend wordt gezegd wat
hem te doen staat. Hij ziet de mensen aan het werk maar “hij wist zich voor 't eerst
in zijn leven daarbij als wekedagse wandelaar, leegloper, zonder reden of uitkomst
verdoold langs de bane” (742). Er is geen structuur in zijn leven, geen reden of doel.
Wat meer is, het gaat hier om een indruk die hij “voor 't eerst in zijn leven” heeft,
iets helemaal nieuws dus.
Helemaal op het einde herhaalt zich deze evolutie, maar dan omgekeerd. Het
landschap waardoor hij dwaalt helemaal aan het einde van het boek, vertoont dezelfde
kenmerken als de wereld bij het begin van zijn vertrek: “Daar kwam geen eind aan
de lange trakelweg. De velden lagen nergens omzoomd, overal wijd en open” (882).
Het is een wereld waarin hij niets kent: “hij liep over een wereld zonder kennis van
dorp of streek” (881), en waarin zijn blik geen bakens heeft gevestigd: “een wereld,
zonder kentekens van nog geziene dingen” (882). Jan volgt de enige lijn die in die
uitgestrektheid aanwezig is: hij “volgde voort de
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dubbele rij populieren die over land en dorpen sneed” (882), doch die lijn blijkt
bedrieglijk: herhaaldelijk vreest hij de weg te zijn kwijtgeraakt. Uiteindelijk meent
hij een begrensde wereld te hebben herwonnen. Hij wordt opgenomen op de boerderij:
“Leid de man in de grote schuur voor deze nacht en sluit de poort, gebood de boer”
(885). Jan krijgt een verblijf toegewezen in de schuur, achter hem wordt de poort
gesloten (hij is dus binnen) en hij valt tevreden in slaap, “bewust van de goede, veilige
omheining van schuur en stallen, der grote, oude hofstede” (886). Paradise regained?
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Ordenen. ‘Jan keek rond [...] om te herkennen’
Jan houdt, zoals we net zagen, niet van vreemdheid, wel van vastheid: vaste namen,
vaste plaatsen, vaste (werk)rollen, bevelen, herhaling. Hij wil duidelijke grenzen en
hij reduceert het vreemde door het zich toe te eigenen. Een interessante toepassing
van een aantal van deze mechanismen vinden we in de manier waarop hij met het
vreemde paard omgaat.

Test
Door de komst van het nieuwe paard wordt Jan onrustig - net als zijn paarden
overigens. Ze maken Jan wakker op een moment waarop het hele hof, Jan incluis,
normaal nog slaapt. De boever komt zo niet alleen buiten zijn eigen routine, maar
ook buiten de eenheid van het hof te staan. Zijn gedachten laten hem niet los en hij
ligt te woelen op zijn bed: hij “verdoolde tussen waken en slapen” (713). Het
werkwoord “verdoolde” is - zoals straks nog zal blijken - zeer betekenisvol: Jan
verdwaalt, en dat in wat je het hart van zijn kleine wereld zou kunnen noemen - de
paardenstal -, hart dat dus in zekere zin bedreigend wordt. Uiteindelijk ziet hij zich
genoodzaakt de beschermende kleine ruimte te ontvluchten: “eindelijk kon hij 't daar
niet meer uithouden” (715). Hij probeert rust te vinden in het werk: “Hij wierp de
staldeuren open, gooide vlijtig de grote hooibundels in 't rosteel, ging buiten water
putten, mengde 't drinken en goot de kribben vol” (715). Dat lukt echter niet al te
best. Vaardigheden die hij al zijn hele leven beheerst - die dus tot zijn vertrouwde
“rol” behoren -, dreigen hem in de steek te laten: “'t Ware de eerste keer van mijn
leven dat ik een peerd niet kan garelen” (719), zegt hij als het nieuwe dier zich niet
laat zadelen, maar wanneer hij blijft proberen, wordt hij gebeten. Jans wereld is dus
een dreigende wereld geworden, waarin het paard hem met de tanden een stuk van
zijn hand afscheurt (719) en hem “tegen de muur [drumt] om hem te verpletteren”
(719). Dat het dier hem tegen de muur drumt, een normaal gesproken beveiligende
grens die nu ook al bedreigend wordt, is allicht niet toevallig. Het nieuwe paard heeft
met zijn gedrag de beveiligende orde verstoord. Om die orde terug leefbaar te maken,
onderneemt Jan een aantal pogingen om het vreemde minder vreemd te maken.
In een eerste fase gaat hij op zoek naar een naam: “hoe gaan we die vreemdeling
heten? [...] we zullen u maar Bruin heten. Bruin, Bruin,
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Bruin, herhaalde Jan veel keren om de vreemde naam gewend te worden” (715). Iets
wat een naam heeft, is niet meer radicaal vreemd. Het wordt immers gevat in een
vertrouwd systeem, het linguïstische, en gaat deel uitmaken van een wereld waarin
alles een etiket heeft gekregen. Het is wel betekenisvol dat deze nieuwe naam niet
zo nieuw is. Niet alleen herhaalt hij de naam veelvuldig om hem gewoon te worden,
ook is het zo dat het om een vertrouwde naam gaat, die terug in gebruik wordt
genomen: “Jan overpeinsde al de peerdenamen uit heel zijn geheugen: Sarie, Wieten,
Ko, neen, dat allemaal niet... Djole? - Neen, dan peins ik altijd op de oude blauwe
[...]. Bruin” (715). Even denkt hij er dus zelfs aan om het paard dezelfde naam te
geven als de voorganger; enkel sentimentele redenen weerhouden hem daarvan. Deze
herhaling van namen werkt dus tegelijk beveiligend (het zijn vertrouwde namen) en
bevreemdend (ze illustreert de absolute vervangbaarheid van het individu).
De tweede fase behelst de letterlijke insnoering van het dier; het moet gegareeld
worden. Het vreemde wordt een halsjuk omgedaan, getemd - het wordt met geweld
in een bepaalde plaats gedwongen. Dit blijkt niet zonder slag of stoot te gaan, het
paard verzet zich heftig en bijt. Maar uiteindelijk lukt het wel, zij het niet zonder
kleerscheuren:
Zonder een woord te spreken dubde hij een stonde en als de boerin ook
bijkwam, liet hij de vendel vlees bengelen aan zijn hand, wrong met een
krachtige draai 't gebit in peerds muil, zwaaide 't gareel over de hals en
legde de strengen aan (720).
Het paard wordt monddood gemaakt door het een bit in de muil te stoppen, en ingelijfd
in een gareel. Daarvoor kon het, behalve bijten, ook nog roepen, spotten zelfs in één
van de voorbeelden (“hinnikte lijk een snijdende spotlach” (719), “gilde een scherpe
pijnkreet” 722) en slaan of steigeren (“en kletste de achterhoeven dat de zoldering
dreunde” (719), “sloeg dat het geweldig daverde” 720). Door het garelen wordt de
orde hersteld.
Dat herstel blijkt nog eens duidelijk uit het begin van de laatste fase, waarin Jan
Bruin dwingt om als te kort ingespannen handpaard het land om te ploegen: “Nu
leidde hij zijn koppel buiten en hing zonder moeite 't zwindel in de haken, kantelde
de ploeg op de sleep en met licht dansende tred en rinkeling van bellen, stapten de
twee peerden 't hof af” (721). Deze laatste test leidt Jan trouwens betekenisvol in via
een zich toe-eigenen: “Hola, kerel, ge zijt de mijne vandaag” (719).
Na deze drie fasen is alles weer in zijn plooi. Diezelfde evolutie, van ongewoon
naar gewoon, van vreemd naar hetzelfde, wordt overigens
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weerspiegeld in de weersomstandigheden: “Tegen de noen gerocht de zon de misten
meester en 't werd helder en blij nuchter zomerweer, lijk gister en heel de laatste
reeks dagen van de vroege voorjaarstijd” (722). De “misten” zijn niet op hun plaats
in die gelijke reeks voorjaarsdagen. Tegen de middag slaagt de zon erin ze te
overmeesteren - net zoals Jan het nieuwe paard tegen die tijd als getemd kan
beschouwen: “we zullen met u goed werk maken, 't gaat aan de hand zo wel en sterker
als het beste” (723), staat er vrijwel onmiddellijk na de meteorologische passus.
De aanduiding/naamgeving van het paard (eerste fase) verschuift gaandeweg en
reflecteert de gewenning: negatieve benamingen als “die vreemde ruin, die als een
indringer daar stond” (714), “rosse” (714), “druistige makker” (714), “bezetene”
(714), “oude soldaat” (714) gaan over in al wat meer neutrale (“de ruin”, “kerel”,
“vreemdeling”, “'t peerd”, “jongen” 715). Dan krijgt het paard een naam, en de toon
klinkt steeds positiever: “Geen lelijk peerd toch” (716), “zijn Bruin” (716),
“kameraad” (718). Na de eerste, mislukte poging om het dier te garelen, klinkt het
weer negatiever (“kluchtspeler” 719), maar helemaal afwijzend wordt het toch niet:
“ge zijt toch een vinnig ros” (719), “Bruintje” (719). De beet, die Jan aanvankelijk
doet uitroepen: “'t heeft de duivel in” (720), wordt vergeten wanneer Bruin de laatste
proef met glans doorstaat. De aanvaarding lijkt definitief: “De boer heeft een fel
peerd gekocht, meende Jan [...] nu voelde hij al meer spijt om zijn ruwe handelwijze
en om het achterleggen dat Bruin met zulke kracht doorstaan had” (722-723). Wat
later voelt hij “de voldoening met 't nieuw peerd, dat aanlegde om gewillig te werken
nevens 't ander” (725).

Zien/gezien worden
Een andere manier waarop het nieuwe vertrouwd kan worden gemaakt, is via de blik.
Kijken is voor Jan heel belangrijk om orde in zijn wereld te bewaren. Zo trekt hij
pas naar de keuken om te eten “Nadat hij een laatste keer goed alles overzien had”
(727). Mietes veulen ligt hem nauw aan het hart, onder meer omdat hij het heeft “zien
groeien” (717). Om dezelfde reden voelt hij zich zo nauw verwant met de kinderen
van het hof: “Al de kinderen had hij zien geboren worden” (733). Zijn blik is wat
hem toelaat om het ploegwerk degelijk te doen: “Jan zijn halftoegenepen oog mikte”
(721), “hij lonkte om zo recht mogelijk te werken” (721). Tijdens zijn rustpauze na
de maaltijd, gaat hij in de deuropening zitten roken en observeert een Gezelliaanse
pachthofschilderinge204 (“met de ogen
204

Er zijn wel wat reminiscenties aan dit gekende gedicht van Guido Gezelle uit 1855-1856.
Ook daar kijkt iemand naar een gelijkaardig samengestelde troep graantjes pikkende vogels:
duiven, kippen, de bazige kalkoen, eenden... De aanblik van deze scène maakt de toeschouwer
bij Gezelle aan het lachen omdat hij begrijpt “dat ons doen en laten [...] rondom ons
geschreven staat - en die zoekt hij zal het merken - in de dieren en hun werken: in het wijze
of dwaze doen van duif, hinne, of kallekoen”. Jan, de kijker in Langs de wegen, reageert
echter niet. Het enige wat hij doet, is kijken en roken, activiteiten die hij stopzet om weer te
gaan werken. Dat hij passief blijft is significant en sluit aan bij de inhoud van wat hij ziet
(ook in Streuvels' pachthofschildering staat immers een doen en laten geschreven): “met de
ogen volgde hij een eendekieken dat verbeten door de grote hoop, 't koorn van vóór zijn bek
liet wegpikken” (724). Het is niet Jan zelf die lacht, maar Idalie die “loech als de duiven en
vogels haar te lastig om de oren en in 't haar woelden” (724). Als het op lachen aankomt, is

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

414
volgde hij een eendekieken” 725). Als hij niet kijkt, is dat een soort bevestiging van
zijn machtige of rustgevende onverschilligheid: “hij had oren nog [sic] ogen voor al
de zotternij die om hem spetterde” (718), hij nuttigt zijn maaltijd “zonder opzien,
ernstig instekend” (723), “Jan ook schafte er niet eens op hoe het werk minderde of
wanneer 't gedaan zou zijn” (726).
Het is dan ook voorspelbaar dat hij zijn nieuwe paard wil zien: “Jan stapte achteruit
in 't deurgat om zijn Bruin op een afstand te bezien; dan keek hij buiten in de lucht
naar 't weer” (716). Bruin gaat deel uitmaken van zijn gezichtsveld, van dezelfde
blik waarmee hij de werf overziet en het weer inschat. Het dier is dus niet meer iets
‘anders’, iets onzichtbaars en dreigends. Nergens in de tekst gaf het paard trouwens
meer aanleiding tot gepieker dan in het donkere begin, waar Jans blik tekortschoot:
“waar zijn ogen keken, was de duisternis overal” (713). (Dit is ook de reden waarom
de beschrijvende informatie die we krijgen tot de dageraad op pagina 715 van
auditieve aard is, en niet van visuele

Jan een buitenstaander, een toeschouwer; daarover schrijf ik straks meer. Overigens is
Streuvels' pachthofschildering beduidend negatiever dan die van Gezelle. Streuvels' vogels
zijn egoïstisch en hebzuchtig: “neerstig om veel koorn te krijgen”, “De hoenders vochten en
knoterden ondereen”, de kalkoen “draaide rond met grootse aanmatiging om 't alleen te
hebben”. Gezelle lijkt voor sommige dieren echter aan te sturen op een soort democratie. De
duiven bijvoorbeeld “tropplen in en rond malkaâr, broêrschgezind en zonder veedten”.
Streuvels' wereldbeeld is dan ook naturalistischer/agonaler. Nog een laatste opmerking: in
Streuvels' romans komen wel vaker scènes voor waarin een personage dieren gadeslaat. Denk
bijvoorbeeld aan Maurice uit De teleurgang van den Waterhoek die een kat op jacht bespiedt.
Het tragische bij veel van deze mise-en-abîmes is evenwel dat de boodschap voor het
personage in kwestie niet duidelijk is: Jan trekt geen conclusies, Maurice heeft het gevoel
dat het tafereel in verband staat met zijn levenslot “zonder dat hij raden kon hoe” (Streuvels
1999: 203). De lezer echter weet meer. Hij krijgt dan ook meer hints: Jan Vindeveughel kijkt
naar een vogel die het eten voor zijn bek laat wegpikken, de op de kattenvrouw Mira (al bij
haar introductie sluipt ze weg “gelijk eene kat” Streuvels 1999:8) verliefde Maurice, die
enkele regels daarboven “blij als een vogel” (Streuvels 1999:203) werd genoemd, ziet hoe
een kat een vogel belaagt...
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aard, wat nochtans gebruikelijker is: “kletsen”, “slaan”, “gerucht”, “knospten”, “'t
ongeduur der peerdspoten, 't malen van hun eten en 't luide asemjagen”, “klaveren”,...
(713-714).) De krachtproef waaraan Jan Bruin onderwerpt, wordt dan ook in opvallend
visuele termen beschreven: “we gaan u bezeilen en zien wat bloed ge in 't lijf hebt”
(719), “Nu zullen we zien wat ge kunt, mijn beestje” (721), “[hij] keek arglistig op”
(721), “Heel de weg had hij de ogen niet gekeerd van Bruins dansende rug” (721).
Ook verder in de tekst probeert Jan via zijn blik orde in zijn leven te scheppen.
Zo probeert hij geregeld het onderscheid tussen juist en fout te maken door naar een
persoon te kijken: “Jan bekeek de boerin om te weten of ze het ernstig op had” (794),
“Jan keek alsaan, of 't de pastoor ernstig meende” (866), “hij bekeek de pastoor om
te raden of er geen leugen in zijn woorden stak” (871).
Behalve kijken lijkt ook aanraken met de hand een belangrijke
toenaderingsactiviteit: “Hij vleide met de hand over de ruin zijn lanken” (715), “Jan
streelde 't over de steert, opwaarts, en langs de billen beneden naar de poten” (716).
(Bemerk dat de ezel op het einde ook op die manier wordt verkend: “hij verlangde
het beest te zien, te betasten” 872). Het paard stelt Jans aanrakingen echter niet op
prijs: “'t Peerd rilde onder zijn handen” (718). Uiteindelijk bijt het Jan - niet toevallig
- in de hand. Jan reageert furieus en “stampte en sloeg met de vuisten overal waar
hij vatten kon” (720), wat een intensifiëren én een ontaarden (hij slaat niet gericht
maar wel “overal waar hij vatten kon”) van zijn aanraken betekent. De beet is de
oorzaak van een visuele positieverandering: van diegene die kijkt, wordt Jan de
bekekene. Tot driemaal toe weigert hij de boerin te laten kijken naar de wonde:
“Here-God, zijt ge gekwetst, Jan? Kom in huis, riep de boerin. Ge ziet wel, hij is
gebeten, vezelde zij tot de boer” (720), “En uw hand, Jan, ge zijt gekwetst, laat me
ne keer zien, jongen. - Een schribbel, 't spreken niet weerd, en hij dook ze in zijn
ondervest” (723) en “Laat zien, is 't diepe gekwetst? Misschien komt er kwaad in.
Hij draaide de verbonden hand weg” (731). De beet in de hand is een belangrijke
gebeurtenis, omdat ze zowel Jans visuele als zijn tactuele onmacht laat zien. Misschien
komt ze daarom ook na de bijtscène (719-720) nog zo vaak voor in het eerste deel
van de tekst205, zonder dat er eigenlijk iets mee ‘gebeurt’ - zonder

205

“Jan zijn linkerhand pinste en neep geweldig” (721), “met spannende aandacht stuurde de
gewonde hand de ploeg” (721). Zijn bewondering voor het nieuwe paard doet hem die pijn
vergeten: “De boer heeft een fel peerd gekocht, meende Jan, 't gaat sterk door de eerde. Hij
was de wonde aan zijn hand vergeten” (722). Toch komt de wond nog terug: “zijn gekwetste
hand [...] gloeide lijk vuur” (723), “al wat hij voelde [...] was de pijn in zijn hand, de deugd
van 't voordelig weer en de voldoening met 't nieuw peerd” (725). In dit laatste voorbeeld
wordt de pijn vermengd met/gecompenseerd door goede dingen, zoals het nieuwe paard.
Men zou kunnen zeggen dat de symboolwaarde van de wond afneemt naarmate de
ontvreemding van het nieuwe toeneemt. De wond verstoort de orde steeds minder. Nadat hij
ze eindelijk aan de boerin heeft laten zien en door haar verzorgen, is de wond uit de tekst
verdwenen...
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dat ze het startschot vormt voor een narratieve lijn (Jan krijgt koudvuur bijvoorbeeld).
Misschien is er ook iets voor te zeggen om de verstoring van de orde die de beet
teweegbrengt in Jans leven, parallel te lezen met de verstoring van de conventionele
narratieve orde van de tekst, die vereist dat gegevens die vaak vermeld worden
uiteindelijk functioneel moeten blijken te zijn.
Ook uit Jans reactie wanneer hij de brief krijgt, blijkt hoe hij hem probeert te
‘bezweren’ door hem aan te raken en te bekijken: “Zie, Jan, daar is voor u een brief
gebracht. [...] zijn hand nam het wit ding en draaide het twee, drie keren om; hij
bezag langs alle kanten de grote letters en de stempel” (727). (Hij beschikt na de
paardenbeet maar over één hand meer, vandaar allicht het enkelvoud.) Zijn blik schiet
echter te kort, al blijkt dat pas na drie dagen: “Sofrenie, wilt ge dat lezen voor mij?”
(731). De brief verstoort Jans visuele macht. Hij wordt bekeken terwijl hij de brief
draait en keert: “De andere kerels hadden dat bezien” (727). Er wordt achter zijn rug
gelachen (727, 728) en gepraat (728). Zijn eigen kijken daarentegen is doelloos
geworden: “staren op de top van zijn schoen” (728). Hij probeert zich te verbergen
en muist ervan onder om op zwier te gaan: “Hij sloop omzichtig, zonder gerucht,
langs de schuur” (728). Zolang hij wegblijft, lukt zijn poging en weet hij zich te
onttrekken aan de blik van de anderen (en van de lezer, want die blijft achter op de
boerderij en is evenzeer als de boer en de boerin afhankelijk van de op inlichtingen
uitgestuurde staljongen206): de boer “zag dat Jans hoed er niet was en zijn schoenen”
(728), “Elk, die om enige reden aan 't hofgat kon geraken, keek benieuwd langs de
dreef om te zien of Jan nievers te ontwaren was” (730). Bij zijn terugkeer echter is
het hek van de dam. Het feit dat hij niet opkijkt tijdens de maaltijd, kan nu niet meer
met een eigengereide onverschilligheid verbonden worden, maar wel met een
schaamtegevoel: “'s Anderendaags kwam de knecht op gewoon uur in de keuken om
koffie, beschaamd, zonder opkijken” (730). En nadat Sofrenie de inhoud van het
poststuk heeft voorgelezen, vertrekt hij weliswaar “Zonder nog naar zijn brief om te
zien” (732), maar compleet is dat negeren beslist niet. In gedachten is hij voortdurend
over de

206

Meer nog, de lezer weet minder dan de boerderijbewoners. Die beseffen immers, op basis
van ervaringen in een verleden dat aan deze tekst voorafging, onmiddellijk dat Jan op zwier
is: “Wel, we zijn er, de kerel is gaan drinken, en dat moet altijd in 't volle werk gebeuren”
(728).
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inhoud ervan aan het piekeren. Enkele dagen later resulteert dat in zijn vertrek. De
manier waarop hij vertrekt, toont eveneens aan dat er iets aan de hand is met de oude
Jan. “Hij was te wege weg zonder nog naar iemand om te zien” (739), staat er, maar
wanneer de boerin hem nog eens binnen roept, gaat hij daarop in. Ook laat hij dan
voor het eerst de wonde aan zijn hand zien: “liet gewillig de wonde kuisen” (739).
Zijn drang om toch iemand te zien is groot genoeg om hem zijn onwil te laten
overwinnen om de wond te tonen.
In de periode tussen het lezen van de brief en zijn vertrek wordt Jan de hele tijd
bekeken: “[de boerin] bekeek hem boven haar brilglazen” (731), “'t volk bezag hem”
(732), “'t scheen hem dat allen de ogen op hem hielden” (734). Jan is een vreemde
geworden op de boerderij, een bezienswaardigheid. Opnieuw wordt de doelloosheid
van zijn eigen blik aangestipt: 's middags zit hij nog maar eens “te staren op de toppen
van zijn kloefen” (735), hij kijkt Netje “in de ogen zonder te weten wat te zeggen”
(736), en in de paardenstal zien we hem “al starend naar de donkere zoldering” (738).
Zijn blik heeft de kracht verloren om de dingen vertrouwd te maken:
Zijn ogen bleven de dingen om hem heen aanstaren - 't alm, het tuig, de
garelen, zijn beddebak, de koffer, de haverkist, het lievenheerke - al dingen
die hem vertrouwd waren, met hem vergroeid, die hij gebruikt had, er
mede omgegaan zonder er verder op te schaffen - nu kwamen diezelfde
dingen hem voor alsof hij ze nu eerst zag - onbekend en vreemd aandoen
[sic] (734).
Het vertrouwde blijkt vreemd geworden; het is alsof hij de dingen nooit eerder zag.
Er gaat een voorheen ongehoord (“zonder er verder op te schaffen”) appèl uit van
die dingen om gezien te worden. De brief en de eruit volgende beslissing te vertrekken,
hebben blijkbaar zijn leven en zijn visuele macht verstoord.
De manier waarop in dit verhaal informatie wordt aangebracht over het uiterlijk
van personages is interessant. Een van de in de denktrant van Hamon meest voor de
hand liggende strategieën om uiterlijke beschrijvingen te motiveren, is die van de
ontmoeting: het ene personage ontmoet het andere personage waarop dus, al van bij
de introductie, een beschrijving volgt. Heel vaak wordt die aan het hoofdpersonage
gedelegeerd, via diens blik bijvoorbeeld of doordat hij met het te beschrijven
personage praat of er iets mee doet. Dit patroon klopt voor een heleboel ontmoetingen
in dit boek: Jans afscheidsgesprek met Netje (735) bijvoorbeeld, of zijn eerste contact
met Vina (748) en Klette (748-749). Wat hemzelf betreft echter is er iets aan de hand.
Ondanks
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ontmoetingen met verscheidene personages (boer, boerin,...) duurt het een hele poos
voor we iets over zijn uiterlijk vernemen207. Jans uiterlijk wordt pas voorgesteld als
hij zijn standplaats heeft verlaten en in een nieuwe omgeving terechtkomt. Op die
manier beantwoordt hij aan de logica van de blik zoals die in de loop van de tekst
geformuleerd wordt: “zagen ze malkaar zonder iets op te merken, zoals men een
boom ziet of een huis die maar opzien zou wekken als hij een tijdelijke morgen ineens
op een andere plaats zou gezet zijn” (760). Ook Jan wordt op een andere plaats gezet,
en de lezer krijgt dan eerst iets om op te merken. Bovendien krijgen we deze
informatie op een belangrijk andere manier dan door de confrontatie met een ander
personage:
[Jan is net aangekomen in zijn geboortestreek en zit op een bankje te rusten
en rond te kijken] 't nieuwe dat hij uit een bekende maar verdoolde oudheid
weerzag, geleek aan de man die op het bankje te zinnen zat, de verouderde
man met zijn lange benen en hoekige leden, zijn gekapte kakebenen onder
het bruin, gereuveld vel van zijn wezen, de man die hij nog ievers gezien
had en die hij zelf was (745).
Hij wordt dus niet beschreven in relatie met een ander mens, maar wel in relatie met
een ruimte (de nieuwe streek). Bovendien wordt deze beschrijvende informatie niet
gedelegeerd aan iemand anders, maar wel aan hemzelf: “die hij nog ievers gezien
had”. In Jans zelfbesloten wereld is geen plaats voor een andere blik. Sterker nog,
er is überhaupt geen plaats voor een ander. Hij kan niet in een interpersoonlijke relatie
functioneren208. Tezelfdertijd blijkt duidelijk hoezeer hij eigenlijk ook niet met zichzelf
kan omgaan: nu al is hij vervreemd (“die hij nog ievers gezien had”).

207

208

Van elk van zijn paarden echter krijgen we al heel vroeg uiterlijke informatie. Misschien
verraadt deze volgorde van beschrijving iets over de rangorde van de te beschrijven gegevens?
De paarden zijn belangrijker/waardevoller in deze wereld dan de mensen die ervoor moeten
zorgen...
Op een cruciale fase in dit opzicht, namelijk tijdens zijn huwelijksaanzoek, is er weer sprake
van autodescriptie: “Hier voelde Jan zich de slome vent op zijn magere benen, zijn hoekig
lijf en ongelijke schouders” (776).
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Buiten. ‘Wat voor vent zit er daar?’
Noemen
Al de behandelde ‘beschermingsmechanismen’, om het maar zo uit te drukken,
blijken niet te volstaan om hem te beschermen voor zijn verdere leven. Zijn drang
om de dingen te benoemen is daarvan een overtuigend voorbeeld. Bij zijn eerste
terugkeer naar de Hoste-boerderij zien we hoe hij de oude namen weer uitspreekt:
“Bruin! mompelde Jan” (792) wanneer de dochters hem de paardenstal tonen, en
wat later wijst Laura hem “de oude koeien die Jan effenaan bij hun naam noemde”
(792). Het lijkt alsof er niets is veranderd. Deze triomf is echter slechts schijn. Niet
alleen is het zo dat hij enkel de “oude koeien” bij de naam noemt, ook lopen er
onbekenden op het hof - naamlozen dus; terwijl Jan een open staldeur voorbijgaat,
“ontwaarde hij een onbekende koeknaap die de raapmolen draaide” (791).
Een ander voorbeeld is het volgende. Als Jan naar zijn geboortestreek terugkeert,
montert hij op wanneer hij op een heuvel komt. Toeval of niet, maar daar “herkende
hij al de torens en hij noemde de dorpen bij hun naam” (744). Het is opvallend hoeveel
familienamen worden vermeld op die bladzijden: Vina, Schorre, Busscher, Ghijsels
molen, Vorters hofstede. Een poos later blijkt echter hoe bedrieglijk namen kunnen
zijn. Uit een gesprek met Dolf leert Jan immers dat er veel veranderd is: “Vele van
die vroegere inwoners waren weg, dood meestal, de namen alleen waren dezelfde
gebleven, maar gedragen nu door jonger volk in de bloei van 't leven” (757). Hier
wordt dus het naamgeven als beveiligend procédé zelf in vraag gesteld, in het vorige
voorbeeld was dat nog niet het geval. Elders blijkt hoe Jan - zonder het te weten iets gelijkaardigs meemaakt, je zou zelfs kunnen zeggen: bewerkstelligt. Het vreemde
krijgt er een - door aanhalingstekens gemarkeerde209 - naam: “de geheimzinnigheid
van het “andere” dat hij moetens te doorleven had” (751) en “'t Was ginder anders,
toch, en dat “andere” beklaagde hij omdat het buiten zijn greep lag” (765). Hetzelfde
label benoemt dus twee compleet tegengestelde situaties. De ene keer gaat het immers
om de toestand na de brief en de reis, de tweede keer over zijn leven bij boer Hoste.

209

Aanhalingstekens komen nog meer voor in de tekst om een woord te markeren: “Daartussen
leefde hij als “de oude van 't hof” die wilde geacht worden” (718), “Dat “bestaan” kwam
hem voor als het geluk zelf” (765).
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Op het einde van de roman zullen namen Jan eens te meer parten spelen: hij vraagt
overal naar boer Hoste (“Is 't hier dat boer Hoste woont? Kent ge boer Hoste niet?”
883), maar niemand kan hem de weg wijzen. Dat is ook niet zo verwonderlijk: boer
Hoste is er immers niet meer, en een aangetrouwde jonge boer brengt een andere
familie- en dus boerderijnaam binnen. Dat is dan ook de reden waarom de koeknaap
aan de ingang van het hof “gekkend het hoofd” (883) schudt op Jans vraag - een
teken aan de wand dat Jan betweterig negeert: “maar Jan wist het beter” (883). Eens
op de boerderij noemt hij opvallend veel namen: Sofrenie, Hoste, Laura, Lotje, Idalie,
Netje, Mele, Cies. Op het einde heeft Jan nog steeds niets door, de lezer echter wel.
Het eerste licht gaat branden op het ogenblik dat er een naam valt: “De flinke jonge
boer die binnenkwam vroeg aan zijn wijf: - Wat voor vent zit er daar? En Laura die
zich in een vaag herdenken de oude boever herinnerde: - 't Is een peerdeknecht uit
vaders tijd” (884-885). Die alarmerende naam valt echter wel in het discours van de
verteller, zodat deze hint aan Jan voorbijgaat. Nu zijn ook nog eens de namen
veranderd, en Jan beseft het niet eens.

Handen
Dat Jan machteloos staat tegenover de buitenwereld, wordt op een opvallend
lichamelijke manier verwoord. Zowel zijn handen en zijn benen als zijn blik schieten
tekort. Handen placht hij, zoals ik al schreef, als instrumenten om controle te
verwerven te gebruiken (paarden slaan of strelen). Zijn andere leven op de boerderij
is voorbij, en “dat “andere” beklaagde hij omdat het buiten zijn greep lag” (765). In
zenuwachtige momenten weet hij met zijn handen geen blijf: bij het bezoek van de
pastoor staat hij “verlegen werkend met de handen” (767), bij zijn ingebeelde
huwelijksaanzoek staat hij “de duimen te draaien zonder iets te zeggen” (775),
wanneer het dan werkelijk zo ver is, staat er: “hij plooste met de vereelte handen zijn
halsdoek die als een touw om zijn nek was gesnoerd” (776)210, op zijn trouwdag
“zocht [Jan] waar de grote handen te duiken en boorde met de vingers tussen de
hemdsband” (802). Na Vina's toezegging gaat het weer wat beter en “sloeg Jan ter
bevestiging de open hand op tafel” (781).
Wanneer er niet te werken valt, duikt het beeld van de falende handen weer op.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de winter: “al waar Jan de handen wilde aansteken
buiten, 't was hard vervrozen, toegelegd en met ijzer of staal was de eerde niet te
keren” (787), maar ook op zondag:

210

Jans beslissing om te huwen krijgt door deze simile een macaber tintje...
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“het werkalm raakte hij niet aan” (764). Jan verkeerde in de mening “dat zijn handen
heel hun onderhoud bijhielden” (824)211, maar van Vina verneemt hij dat ze aan de
grond zitten. “Zijn handen staken diep in de broekzakken” (822). Die nacht durft hij
“zijn bevende handen niet verleggen” (823). Het is opvallend dat precies nu zijn
minachting voor handenarbeid weer opduikt: “zijn eigen handwroetelen minachtte
hij als peuterend, vrouwelijk gedoen dat overal ten onbate leidde” (826).
Uit wanhoop vlucht hij in de drank, en “'t Werd hem als een weerkeersel uit zijn
jonkheid - het vrije, onbekommerd gezwaai van zijn armen die ineens weer los
gerochten” (830). In een later stadium van zijn dronkenschap wil hij zijn manuele
macht misbruiken (“de vuisten geloken stapte hij binnen”, “slaan wat hem in de
handen viel” 830), maar ze blijkt tekort te schieten: “sloeg met de vuisten op de
muren in razernij omdat ze niet invielen” (830-831)212. Na de dood van Vina worden
Jans handen steeds destructiever. Zijn huis vervalt, maar “Jan voelde geen goeste
een hand uit te steken om het tegen 't verval te vrijwaren” (848). Dolf daarentegen
wil hij eigenhandig wurgen (“waren zijn handen weer bezig die magere hals te
worgen” 851), neersteken, in een “ponkel” duwen (851). Zijn kinderen slaat hij
lukraak en zonder rede te verstaan: “bij 't minste kwaad, te slaan naar wie 't vangen
wilde” (848).
In de harde winter ontslaat Vorster al het werkvolk, en Jan werkt aan een geweven
lap. Als die af is echter, “vielen Jan ineens de armen lam” (855). Het is maar één van
de aanduidingen van zijn falende manuele macht: “hij keek met dom verwarde ogen
over 't verlaten land dat te rusten lag, zonder werk of groeite. Hij stak de handen in
de grondeloze broekzakken” (855). Het is tragisch dat zijn handen hem ook in de
steek laten bij dé ultieme kans op geluk: “eer hij 't zelf wist, hadden zijn handen
gelost en de dief was ontrocht en weg” (861). Op het einde van de tekst kan hij zijn
werk niet meer naar behoren doen: “zijn bevende handen lieten [de vrachten] soms
vallen” (876).

Stappen
Ook met Jans benen, die andere machtsinstrumenten waarmee hij, door ermee te
stampen, de controle over het paard probeerde te herwinnen (720), is er iets gaande.
Het verhaal ervan lijkt, net als dat van zijn handen, bij momenten parallel te lopen
met zijn eigen verhaal. Wanneer

211
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Dit is iets wat hij op de Hosteboerderij wél had gekund: daar “bezorgden zijn handen
eenvoudig 't geen waarvan hij onbekommerd geleefd had” (811).
Kathryn Smits wijst er terecht op dat Jan zich in deze scène net zo gedraagt als nadat het
paard hem beet: hij stampt en slaat (Smits 1993:98-99).
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hij gelukkig is, staat hij vast op de benen, terwijl ongeluk resulteert in wankele benen.
Als paardenknecht bij Hoste bijvoorbeeld heeft hij een stevige stap: “Hij stapte met
grote grepen, duwend de zware schoenen op de botsbollige knoestbrokken” (721-722).
Dan wordt hij door de brief uit zijn vaste standplaats verdreven, en “Jan die zo vast
zijn alledaagse wegen gewend was te gaan, liep nu, plotseling ontredderd, als een
simpelaar” (740). Maar hij “ging zo dapper zijn benen wilden, over 't dorp, de straat
uit, door nieuwe velden” (740-741). Wat verder herkent hij de streek die hij tijden
daarvoor verlaten had. Dat doet hem opfleuren, en “hij ging met heftige stap” (743).
Hij komt aan maar vindt een gesloten deur, en “de lamheid van de reis hing hem in
de benen en drong hem om toch ievers rust te vinden” (747). Jan probeert zijn verdriet
te verdrinken, “zijn benen vielen slap” (754). In zijn angstdroom wil hij vluchten,
maar “wat hij al wrocht, zijn benen wilden niet voorwaarts” (755). 's Morgens wordt
hij wakker met een kater, ongelukkig en “slap op de benen” (755).
De pastoor raadt hem aan Vina ten huwelijk te vragen, en de volgende zondag
weet hij niet goed of hij samen met Vina naar de kerk wil stappen. Onzeker trekt hij
erop uit, en zijn twijfel wordt lichamelijk uitgedrukt; hij weet niet “of hij de stap
vertragen of verdapperen moest” (770). Hij blijft lang twijfelen, maar beseft heel
goed: “'k moet zelf de stap doen” (774). Uiteindelijk reist hij weer naar Hoste om
raad te vragen. Tijdens de heenreis stapt hij altijd maar door; “zijn benen wrochten
haastig en al wat hij voelde was een angstige drift om gejaagd vooruit en weg te zijn
uit de woeste eenzaamheid” (789). De manier waarop hij terugstapt daarentegen
wordt gekenmerkt door verworven zekerheid en rust: “Met stagen ernst en stap voor
stap, herging hij de weg” (795). Na het jawoord voelt hij dat de dingen weer in orde
waren (800): onder meer dankzij zijn huwelijk zou hij “zich al vaster op de grond
voelen” (800). Dat wordt ook bevestigd tijdens zijn avondwandeling naar huis met
Vina aan de arm: hij “voelde zich vast op de benen” (807). Nadat Vina hem heeft
verteld dat ze aan de grond zitten, beschouwt hij zijn huwelijk echter als een “keten
aan zijn been” (829), die hij “wilde [...] van zijn voeten stampen” (829). Opnieuw
vlucht hij in een drankhuis, tot hij buiten staat, “flauw op de benen” (830) en
struikelend (“tjaffelde” 831), om uiteindelijk in de berm van een gracht te sukkelen.
Nadat hij uit zijn huis werd gejaagd, slaat hij nog maar eens aan het drinken: “Jan
voelde zijn benen van flauwte begeven en telkens hij struikelde, mompelde hij
woorden om zijn tjammelen te verontschuldigen” (865). De onwankelbaarheid
waarvan sprake was in zijn tijd met Vina, is nu teloorgegaan: “de grond was onvast
waarover hij
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liep, hij voelde 't zinken overal waar hij steunen wilde” (865). Hij gaat in “'t kasteel”
wonen. Zijn zonen trekken op seizoenarbeid, hijzelf trekt rond met zijn ezeltje en is
relatief gelukkig: “De dag door ging hij zijn vaste gangen, altijd achter de baan [...]
Zijn benen hielden het uit” (874). Dan komt de teleurstelling om zijn ontaarde zonen:
Hij stond en wakelde verlaten in de maneklare wildernis [...] Hij steunde
de handen op de grond, wrocht zich op de benen en kroop al wakelend
naar 't bruggetje (879).
Het is belangrijk te bedenken dat Jan hier niet wankelt omdat hij zich bedronken
heeft. Voorheen was dat doorgaans wel het geval. Hier treft hem geen schuld meer,
wat de noodlottige neergang van zijn leven illustreert. 's Morgens wordt hij wakker,
en de “pijn en de stijfheid overnepen weer zijn lijf” (880). Maar dan neemt hij het
besluit te vertrekken: “Ik ga, zei hij” (881). De tekst benadrukt verscheidene malen
dat zijn stap niet al te vast meer is: “zonder ommekijken, met zijn stok al tastend,
djoezelde hij onvast op de benen vooruit” (881), “hij ging [...] met kleine
stronkelstapjes, d'ene voet achter de ander, vooruit” (881), “'s anderendaags trakelde
hij verder” (883), tot hij uiteindelijk bij Hoste aankomt en zich in het stro kan
neervleien.

Kijken
Met Jans blik gaat het ook bergaf. We hebben gezien hoe Jans kijken op de boerderij
iets reveleerde over zijn wereldbeleving. Zijn blik maakt zijn wereld veilig en
vertrouwd. Nieuwe dingen, zoals het paard of de brief, strooien roet in zijn ogen. Hij
wordt de bekekene in plaats van hij die kijkt; zowel zijn medemensen als de dingen
rondom hem houden hem in het oog. Zijn eigen kijken daarentegen wordt een staren.
In wat volgt, bespreek ik de lotgevallen van zijn blik doorheen de rest van de tekst.
Omdat ik de volgorde van de tekst daarbij volg, komt de orde van mijn eigen tekst
soms wat in het gedrang.
Jan vertrekt zo vroeg mogelijk, nog in het duister:
Jan zijn enige begeerte was nu zo gauw mogelijk eer 't helder werd, zo
ver mogelijk weg te zijn. Een angst voelde hij om al die bekende dingen
rond zich niet te zien, het land, de bomen, de huizen, of vrees was 't dat
die dingen, of een kennis, hem zelf zouden zien nu hij, als een vluchteling,
de streek verlatende was (740).
Dit citaat toont meteen de dubbelheid van zijn angst aan. Aan de ene kant is hij bang
om de bekende dingen niet meer te zien. Aan de andere
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kant vreest hij ook de bekekene te worden - zowel door “die dingen” als door “een
kennis”. Zijn angst is zelfs zo groot dat hij een symbolisch zo belangrijke gift als die
van Netje niet durft terughalen: “Had hij dievelinge kunnen in de stal dringen terwijl
't nog donker was en ermee wegvluchten... maar de dag kwam zo dapper - neen”
(741).
Jan wil bekende dingen zien. Als dat niet kan, verkiest hij niet te kijken.
Onmiddellijk na zijn vertrek naar het ouderlijk huis bijvoorbeeld bekruipt hem de
zin om “bier te drinken, veel bier en alles te vergeten en niets meer te zien” (741).
Hij stapt echter verder, en wat hij te zien krijgt, doet hem pijn: “Hij zag de knechten
die neerstig, zonder opzien, achter hun ploeg schreden en hij wist zich voor 't eerst
in zijn leven daarbij als wekedagse wandelaar, leegloper” (742)213. Hij wil niet bekeken
worden. “Hij keek rond of niemand hem zag” (743), staat er, voor hij water schept.
Zijn rondspiedende blik is gericht op herkenning: “Jan zocht rond om de kerktorens
in de verte te herkennen, maar die dorpen wist hij enkel bij naam om ze nooit gezien
te hebben” (742)214. Plots komt hij in een volledig nieuwe streek en gaat het weer
beter: “als Jan op de hoogte kwam, ontwaarde hij plotseling de nieuwe streek. [...]
Jan voelde zich heel verhemd en voldaan, zo onverwachts in dat nieuwe landschap”
(743). Hij geeft zijn ogen de kost: “heel de gezichteinder rond”, “waren hier niet te
zien”, “al waar Jan de ogen keerde” (743). De reden voor die kijklust valt niet moeilijk
te achterhalen: het landschap is niet echt nieuw, wel iets “als de openbaring uit een
oude droom, iets dat hij nog gezien had” (743). Hij gaat dan ook zo verder: “hij zocht
rond om te weten: of die nieuwigheden geen oude kennissen waren” (744). Zijn
zoeken is succesvol: “Die grote boom had hij gezien toen hij de streek verliet” (744),
het Christusbeeld “had altijd nog hetzelfde uitzicht” (745). Hij wil naar huis, “vrienden
zien” (744).
Doch er is iets mis. In het begin gaat Jan nog vlot voorbij aan de vaststelling dat
de dingen toch niet identiek dezelfde zijn gebleven: “Al die dingen schenen Jan, als
jongen, veel groter toe, veel mooier en netter, maar 't verheugde hem dat alles weer
te zien” (745). Het probleem wordt echter steeds duidelijker: over alles “hing een
wasem [...] van verledenheid en zinsbedrog” (746). Hij vertrouwt zijn eigen kijken
niet

213

214

Dat de aanblik van deze werklieden hem onaangenaam is, is ook niet zo verwonderlijk. Hij
ziet immers mensen die zijn ingeschakeld in een werkrol, een positie die Jan zelf ook
apprecieert (supra): ze weten wat ze moeten doen en moeten zich daar geen eigen vragen bij
stellen.
Dit citaat wijst eigenlijk nogmaals op het failliet van namen. De naam biedt geen garantie
op vertrouwdheid; het is een hol label waarachter geen door persoonlijke ervaring opgedane
kennis schuilgaat.
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meer: “zo meende Jan dat, als hij opstond om de dingen nader te bekijken, het al lijk
dode assebeelden zou vergaan” (746). Hij wordt ook zelf weer bekeken: “de mensen
bezagen hem en hij herkende ze niet” (746). Hij stapt het venster voorbij “zonder te
durven inkijken” (747) en na een mislukte poging om de deur te openen, gaat hij
eerst “rondkijken of niemand hem staan zag” (747). Zijn blik schiet te kort: “Hij stak
zijn hoofd tegen de vensters en niets zag hij tenzij avond en donkerte in huis” (747).
Hij ondervindt een moment van rust, dat opvallend genoeg weer samenhangt met
een visuele herkenning: “Met de eerste oogslag herkende Jan haar en bij die
verschijning ondervond hij een onverwachte deugd en gerustheid” (748). Die is echter
van korte duur. Hij heeft het zeer moeilijk met de blinde ogen van Vina's moeder:
“Hij wist niet waarom hij gedwongen werd te kijken naar dat oud wijf [...] met heur
dode ogen” (750)215. Maar niet alleen is zijn blik niet meer vrij (“gedwongen werd
te kijken”), hij is ook nog eens onbetrouwbaar. Hij verwart haar immers met zijn
vader: “meende hij daar zijn vader te zien” (750). Zijn ouderlijk huis is helemaal
leeggehaald, “zodat Jan niets meer vond om zich te herkennen” (751). Een “geweldige
droefenis” (752) overvalt hem en hij gaat op zwier. Na het gelag in de herberg,
waarbij hij in zijn dronkenschap opmerkelijk genoeg wél gezien wil worden (“Hij
stak zijn glas omhoog, keek of ze 't zagen en ledigde 't in één draai” 752-753), wordt
hij eventjes wakker: “Zijn ogen zaten vol donker” (754). Hij valt weer in slaap en
beleeft een droom die men kan lezen als een krachtmeting tussen zijn eigen kijken,
en dat van de anderen: “Hij trachtte aan 't draaien van hun ogen en 't wenden van de
wezens, de leugens te zoeken, maar hij verdoolde van langs om dieper” (755). Het
is een krachtmeting waarin hij het onderspit delft: hij bekijkt zichzelf en

215

De kwalificatie “blind” komt regelmatig voor in de tekst: “de armoede [...] die hij tegemoet
liep als in blinde noodzaak” (787), “hij moest blindeling mede, voort, zonder te weten waar
naartoe” (797), “Hij voelde zich op een wagen die blindelings voortgerold was door hun
bestaan” (848). Uit elk van deze citaten blijkt hoe blindheid wordt verbonden met onmacht,
en wel de onmacht om over het eigen bestaan te beschikken. Toch komt het woord
“blindelings” ook wel voor waar we het niet of minder zouden verwachten. Vina is bezorgd
omdat “Jan zo onverschillig was aan al de grote dingen van God; hij leefde alsof 't hem
zonder oorzaak of reden, blindelings al toegeworpen werd, en hij vroeg nooit naar zegen of
genade voor 't toekomende of wist van bedanken voor 't geen hij zo mildelijk kreeg” (810).
Die afwachtende, passieve houding van Jan is trouwens inderdaad iets wat regelmatig opduikt:
hij is iemand die wacht tot de dingen voor hem worden klaargemaakt zonder dat hij er zelf
iets voor heeft moeten doen. Het is alsof Jan gegevens connoteert naargelang het hem uitkomt:
nu eens is blindheid slecht, dan weer is het een zelfbeschermingtactiek (het niet willen zien),
nu eens voelt hij zich blind meegesleurd en gestuwd buiten zijn wil, dan weer is dat
onvermogen om zelf te handelen precies wat hij wil.
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merkt dat hij de bekekene is geworden, “lacheding voor de mensen die
voorbijkwamen” (755). Wanneer hij opnieuw wakker wordt, kijkt hij “rond om zich
te herkennen” (755). Dat lukt echter niet en “Hij staarde dom in de mist” (755), staat
er “verdoold te staren” (755) - hij kijkt “beteuterd” en “als een verblufte zot” (756).
In de daaropvolgende perioden vindt er een zeker herstel plaats. Het geregelde
werk, eerst bij de cafébaas en vervolgens voor eigen rekening, brengt hem tot rust.
Zijn blik is de dingen gewoon geraakt. Hij werkt dan ook weer “zonder opkijken”
(758), en “De akelige ledigheid van zijn huis zag hij niet meer” (759). Of iets verder:
“Zijn eigen armoede ontging hem” (765). Zelfs de buurvrouw is vertrouwd geworden:
als ze werkten “zagen ze malkaar zonder iets op te merken, zoals men een boom ziet
of een huis die maar opzien zou wekken als hij een tijdelijke morgen ineens op een
andere plaats zou gezet zijn” (760). Bij regenweer blijft hij binnen, “en zat er te
kijken op de muren, met de gelaten verveling, gelijk een hond, te staren door 't venster.
Dan zag hij onveranderlijk altijd dezelfde doening die door gewoonte, als een beeld
in zijn ogen gegroeid stond” (761). De dingen zijn allemaal al geziene dingen en dus
vertrouwd; ze zijn “in zijn ogen gegroeid” - wat enigszins doet denken aan de manier
waarop de dingen “hem vertrouwd waren, met hem vergroeid” (734) op de
Hosteboerderij. Vina bekijkt hij niet of nauwelijks, ze is iets van de andere kant, net zoals hij andere mensen “enkel op verre afstand” (763) ziet: “wat er buiten zijn
erf gebeurde, liet hem onverschillig” (763). Jan is als het ware hij die observeert
maar zich niet buiten zijn kleine wereld begeeft. Ook dit doet denken aan iets wat
over zijn leven bij Hoste wordt gezegd: “In de tijd had hij de jonge koeiers met hun
meisje gemeenzaam zien uitzetten lijk broer en zuster [...] Hij had het altijd afgekeken,
maar met zijn nors gemoed was hij in zichzelf gesloten, blijven wachten” (772). Ook
toen bleef hij in een kleine wereld schuilen (“in zichzelf”), om niets anders te doen
dan observeren. De visuele beheersing lijkt hersteld. Nochtans zijn er tegelijkertijd
toch ook vage tegensignalen. Uit een aantal citaten (die van op pagina 759 en 765)
blijkt hoe bedrieglijk deze onverschilligheid is: de verteller corrigeert Jans blik als
het ware door te zeggen wat hij mist: de “akelige ledigheid van zijn huis”, “Zijn
eigen armoede”. Eén citaat maakt expliciet gewag van verveling, iets wat ook al
bleek uit “staren”. Jan weet dan ook niet “of hij 't nu goed of kwaad had” (761), hij
zit in een soort schemerzone. Een toestand die eigenlijk onverdeeld geluk zou moeten
opleveren (alles is altijd hetzelfde), is dus bij nader toezien niet zo ondubbelzinnig.
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Vina's moeder sterft. Jan speelt zijn vertrouwde rol van observator: “'t Gebeurde eens
dat hij Vina dagen naareen niet meer ontwaarde, - haar land bleef half bewrocht216
en zekere keer, zag hij de pastoor daar binnengaan. [...] daar zag hij vijf, zes
vrouwmensen die een berrie droegen [...] Jan bleef kijken” (762). Maar na een poosje
geeft hij zijn outsiderspositie op: hij verlaat zijn eigen akker om die van haar te
bewerken. Hij beseft heel goed dat dit een transgressie betekent, wat blijkt uit zijn
angst om gezien te worden: “Onderweg keek hij nog eens rond of hem niemand zag
[...] gejaagd keerde hij de klompen eerde, beschaamd en mijde dat hem hier iemand
mocht doende zien” (763). Op de boerderij bij Hoste werd hij de bekekene door een
toeval, door iets waarbij zijn eigen wil van geen tel was geweest: een paardenbeet,
een brief. Deze keer echter brengt hijzelf zijn onopgemerktheid in gevaar. Niemand
echter betrapt hem. Bij zijn tweede transgressie daarentegen, komt hij er niet zo goed
vanaf. Elke zondag wandelt hij samen met Vina naar de kerk. Hij doet dat onder de
ogen van iedereen, en “Fons de ketser had hen laatst zo vreemd aangekeken en dan
gemonkeld” (766). Jan voelde zich daar ongemakkelijk bij en wil “een voetje
achterblijven”, maar doet dat dan uiteindelijk toch maar niet.
De pastoor komt langs: “Ik kwam eens zien hoe ge hier leeft” (767). Net als de
droom, heeft hun ontmoeting iets van een visuele krachtmeting. Die begint wanneer
de werkende Jan de pastoor ziet naderen: “Jan wrocht voort, maar nu en dan lonkte
hij om te zien alwaar de pastoor de wegel zou inslaan of belenden” (766). Zijn
onverstoorbaarheid is dus verdwenen. De pastoor komt bij hem staan en “keek
vriendelijk naar Jan op en groette als een oude kennis. Jan had nog nooit de pastoor
van zo nabij gezien of met een geestelijk man gesproken en daarvan kwam zijn grote
verlegenheid” (767). De machtsposities worden subtiel duidelijk gemaakt: de pastoor
kan Jan onbevangen groeten “als een oude kennis”, deze situatie is voor hem dus
een vertrouwde, herhaalde situatie. Voor Jan zelf echter is dit alles compleet nieuw
(“nog nooit”), en dat maakt hem uiteraard zenuwachtig. Jan schaamt zich voor het
eerst om “zijn schamele boedel te laten zien” (767), en terwijl de pastoor de hele
kamer en ook Jan aan zijn blik onderwerpt (“In een ogendraai had de pastoor de
uitverhuisde, arme doening opgemerkt en Jans gedwongene onbeholpenheid” (767),
“de pastoor [...] zag dat er niets uit de vent te krijgen was” 768), gaat het met
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Wat hij ziet, is ook niet toevallig: Vina, maar ook de braak liggende grond! De verteller
preciseert nog: “Aan Vina's moeder dacht hij niet veel, maar wel aan het hoekje land daar,
dat nog vage lag, ten dele gedolven” (762). Jan denkt meer aan de plaats dan aan de mens.
Op die gerichtheid op plaatsen kom ik nog terug.
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Jans kijken bijlange niet zo goed: hij “bleef uitstaren”, “bleef met open ogen, staan
wachten”, “bleef staan zien op de hoek van de vensterbank en wachtte” (768). De
obsederende herhaling van het werkwoord “bleef” benadrukt Jans passiviteit,
tegenover de meer actieve houding van de pastoor. Jan ondergaat deze situatie, net
zoals hij de blik van de pastoor ondergaat. Zijn eigen blik is niet gericht en doelloos:
“uitstaren”, “op de hoek van de vensterbank”. Wanneer Jan eindelijk reageert, is het
te laat: “hij zag hem ginder gaan en nu was het te laat” (768).
Jan denkt dat hij stilzwijgend heeft toegestemd omdat hij naliet om te reageren op
de blikken van de mensen: “Ze hadden hem en Vina achter de bane gezien [...] ze
hadden gemonkeld verstandelijk, goedkeurend en hij had toegegeven, was voort
nevens haar gegaan; 't was dus besloten!” (769). Zijn blik is na dit bezoekje veranderd.
Hij is niet meer onverschillig, neutraal. We zagen al hoe hij zich in het bijzijn van
de pastoor begon te schamen voor zijn armoede. Die evolutie zet zich door: “al waar
hij keek, zag hij altijd zijn eigen narigheid en zijn onbeholpen armoede” (774). Dat
is niet het enige: zijn blik is er ook een van verlangen geworden. Vina laat hem niet
meer onverschillig (“Hij had ook zo weinig op haar gelet” 769). In tegenstelling tot
vroeger houdt hij haar (eigenlijk: haar blik) nu in de gaten: “ze keek en koutte lijk
altijd” (771). Op zondag wordt hij “verlegen haar niet te ontwaren, keek om of ze
inderdaad niet achterkwam” (770); hij “zag [...] elke zondag met verlangen te gemoet”
(772). Maar er gebeurt niet veel, en uiteindelijk verzamelt hij al zijn moed om haar
ten huwelijk te vragen: “In 't zicht van elk ende een ging hij over de akker, recht op
haar huis af, maar er was geen mens te zien” (775). Niet alleen wordt het feit dat Jan
zijn normale grenzen overtreedt op een visuele manier duidelijk gemaakt (“In 't zicht
van elk ende een”), tegelijk maakt het citaat duidelijk dat Jans angst om bekeken te
worden ditmaal eigenlijk ongegrond is: “er was geen mens te zien”.
De manier waarop de tekst omspringt met zijn en haar blikken in de erop volgende
scène, is interessant. Het begint met Jans angst om gezien te worden: hij hoopt dat
de deur dicht is om “ongezien” (776) weer thuis te raken. Dat is echter niet het geval,
en “met een stap stond hij midden de keuken” (776), wordt hij potentieel de bekekene.
Vina merkt hem op (“Wel Jan! riep Vina” 776), maar “Op de stond echter zag hij
haar rood worden”. Vina toont zich dus, ongewild, de mindere: ze bloost onder Jans
blik. Ze herstelt zich echter ogenblikkelijk: “maar seffens was ze zichzelf weer
meester, en heel natuurlijk: - Hapert er entwat? Nu kon Jan aan niets meer merken
dat ze 't wist, “waarom” hij gekomen was, en hij bleef haar stom in 't wezen kijken
[...] hij ging zitten en altijd zonder
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te durven opkijken” (776). De visuele machtsposities zijn weer omgewisseld: Jans
blik krijgt een negatieve connotatie opgekleefd: hij durft niet meer opkijken, en als
hij dat al waagt, dan doet hij dat “stom”. Uiteindelijk vat hij moed en bekijkt haar
“in 't kalk van de ogen” (776) terwijl hij “zijn” “aanzoek” doet. Vina denkt na, en
haar onbeslistheid wordt weerspiegeld in de bewegingen met haar vinger: “met de
wijsvinger [...] strijken over de voegen van het witgeschuurd tafelberd” (777). Jans
blik deelt als het ware in die onbeslistheid: “zijn ogen volgden de magere wijsvinger
die alsaan over en weer op tafel wreef” (777). Vina vraagt bedenktijd, maar Jan
“voelde zich reeds getrouwd” (778). Zijn blik is helemaal veranderd: hij “kon niet
moe worden van kijken op die witte gevel ginder” (778), hij wil haar voortdurend
zien: “'t gebeurde dat hij niet goed de vorm van haar gezicht kon voorstellen, als van
een mens die men lang niet gezien heeft, om er vroeger zo weinig op geschaft te
hebben. Dan kreeg hij wel lust seffens te gaan kijken” (779). Met andere woorden,
Jan is zijn vroegere onverschilligheid (“weinig op geschaft”) kwijt, Vina is van statuut
veranderd tegenover het al aangehaalde citaat van op pagina 760, waarin ze niet meer
dan een boom of een huis was. Wat meer is, ze is geen vreemde meer, maar gewoon
als “een mens die men lang niet gezien heeft”. Dat is overigens ook wel waar; Jan
kent haar nog van in zijn jeugd, en net als het landschap en het dorp heeft hij haar al
die jaren niet meer gezien. Na het jawoord zet deze evolutie zich voort. Jan “had er
zijn vernoegen in haar vernibbeld te zien rondtrappelen” (782). Vina laat hem alles
zien: “'k Heb ook een beste geit; wilt ge ze zien?” (781), “Zie, 'k heb hier nog wat!”
(782). Hij wil ook komen kijken: “'k zal bij ontijde wel komen en zien wat er te doen
is...” (783). Maar het belangrijkste is toch wel dat hij nu eindelijk aandurft wat we
tot nog toe enkel aantroffen in de omgang met de boerin (die uiteindelijk de wonde
aan zijn hand te zien krijgt, 739) en in zijn dronkenschap (waarbij hij het glas pas
leegdrinkt als iedereen het ziet, 753): “Zult ge ook eens komen zien naar mijn kavete...
hoe ik daar gestald ben?” (783). Jan wil bekeken worden.
Maar Jan zou Jan niet zijn als hij niet begon te twijfelen. Het weinig fraaie
regenlandschap dat hij buiten ziet, maakt hem nijdig. Hij voelt weerzin om “Dat
vreemd wezen, wangunstig zo hele dagen onder de ogen te hebben” (785), hij haat
het dat zij hem de hele tijd zit te “bekijken alsof ze nooit een vent te zien kreeg [...]
en haar ogen hinderden hem als ze in de zijne keken” (786). Hij voelt plots de behoefte
niet meer om haar te zien: “verlangde noch en geerde hij meer om Vina te zien of te
ontmoeten” (786). Bovendien krijgt hij, uitgerekend in die periode, te horen dat Dolf
Vorsters nieuwe boever is,
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en “'t vooruitzicht dat hij te zomertijde, zijn oude makker naast zich met een koppel
peerden zou zien de kouters bewerken, dat vernederde en ontmoedigde hem het
meest” (788). Als hij wil trouwen, heeft hij zekerheid nodig, en die meent hij te
kunnen vinden bij Sofrenie.
Onderweg naar zijn oude werkplaats beeldt hij zich in hoe het daar was, “'t nietigste
alm zag hij hangen en staan” (790). Echter, door ervaring wijs (ook eerder, bij zijn
terugkeer in zijn geboortestreek, bleek zijn blik onbetrouwbaar) is hij wantrouwig:
“nu hij het ingebeelde werkelijk weerzag, vreesde hij dat daarachter weer niets dan
bedrog zou schuilen” (790). Hij vergist zich niet: “waar Jan ongemerkt voor de open
deuren voorbijging, ontwaarde hij een onbekende koeknaap die de raapmolen draaide.
Nu werd Jan bevreesd, mijde zich te tonen” (791). Het feit dat er onbekende mensen
op de vertrouwde boerderij rondlopen, schrikt hem af. Hij durft zich niet meer te
tonen. Plots vermant hij zich echter, recht zijn hoofd en kijkt monkelend naar een
van de dochters: “Ineens schokte hij de moede kop recht en liet vrij de armen zwieren
om alzo een goed uitzicht te krijgen” (791); zowel zijn blik als zijn bovenste
ledematen217 winnen aan vertrouwen. Jan durft weer kijken en bekeken worden: Idalie
bekijkt “de vent lang en wel” (791), “al de meisjeswezens zag hij blijde naar zich
gekeerd” (791), “al de ogen waren op hem gericht” 793). Ze laten hem “de peerden
bezien” (792), hij kan “zonder opkijken” (793) zitten vertellen. Eén woord van de
boerin “en hij zou nooit meer ommezien naar zijn huis” (794). Maar het woord komt
niet, en voor dag en dauw vlucht hij weg. Daarbij offert hij een van zijn verlangens
op: “De peerden had hij nog wel willen zien, maar hij bedwong zijn verlangen”
(795)218.
Terug thuis voert hij zijn aanvankelijke plan, “om niet gezien te zijn” (795) en de
hele zaak voor Vina verborgen te houden (789), toch niet uit; hij vertelt haar alles
(795). “Ondertussen deed Vina Jan aleens komen
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Handen en blik worden geregeld in één beweging becommentarieerd. Wanneer Vina hem
naar zijn mening vraagt bijvoorbeeld, worden beide vermogens tezamen verbroken: “zo
gauw keken zijn ogen verweerd, zijn handen begonnen te beven” (796). Wanneer hij, als
landloper, “iemand ontmoette die hem aanspreken wilde, gingen zijn ogen aan 't draaien en
zijn handen aan 't beven” (871). Op een dag komt de pastoor in zijn richting, en Jan “begon
al verweerd rond te zien en mijde te doen met de handen, zette onvast de benen in
besluiteloosheid van te blijven of te vluchten” (871).
Dit gegeven doet denken aan de geschenken van Netje die hij de eerste keer achterliet (741),
eveneens omdat hij wou vermijden te worden gezien bij zijn vertrek. Deze vaststelling wijst
opnieuw op de repetitieve structuur van dit boek. Het gaat echter wel niet om een volmaakte
herhaling; er is immers een neerwaartse beweging te zien. De eerste keer liet Jan Netjes
cadeaus per ongeluk achter, en dat speet hem omdat hij de gevoelens van het meisje niet
wilde kwetsen. Deze keer zijn het zijn eigen verlangens die gefnuikt worden, en van een
ongeluk is geen sprake meer.
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kijken als ze iets had meegebracht van 't dorp” (796), en “al waar Jan keek, was het
gereedmaken voor die geduchte gebeurtenis” (796). Het is alsof hij nu kijkt op bevel
(“deed” hem kijken), en alsof de dingen worden klaargemaakt zonder dat hij de rol
van observator overstijgt. Eén keer echter grijpt hij in, namelijk wanneer hij op eigen
houtje beslist om toch maar zijn broers niet uit te nodigen219. Dit zou men kunnen
lezen als een beweging tegen de eigenlijk toch visuele toon van zijn aanstaande bruid:
“Vina had het liever anders gezien” (799). Op de trouwdag is hij enerzijds wel
beschaamd omdat hij bekeken wordt (801, dit in schrille tegenstelling met Vina die
al die aandacht wel aangenaam vindt, 801-802), maar anderzijds gaat het opvallend
vaak om een gezamenlijke blik: “aangegaapt te worden van elk end een” vinden zij
vervelend (802), “Als ze buiten keken” (803), “ze loechen als ze malkaar bezagen”
(804), “we moeten de stad zien” (805), “De mensen bezien ons hier te stijf, Vina”
(805), “ze beweerden nu genoeg gezien te hebben” (805). Na de eerste huwelijksnacht
schaamt Jan zich nog heel even “dat hem iemand moest zien staan in zijn hemd”
(808; bemerk: er staat “iemand”, niet “Vina”), maar daarna lijkt het een poosje goed
te gaan. “Overal waar Jan keek, was het ommelands één boomgaard in bloei” (808),
“Overal waar Jan keek, stond zijn geluk zo vast dat hij 't met geen duivels omver
smijtelijk vreesde” (809): in Jans blikveld zijn geen negatieve, storende factoren.
Wat hij ziet, doet hem plezier: Vina's blinkende ogen, de vruchten op het veld (810),
“jonge groenigheid” (814), zijn kinderen (820). Wat hij niet kent, kan hij negeren:
“dat was 't vreemde, dat hij nooit bekeek tenzij achteloos te rusttijd soms” (814).
Toch is het niet alles rozengeur en maneschijn. Jan is nooit helemaal gerust. Hij
is de luxe van de onverschillige blik kwijt die hij op de Hosteboerderij genoot:
vroeger, bij de boer, bezat hij niets dat 't zijne was, hij leefde ten hopewaart
in en als 't buiten al verhageld en vernield lag, stond hij te kijken als op
een noodzaak boven alle mensenmacht (811).
Nu echter, “nu 't zijn eigen vruchten waren die buiten stonden” (811), heeft hij het
zo gemakkelijk niet meer: “vroeg in de morgen zocht hij al of er geen onraad in de
lucht te speuren viel” (811). Hij staat echter niet alleen in zijn onrust: hij maakt deel
uit van “de mensen”220 - van een collectief dus. Tragisch is wel dat deze toestand een
wig drijft tussen

219

220

Hij doet dit na een gesprek met Dolf waarin die vertelde hoe hij trouwde; Jan imiteert dat
patroon. Dat is een beweging die hij wel vaker maakt; zelfs op zijn trouwdag is hij “kijkend
naar d'anderen om te weten wat hij doen moest” (801). Eén van de redenen waarom hij niet
gelukkig is alleen, is precies de “kwelling omdat hij niet leefde lijk ander mensen” (764).
“[...] de landlieden stonden nu als puidjes zo klein en machteloos te guwen naar die hemel
die al hun verwachtingen zienlijk verwersde. [...] De mensen bezagen malkaar en hun land
en ze overlegden daarbij: hoe de pachten zouden betaald geraken [...] Jan keerde met hangend
hoofd naar huis” (816).
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Vina en hem, en hun “wij-gevoel” verstoort: “hij lette niet op Vina's angstige
verslagenheid en hoe ze hem bekeek” (816). De droogte moet ten slotte wijken voor
een regenperiode. Die wordt ingeleid door een storm, waarbij, voor Jans ogen, “de
bliksem het huizeke van Door Vermeulen, een landse werkman lijk hij, platbrandde”
(817). De een zijn dood is echter de ander zijn brood: “met die zelfde slag was de
droogte gebroken en tijdens de nacht viel de regen als een verhemmende lafenis [...]
en de mensen kwamen uit hun bed en lieten zich doornat gieten” (817-818). De
natuur zondert dus als het ware een individu af uit het collectief, om “de mensen” te
laten overleven. De vermelding “een landse werkman lijk hij” maakt het hele gebeuren
nog omineuzer, nog willekeuriger221.
Maar de dingen gaan weer goed, en “de wolken dreven weer door de lucht zonder
dat er een mens acht op gaf” (818). De rustgevende onverschilligheid is hersteld.
Nochtans laat vertelinstantie niet na weer eens te wijzen op wat de personages niet
opmerken: “zij merkten niet dat ze ondertussen zelf verouderden” (819). Op een dag
klaagt Vina tegen Jan over hun armoede: “ze meende dat het zou beteren als ze met
hun beiden dat lastig ding in hun hoofd ronddroegen, met een oogwenk zouden ze
nu malkaar verstaan en de angst wederzijds op elkanders wezen zien” (823). Het
vervolg van de tekst stelt haar echter in het ongelijk: Jan verdrinkt hun laatste centen.
Opvallend genoeg gebeurt dat net nadat er op het veld iets gebeurde met zijn blik:
't geen er op dat ogenblik binnen hem was losgesprongen, kon hij geen
meester. Al wat er ommestond zag hij zo duidelijk als hij 't anders niet
merkte; - dat was het onheilspellend voorteken van

221

Het is opvallend dat de roman nog een verwante episode bevat. Het gaat dan wel om een
langdurige periode van regen, en niet om een tekort daaraan. De ene keer smeken de mensen
om regen, een aantal jaren later om droogte. Tijdens de trieste droogte wordt de hemel op
exact dezelfde manier beschreven als bij de lente, maar deze keer zijn die kwalificaties een
negatief gegeven: “Twee dagen regen en de ramp ware verheeld! Maar de hemel bleef rein”
(816). Halverwege de “warme dagendans” wordt de zon gevaarlijk, de schade groter “bij
elke nieuwe zonnedraai” (815); van een blij meedansen is hier geen sprake meer. Dit alles
verleent aan de gang der seizoenen een zekere willekeur, althans vanuit menselijk perspectief.
Wat positief was, kan negatief worden. De mensen verklaren deze toestand twee keer op
dezelfde manier: “Ze voelden dat iets buitengewoons gebeurde” (817) en “Jans eigen gemoed
was verschokt omdat de hemeldingen, die altijd zo vast hun wegen volgden, nu uit de voegen
waren” (869).
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't kwaad dat hem bereed. Al wat hij zag verdroot hem en hij kreeg lust de
krauwel daar te gooien en weg te lopen om uit de gewone dagdoening te
geraken. [...] Jan zag en moest dat bekijken zonder dat hij de reden wist
waarom en hij vroeg zich af: waar het ongeluk gebeurd was omdat al die
lamme dingen hem zo belangrijk aandeden (826-827).
Jan is de controle kwijt over zichzelf, en ook over zijn kijkzin. Hij “moest dat bekijken
zonder dat hij de reden wist waarom”. Hij merkt nu dingen op waaraan hij normaliter
voorbijgaat, en op een intensere manier dan normaal. Zijn verhevigde perceptie wijst,
zoals wel vaker het geval is in teksten uit dit oeuvre, op onheil. De bevreemding van
het vertrouwde die we al een paar keer tegenkwamen, heeft zich nu over de hele
omgeving verspreid. Tijdens zijn uitspatting komt hij even zijn huis binnengewankeld.
Hij wil eigenlijk het liefste “stil, ongezien te bed” (830) kruipen en kan “de ernstige
blik van de dutsachtige Vina niet dragen” (830), maar dat brengt hem ertoe zich nog
woester te gedragen: “Hij keek als een moordenaar want de duivels stookten vuur
in zijn ogen [...] Hij wilde nu alles zien beven en daveren” (830).
's Morgens wordt hij wakker in de berm van een beek,
en 't verwonderde hem, nu hij zelf zo ellendig en moedeloos was, de hemel
zo kalm te zien, nuchter en vol zonneblauw. De frisse uchtend en de heldere
beek bezag hij als onbekende dingen (831).
Jans toestand blijkt tot zijn eigen verbazing niet meer in eenklank te zijn met die van
de natuur (infra). De toekomst van zijn gezin ziet er niet rooskleurig uit. In uiterste
nood doen zij een beroep op de boer. Die helpt hen, althans schijnbaar, want onder
zijn altruïsme ligt winstbejag verscholen (“De boer vond dat het tijd werd om bij te
springen en zijn voordeel te doen”, 834). De boer helpt hen nadat hij hen goed heeft
bekeken: “De boer bezag me eerst, vertelde Jan” (833), en
Vorster [...] lonkte scheefuit naar Jans krotwoonst; hij merkte de magere
mesthoopjes, het vertrappeld lochtingske en de beulende jongens die daarin
doening hielden; hij zag de vuile gevels en de gebroken vensters overplakt
met papier en twee luiken die aan één hangsel scheef hingen (833-834).
Vorsters blik begint tersluiks en heimelijk: “lonkte scheefuit”. Al vlug echter wordt
het opvallender, “merkte”, en ten slotte gewoon “zag”. Het is ook de eerste keer dat
we een blik van buitenaf krijgen op de woning van Jan en Vina, en de dingen die die
blik samenbrengt beloven weinig goeds. Nadat ze hun eigendom hebben verkocht,
gaat Jan op de
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boerderij werken, en hij “liep ongemerkt tussen 't volk over de wijde werf” (836).
(Dat niet gezien worden op de boerderij duikt later weer op: “Later hoopte hij weer,
ongezien, bescheiden, met de grote bende mede te werken in daghuur” (870).)
Vina wordt ziek en ligt op sterven. Tijdens haar doodsstrijd wordt Jans blik een
paar keer beschreven. Daarbij wordt telkens onderstreept hoe niet-begrijpend en
afstandelijk hij kijkt: “hij keek met angst” (841), “hij keek alsof de dingen rondom
bedrog of spel waren” (842), “hij bekeek met domme verbaasdheid [...] 't Was alsof
hij het heel uit de verte gebeuren zag” (843), “staarde op de toppen van zijn kloefen”
(843), “keek verwonderd op” (844), “Jan zat als een vreemdeling alles aan te zien”
(844), “stom te kijken” (846), “te staren op zijn eigen ongeluk” (847). Zijn blik
functioneert niet meer. Tijdens de uitvaart worstelt hij opnieuw met een probleem
dat ook elders in de tekst al voorkwam222, namelijk zijn onvermogen om zich op de
hoofdzaak te concentreren: “Nu zag hij scherper nog wat er wijds en zijds gebeurde;
hij overlegde de groei van de vruchten waar hij voorbijging, bekeek de bomen en de
mensen hoe ze gekleed waren” (845). Zijn blik dwaalt dus af van de lijkkist naar
gegevens die normaal gesproken als randinformatie worden beschouwd: omgeving,
kledij. Zijn observerende blik wordt bovendien weerkaatst, en wel - heel ironiserend
- door een dier: “De grote os stond aan 't karteel, te wachten en hij bekeek aandachtig,
met grote ogen, de voorbijgaande lijkstoet” (846). Ook in de kerk zit hij met zijn
gedachten bij randgegevens: “Hij bezag de beelden en schildering die hij nu zo
dichtbij en duidelijk opmerken kon van op zijn plaats” (846). Heel vreemd is dat hij
bij deze gelegenheid plots wel blijkt te willen worden gezien: “Inwendig was hij
preus omdat hij bij die plechtigheid overal de eerste was en 't meest de aandacht trok”
(846).
Jan gaat na de begrafenis weer bij Vorster op de boerderij werken. De rust keert
in zijn hoofd terug, “'t werd achterna alsof hij nooit een Vina gezien had” (849). Hij
zit de paardenknecht, Dolf, en zijn dieren de hele tijd te bespieden: “Hij bekeek de
handeling van de peerdenknecht” (849), “de beesten bespiedde hij loens” (849),
“Begerig staarde hij op hun ronde lijven” (849); “Hij zag het als Dolf zijn werk
verrichtte” (849), “Jan bleef dat afloeren van ver” (850). Jans manier van kijken geeft
nu trouwens blijk van dezelfde valsheid en heimelijkheid als het “scheefuit”

222

“Jan trachtte al die dingen uit het hoofd te weren, doch hij wist dat die avond, met de kleinste
bijhorigheden, in hem als een gewichtige gebeurtenis zou vastblijven” (827), “Maar zijn
gedachten draafden elders en bleven haperen op de nietigste dingen. Terwijl de pastoor Vina
uitlichtte en gereed miek [...], volgde hij woord voor woord, hoe de jongens buiten onder de
perelaar luid spel hielden” (841).
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kijken van boer Vorster eerder op Jans huisje: “loens”, “bespiedde”, “afloeren van
ver”. Naarmate de tijd (of toch zeker de tekst) vordert, wordt zijn kijken steeds meer
een inbeelden: “hij bouwde een ongeluk op, zag het gebeuren” (851), “in een donkere
nacht zag hij zichzelf te loeren staan bachten de hoek, met een hamer” (851), “hij
zag het [bloed] druppelen in rode leekjes” (851), “[hij] bleef kijken in 't water van
de gracht om er een lijk te zien liggen” (852). Het laatste voorbeeld lijkt ook Jans
vertrouwen in de performatieve kracht van zijn blik te bevestigen: hij kijkt om er een
lijk te zien liggen. Jan weet nochtans dat hij zichzelf aan het bedotten is: “Hij keek
vrijwillig weg vanwaar hij Dolf aan zijn dagelijkse bezigheden moest doende zien,
om langer in de begoocheling van zijn droomsels te blijven” (852). Het enige wat
hem interesseert, zijn paarden, “Al 't ander liet hem onverschillig; zijn kleren hingen
gerafeld om zijn mager lijf en hij zag zelf niet hoe zijn eigen schonken als droog
hout uit zijn vermergeld vel staken” (853). Zijn obsessie om terug aan de slag te
kunnen als boever, belet hem dus om andere dingen te zien.
Na de rampzalig afgelopen scène met de aardappeldief, wordt Jan weggejaagd
(“uit mijn ogen” had de boer geroepen, 862). Hij zit eerst nog een poosje thuis, met
een ontregelde (“met domme ogen” 862) en bange (“Naar 't venster dorst hij de ogen
niet draaien” 862) blik. “In zijn eigen ogen was hij verlaagd en reddeloos verloren”
(865). Hij neemt zijn intrek in een ruïne223. Hijzelf lijdt niet onder zijn armoede, maar
“hij was beschaamd als 't de mensen moesten zien” (870). Hij koopt - zonder kijken
(872) - een blinde ezel, en vanaf dan overwint hij zijn schaamte “om bij de mensen
te komen [...] want nu voelde hij een fierheid zijn ezel te mogen tonen” (873). Jan
wordt een vertrouwd beeld (873-875), maar zijn eigen gezichtsvermogen gaat
achteruit: “zijn ogen verduisterden, op een afstand zag hij de bomen niet meer en
herkende de mensen enkel nog aan hun taal” (876). De na seizoenarbeid teruggekeerde
zonen “gekten met zijn blindheid” (877). Nu pas “zag hij klaar door de verbijstering
waar hij al jaren in dompelde” (878;

223

“'t Is een dompelaar, en 't kot staat toch ledig, had de vrouw gezegd. Later mocht hij 't
pachtgeld afwinnen als er werk kwam op 't land” (867-868). Onder het mom van liefdadigheid
gaat winstbejag schuil, net zoals toen Vorster Jans huisje kocht. In zekere zin denkt zelfs
Sofrenie in termen van winst en voordeel. Om Jan te verdedigen tegen de boer, zegt ze: “om
een paar dagen dat hij uitzet: een andere zal elke zondag naar 't dorp lopen en de maandag
half werk doen of in 't geheel geen” (730): Jan moet blijven, want hij werkt goed. En wanneer
Jan haar komt zeggen dat hij naar huis moet, “peinsde [ze] in haar eigen: 't is nog best dat
de boer voor een nieuwe knecht gezorgd heeft” (732). (Jan was dus al vervangen nog voor
hij dat zelf had beslist!) Zelfs Jans huwelijk met Vina is een verstandelijke aangelegenheid:
“we zouden beter malkaar kunnen helpen als we samen woonden” (777).
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“verbijstering” betekent “verblinding” volgens Lemaire), maar wat hij ziet is bijzonder
negatief: “de weemoed van de ontgoocheling, 't kapotvallen van 't geen hij zo vast
verwacht had” (878). Vanaf dan is zijn wereld een hel. Er lopen bijvoorbeeld vrouwen
in rond “die hij nooit gezien had” (880), en zoons die zijn blik niet herkent (877).
Jan vlucht weg, “blindelings voorwaarts” (881), door “een wereld zonder kentekens
van nog geziene dingen” (882). Weer wijst de verteller erop dat hij dingen niet ziet:
“Hij merkte niet of de mensen hem verwonderd bekeken” (881). Jan zelf twijfelt
bijwijlen aan zijn blik: “of 't zijn oude ogen overzien hadden zonder te herkennen”
(882). Eindelijk, na een lange zwerftocht, komt hij weer op vertrouwd terrein, “en
dan herkende hij duidelijk al 't omstaande [...] 't Waren dezelfde eiken, 't zelfde ijzeren
hek” (883). Hij ziet de vrouw van het hof “en hij herkende haar volle jongde, haar
gezonde gulheid lag op het bleuzend wezen” (883). “Sofrenie, 'k kom van verre”
(883), stamelt hij, maar de vrouw voor hem is niet Sofrenie maar een van de volwassen
geworden dochters. Zijn blik bedriegt hem dus.

Licht/duister
Een spanningsas die samenhangt met zien/niet zien, en die ik daarom hier behandel,
is de dichotomie licht/duister. Opnieuw lijkt de ontwikkeling ervan parallel te lopen
met die van het hoofdpersonage. De roman begint met een negatieve episode uit het
leven van de boever, op een slecht moment van het etmaal: “vroeg in de morgen,
toen 't nog vol donker was” (713). Jan wordt wakker gemaakt door de stampende
paarden. Hij steekt een licht aan en geeft ze eten, waardoor het weer rustig wordt.
De orde lijkt hersteld. Jan blaast het licht weer uit maar hij raakt toch niet opnieuw
in slaap. Rondom is “de zwarte nachtstilte rond het hof en waar zijn ogen keken, was
de duisternis overal” (713). Het belangrijke is niet zozeer dát het donker is, maar
wel dat Jan dat opmerkt - dat hij wakker is op dat moment, en kijkt. Het nieuwe
paard, de “indringer”, staat daar, “donker in dezelfde sliet waar Djole twintig jaar
geleefd had” (714). Iets donkers is zijn vertrouwde leventje binnengedrongen. Het
herstel, aangebracht door het voeden van de paarden bij lantaarnlicht, is van korte
duur: “Daar stonden ze weer malkaar te bijten al over de slietrand, en de ruin was
aan 't klaveren met de voorpoten in zijn kribbe” (714). Jan blijft liggen woelen, “in
afwachting van de dag” (714). Bij het ochtendgloren - “zo gauw de eerste blauwe
helderheid kwam krieken tussen de ijzeren staven van 't hoog venster” (715) - is hij
dan ook op de been. Hij geeft het nieuwe
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paard een naam, wat een eerste fase van ordeherstel vormt, en tezelfdertijd verdrijft
de wordende dag de duisternis:
De dag kwam met grijsblauw de blank van de zwarte slietberdels verlichten
en deed de zwaarronde schonken der achterlijven van de peerden glimmen.
[...] In de melkwitte mist kwamen de gekalkte muren van huis en hoving
bloot en de bomen in de bilk staken zwart hun knobbelige, oude takken
in de grijze lucht (715-716).
Op een soortgelijke manier botst de wind met de broeierige stemming binnen in de
stal: “De versheid van de wind woei dwars door de warmte en zweet- en mestreuk
van 't een door 't ander deurgat in en uit” (716). Onmiddellijk na deze aan de ruimte
gewijde passage, merkt Jan op: “Geen lelijk peerd toch” (716). Licht en appreciatie
van het nieuwe gaan hand in hand. Het leven is doorgebroken met het licht, “meer
met de komende helderheid en met 't heffen van de zon” (716). Leven/beweging en
licht hangen samen.
Nochtans is de “overwinning” van licht op donker niet volledig, wat vooral wordt
aangetoond door kleuren. Er is mist (weliswaar “melkwit”), de bomen steken “zwart”
hun takken in de “grijze” lucht, de dag is niet zomaar blauw maar “grijsblauw”, de
planken van de sliet zijn “zwart”. Evenmin wordt gezegd dat de wind de geuren uit
de stal verwijdert, enkel dat hij er dwars doorheen waait. Deze ruimte lijkt dan ook
veeleer als een soort twijfelzone te functioneren. Het volledige herstel is daarbij nog
slechts potentieel aanwezig. Vanuit deze optiek is het niet verwonderlijk dat Jan kort
daarna gebeten wordt. Dan volgt de scène op het veld die ik als de tweede fase van
het ordeherstel heb beschreven. Opnieuw volgt een uitgebreide beschrijving van de
ruimte en de weersgesteldheid:
De opgekomen zon was weer gesmacht en blijven steken in de mist, die
rondom laag hing over 't land. 't Twijfellicht vertraagde 't krieken van de
dag: een bleke straal brak wel door de nevels en vocht er zijn weg in, maar
de eerde bleef zwart en somber een boogscheute ver in de ronde en gedoken
in smoor, zodat Jan de naaste huizen niet zag en daar een lange halve dag
rondliep lijk in een droom, allenig op 't land. De zwarte kraaien wiekten
lijk grimselbrokken zwarte sneeuw [...]. Tegen de noen gerocht de zon de
misten meester en 't werd helder en blij nuchter zomerweer, lijk gister en
heel de laatste reeks dagen van de vroege voorjaarstijd (722).
Hier is een ware krachtmeting tussen licht en donker aan de gang. Aanvankelijk delft
het licht het onderspit: het wordt “gesmacht” in de
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mist. Er zitten een aantal militaire beelden in dit citaat. Een bleke lichtstraal “brak
wel door de nevels” (zoals een leger de gelederen van de vijand doorbreekt?) en
“vocht er zijn weg in”, maar het mag niet baten: de zichtbaarheid blijft beperkt tot
een “boogscheute ver”. Boven het veld fladderen zwarte kraaien, die worden
vergeleken met zwarte sneeuw, waardoor een element uit het dode seizoen (sneeuw)
opduikt temidden van de lente. Pas tegen de middag overmeestert de zon de mist en
komt de blijheid terug. De orde is hersteld: alles is weer zoals het de vroege
voorjaarstijd betaamt. Onmiddellijk na deze passage spreekt Jan opnieuw zijn
appreciatie uit voor het nieuwe paard: “De boer heeft een fel peerd gekocht” (722).
De strijd tussen licht en donker kan je dus parallel lezen met die tussen Jan en Bruin,
of beter: tussen oud en nieuw. De overwinning van het licht gaat hand in hand met
het ont-vreemden van het vreemde.
Na de middagpauze werkt Jan opnieuw op de akker. Ook nu zijn er nog elementen
van duisternis die doen denken aan de situatie 's morgens: “Dezelfde kraaien
wemelwiekten in gelijke zwaai op door de heldere lucht, dreven verder en vielen in
zwarte bende op 't vers omploegde land” (725). De indruk ontstaat dat deze “bende”
zwarte vogels het verse land aanvallen, alsof ze de lente zelf (met die kwalificatie
beschreven op pagina 801) tekeer gaan. Jan slijt de dag “zonder nagaan, lijk de
wolken die voortijlen hoog boven zijn hoofd” (725). Wordt hij hier vergeleken met
iets wat met duisternis te maken heeft, niet met licht, of gaat het verband tussen
wolken en duisternis niet op? Op het einde van de dag begint alles te verdwijnen in
“Dezelfde mist” van 's morgens (726), tot Jan uiteindelijk “niets meer herkende tenzij
de zwartigheid onder zijn voeten en de twee bonkige achterlijven van 't koppel
peerden” (726). Over de wereld “viel de onvermijdelijke duisternis van de stille,
ernstige avond” (726). Dat adjectief “ernstig” werd, minder dan drie bladzijden
daarvoor gebruikt om Jans manier van eten te typeren - opnieuw een mogelijk verband
tussen Jan en duisternis224. Die avond krijgt Jan de brief, die hij ongeopend laat. De
orde is weer grondig verstoord, en alles is duister: 's nachts “roefelde hij donkerling
in zijn koffer” (728) en sluipt Jan het hof uit. Zijn afwezigheid heeft een grote impact;
“niemand durfde luide zingen” (730) - één van de dingen die typisch waren voor een
zonovergoten dag, kan niet plaatsvinden. Dagen later komt Jan terug, en met hem
het licht: “Die avond merkte de boerin eer ze te bed ging, dat er licht was in de stal”
(730), en vanaf dan begint “de goede
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“Hij [...] at lijk gewoonte [...] ernstig instekend [...] De meiden en dochters swatelden onereen
en loechen en gekten met de knapen en jongens” (723). Deze stille ernst deelt Jan met de
avond.
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gezindheid” (731) opnieuw. Jan laat zijn bazin de brief lezen: zijn vader ligt op
sterven en hij moet vertrekken. De orde ligt weer aan stukken. Het is opvallend dat
het licht vanaf dat moment verminderd schijnt. Dat blijkt uit de nieuwe
pachthofschildering. Enkele bladzijden daarvoor lazen we: “De werf lag vol zonlicht
en daarover liepen in bonte wemeling, de hennen en kiekens, pauwen en kalkoenen,
dooreen” (723-724). Nu echter, nochtans op hetzelfde moment van de dag, na het
middagmaal, staat er: “De kippen en de duiven hielden zich om de warmte,
gekloesterd in het streepken zonne vóór 't wagenhuis” (734). De hele namiddag komt
hij de stal niet uit, zelfs niet voor het avondmaal. 's Avonds kruipen hij en zijn
opvolger “potdonker te bed” (738) en ligt Jan te staren “naar de donkere zoldering”
(738). Eindelijk, drie dagen nadat hij de inhoud van de brief liet lezen, vertrekt Jan
“door de donkere dreef in de vroege maartse morgen” en door “de dikke smoor”
(740). Door een dreigende wereld dus, en dat blijft nog een poosje zo: “De huizen
die hij halveling in de donkerte zag, waren nog gesloten en al die mensen in slaap.
Met 't morgengrauwen kwamen de wolken bloot, de grote, donkere gevaarten” (741).
Het ochtendgloren maakt de dingen maar half zichtbaar, of werpt een licht op meer
duisternis (namelijk de donkere wolken). Maar steeds meer komen we in een
twijfelzone:
De bomen kwamen van weerskanten uit de duisternis langs de bane staan,
wat verder de molens, de huizen en traagzaam wijdde de klaartekring
meer en meer open en tegen 't rozig oosten stonden de dingen zwart en
eendlijk. Jan kwam in de blakke streek omzet met blauw in vage neveling
(741).
Naarmate Jan vordert (en het helderder wordt) en op vertrouwd terrein geraakt, wijkt
het duistere: de nieuwe streek “lag daar als een verschijning open vóór hem in de
milde klaarte”, “geen zwarte eerde meer noch dode eentonige meersen; de bodem
lag blond”, de dorpen lagen “klaar te blinken” in het “milde licht” van de
namiddagzon (743). Zowel het donkere als het dode zijn dus weg. Zijn leven “ginder”,
namelijk op de Hoste-boerderij, is nu “wat vervaagd, en 't mistte stilaan uit” (744);
het duistere is dus ver weg. Toch zijn ook in dit nieuwe landschap weer elementen
van twijfel aanwezig, als een onderhuidse, naast onmerkbare dreiging: “Een grote
hoeve vlekte donker langs de weg” (743), “'t wazig-blauwe sperrebos” (743-744).
De avond valt, en zowel duisternis als dood keren terug: “De avond viel daar nu
over, de trage deemstering, een dagdood in 't nerse voorjaar” (745) en Jan begint te
twijfelen: over alles hangt “een wasem [...] van verledenheid en zinsbedrog” (746).
Hij is bang dat het allemaal “lijk dode assebeelden zou vergaan” als hij zou opstaan;
“assebeelden” zijn in feite een spoor van een vergaan licht. Zijn vrees
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wordt bewaarheid wanneer hij het ouderlijk huis bereikt, dat “zo levenloos alleen
stond, zonder beweging, omgeven met avondduister” (746). De vensters “gaapten
zwart” (746), in de schuur en stalling ziet hij niets dan “een donkere ijlte, zonder
enige beweging” (747), hij staat voor “het dode huis” en heel de wereld was voor
hem “uitgestorven” (747), het is een “avondland” geworden (747). “Hij stak zijn
hoofd tegen de vensters en niets zag hij tenzij avond en donkerte in huis” (747): het
duistere zit in de plaats waar hij dacht thuis te kunnen komen. Hetzelfde kan worden
gezegd van Vina's huis: haar moeder, een oude vrouw met “dode ogen” (750), lijkt
een spook “dat bleek vlekte lijk de dood tegen de donkerte in de hoek waar ze zat”
(748). Zijn eigen huis is niet veel beter: “een laatste twijfellicht scheen op 't vale wit
der muren” (751), “De heerd geleek een zwart hol onder de lage schoorsteen” (751).
Jan moet naar buitengaan “om te verademen” (751), maar ook daar heerst de nacht:
“In de lucht zaten enige sterren, elders dekten grote wolken de hemel met duisternis”
(752). Hij vlucht een herberg binnen waar er wel licht is: “bij 't schemerpinken van
een klein lampje, dronk hij de eerste, grote pint bier in één teug uit” (752). Door de
drank raakt hij “'t Gewone besef van klaar en donker” (753) kwijt, maar uiteindelijk
verliest hij zichzelf door “de volle onduidelijkheid gedonkerd in een cirkel die alsaan
verengend toeneep” (754). Hij wordt eventjes wakker, “midden in dikke, zwarte
nacht” (754), met zijn ogen “vol donker” (754), maar valt weer in slaap. In zijn droom
is de dag “toch in zijn gewone haken en de dingen zo duidelijk” (754), maar wat hij
ziet is onmogelijk en is weldra “bijkans verwist” (755). Wanneer hij dan uiteindelijk
echt wakker wordt, valt “de doffe dag op zijn handen” en “de droeve dagklaarte [...]
op zijn gemoed” (755): licht is iets negatiefs geworden. Hij is een absoluut dieptepunt
verzeild geraakt, dieptepunt waaruit hij pas geraakt dankzij de regelmaat van het
spitwerk voor de cafébaas. Daarna wordt in het verhaal een hele poos niet veel meer
gedaan met deze dichotomie. Alles lijkt weer in orde te zijn. Regen en zonneschijn
(760) volgen elkaar regelmatig op. Jan wordt wakker “Met 't krieken van de dag”
(760) en gaat 's avonds “in de donkere rust” (765) slapen. Alleen de regen kan hem
overdag van zijn werk afhouden. Dan zit hij door het venster te staren, in “gelaten
verveling” (761), en ziet “in schelzwart tegen de grijze hemel” (761) de huizen van
de buren.
Dan komen het najaar en de winter. Jan voelt de triestheid en de koude over zijn
leven hangen. Hij ziet zich gedwongen thuis te blijven “bij 't vuur, in 't donker” (773).
Ondanks het vuur stelt de tekst expliciet dat hij toch in het donker blijft zitten. Hij
zit de hele tijd naar buiten te kijken “door 't kleine vensterke” (774), maar ziet weinig
licht- en
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hoopgevends: een huisje in de verte, “waar boven uit de kave altijd 't zelfde kuilke
rook verdampte in de grijze lucht” (774). Eerder al doken duistere kleuren op in zijn
focalisatie van Vina's kledij: haar “donkergrauwe rok, die grijze jak” (766), haar
“grauwe gestalte” (759). In zijn verbeelding zit Vina bij de lichtbron: “'k sta daar nu
bij tafel en zij bij de heerd en 'k zeg, 'k zeg...” (775). Bij zijn veranderde blik op het
huisje ziet hij nu ook “de witte gevel”. Ondanks de dreigende buitenwereld (“'t Was
anders heel verdrietig nu te lande; de velden lagen zo vaag en de donkerte hing er
over, halve dagen lang” 779), is Jan na zijn aanzoek toch opgewekt en lustig. Hij
denkt met genoegen terug aan Vina's huisje, “hoe gezellig, warm 't ginder was bij
Vina” (778). Bij hem thuis “was 't koud en vervelend” (779). De
warm/koud-dichotomie wisselt de tegenstelling licht/donker af.
Op zondagavond geeft Vina haar jawoord en maakt ze licht: “Stop nog een pijp,
Jan, ik ga licht maken. Het lampvlammeke klaarde een kring over tafel, elders werd
het donkerder” (782). Nochtans is het citaat ook wel wat vreemd, toch voor wie de
tot dusver gegeven invulling van de dichotomie volgt. Jan rookt: “De tabaksdamp
uit Jan zijn pijp kronkelde in blauwe kringen door de woonkamer” (779). Op dezelfde
manier geniet hij van “'t smeulend vuurke in de heerd” (780), maar ook van “de
teerdere deemstering op de witte muren” (780). Hij vraagt Vina's beslissing ook niet
's morgens, wanneer ze samen naar het dorp stappen, maar wacht “tot in de valavond”
(779). Vina maakt licht, maar vreemd genoeg doet ze dat na de opmerking dat beiden
zich vrijer voelden “nu ze malkaars aangezicht door 't donker niet meer herkenden”
(782)225. Bij zijn terugkeer naar huis zit hij weer in een schemerzone, die dan nog
expliciet wordt vergeleken met zijn eigen geluk: “De sterren dansten in de blauwe
avondlucht, de velden deinden in de eendlijke, verre deemstering, oneindig als zijn
geluk” (783). (Vreemd was al eerder zijn blijde toekomstvisie, waar “een schemer
van nieuwe, voldane blijheid” (771) overhing.) Een verklaring zou kunnen zijn, dat
het hier om een schemerzone gaat: een geleidelijke overgang van duister naar licht.
Nochtans verklaart deze interpretatie niet waarom Jan zich verheugt om het donkere
zelf (780; 782). Men zou ook kunnen stellen dat het duister nu zijn dreiging heeft
verloren, precies zoals dat ook voor de oneindigheid het geval bleek. Of misschien
is Jans dubbelzinnige verhouding tot het nieuwe, en tot het duistere, hier weer
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Dat zij elkaar niet herkennen, geeft een veilig gevoel maar is tezelfdertijd een subversief
gegeven. Immers, de persoon met wie zij praten zou om het even wie kunnen zijn, zodat de
vervangbaarheid van het concrete individu de kop opsteekt. In mijn lectuur van Minnehandel
ga ik na hoe dit gegeven in een roman kan functioneren.
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aan de orde? Een ander verklaring vertrekt van de vaststelling dat de tegenstellingen
tussen respectievelijk zien/gezien worden en licht/duister hier niet parallel lopen: het
duister geeft Jan de kans om zich te uiten zonder al te rechtstreeks bekeken te worden.
Maar Jan is nog niet getrouwd. “'s Avonds rookte hij pijpen in zijn donker huis”
(784). Wanneer het weer slecht wordt (“najaarse regens” en “dikke misten” die “vroeg
en laat de landen toe[dekten]” 784), begint hij weer te twijfelen. Hij heeft gedachten
die “ronddraaiden lijk de regen” (785). Zijn duistere twijfel wijkt pas als het weer
licht wordt:
Maar met 't krieken van een andere morgen was de vuiligheid uit de lucht
gevaagd en 't werd te zien dat er nog droge dagen achterkwamen en leefte
en zon. De huizen, de bomen, 't stond alles weer duidelijker op de wereld
en daarmede dreef de chagrijnige droomwazigheid weg uit Jans gemoed
(785).
Dat geweifel kan niet blijven duren. Jan gaat om raad naar zijn oude werkplaats. De
weg die hij daarbij aflegt, lijkt voor wat betreft de hier aan de orde zijnde tegenstelling
een perfecte kopie van zijn vorige trip:
Toen hij uitzette, lag het land schemerig wit onder de donkerte,
volgesneeuwd. Hij zocht de weg al over 't dorp en dompelde verder door
de dikke duisternis op de grote baan. De wind voer geweldig door de
naakte bomen en 't ronkte daar hoog in 't droge struikhout als gezweept
rumoer. [...] Het was de duisternis, de wind, de koude, het ongewone van
de vreemde streek waarin hij stond als een sukkelaar door vrees bevangen
voor een onbekende macht. Met 't groeien van de dag helderde 't land in
lange, vlakke sneeuwvelden zonder einde, die dood lagen en kalm onder
een zwaar grijze lucht (789).
Duisternis (“onder de donkerte”, “dikke duisternis”, “zwaar grijze lucht”), vaagheid
(“schemerig wit”), dood (“die dood lagen”), koude en eindeloosheid (“sneeuwvelden
zonder einde”) zijn allesoverheersend in dit dreigende landschap met mythische
allures. Wanneer hij uiteindelijk op de boerderij aankomt, is die in duisternis gehuld:
“De mist hing daarover van de grijze winterdag die uitging; dezelfde schemerige
treurigheid waarde daarrond gelijk eertijd toen hij de streek liggen liet bij zijn uitgang
[...] al hemel en wit, dat weer vergrauwen ging onder de ernst van de zwarte avond”
(790). Op de boerderij wordt drie keer gewag gemaakt van een lichtbron. Eerst is er
de lantaarn die hij volgt om de paarden te bekijken (792)226. Na het avondmaal blijft
hij “zitten bij de
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Dit gegeven is ook interessant omdat hij, aan het einde van de tekst, nog eens een lantaarn
volgt om in de paardenstal te geraken. Alleen volgt hij dan een onbekende knaap, en niet de
twee hem welbekende dochters des huizes, en gaat hij niet naar de schuur om de paarden te
zien, maar wel om een slaapplaats te vinden.
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heerd” (793) om te praten, en hij blijft er “nog lang zitten bij 't vuur” (794). Hij kan
er echter onmogelijk blijven en vertrekt 's morgens “In de volle duisternis” (795).
Thuisgekomen “ontstak [hij] met haast zijn vuur” (795), alsof hij nu zijn eigen
lichtbron heeft, zijn eigen huiselijke sfeer. Niemand heeft iets gemerkt van zijn
“uitgang” (795)227.
Jan wil zijn broers niet uitnodigen voor het feest. Hun aanwezigheid voelt hij aan
als “een zwarte vlek” (797). Het eenzame jaar dat hij doormaakte, ervaart hij als “een
vale vlek” (809). Zijn angstige gedachten over dreigende armoede voelt hij “als een
grijze lucht die zijn zinnen omneveld hield” (825).
Eén van de meest onheilspellende scènes in deze tekst is te vinden op de pagina's
826-827. De dreiging wordt geïllustreerd/in de hand gewerkt door een spel met licht
en duister:
De hemel bleef die dag gesloten met dikke wolken, waar de zon in
gesmoord zat, maar al wat er op de kouter stond, tekende duidelijk in
scherpe belichting en rijke, najaarse kleur. [...] De achtermiddag leed lang
en tegen de avond kwam de kranke maan, als een omgekrulde koehoorn,
in de hemel bijten - en de dauw spreidde met de rook van de groezevuurkes
die overal brandden, een dunne laag mist die een sterke geur verspreidde
(826-827).
De zon is “gesmoord”, een beeld dat reminiscenties oproept aan de omstandigheden
in het begin van de tekst: “De opgekomen zon was weer gesmacht” (722). Toen
echter slaagde het licht erin om weer aan de macht te komen (“Tegen de noen gerocht
de zon de misten meester” 722), deze keer blijft de hemel de hele dag gesloten. Jan
gaat zich bedrinken, hij verlangde onder meer “naar de mist en de doezeling in de
kop” (829). Jan wil dus iets van de duisternis. Drank geeft hem, net zoals tijdens zijn
zwelgpartij bijna honderd bladzijden daarvoor, een soort
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Het is opvallend dat deze formulering ook al voorkwam om zijn vertrek een jaar daarvoor
te typeren: “eertijd toen hij de streek liggen liet bij zijn uitgang” (790). Alleen is nu de richting
veranderd, dus ook de locatie van de plaats waar hij zich thuis voelt... (Overigens is “uitgang”
natuurlijk geen neutrale verwoording; “uitgaan” betekent namelijk ook sterven.) Bij zijn
eerste vertrek is hij uit de natuurlijke cirkel gegooid. Aan het “deugddoende dooiweer, een
maartse heerlijkheid na die dode vorst en koude, waardoor heel de belofte van de nakende
lente en de lange dagen gevoeld werden” (741), heeft hij dus geen deel. Nu echter, de volgende
lente, is er weer sprake van een belofte, en deze keer is hij ook de genietende partij: “Dat
toekomend voorjaar beloofde al wat hij wensen kon: de lange dagen, 't open weer, de maartse
dricht, op zijn nieuw bijgewonnen erf!” (795).
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macht: “'t kon hem niet meer schelen of 't dag was of nacht” (829). Na verloop van
tijd echter wordt hij buitengegooid. Hij “stond in de duistere nacht alleen, rond te
tasten” (830). 's Morgens wordt hij wakker en voelt zich ellendig, tot hij plots een
lichtpuntje ziet: “daar lichtte opeens, in de verte, die enige toevlucht, zijn oude thuis:
het boerenhof!” (831)228.
Met Jan gaat het bergaf. Dolf is diegene “die gedurig Jans geluk opslokte, die in
zijn zon stond” (849). Nochtans is ook Jans begeerte om hem te vermoorden iets
duisters: “de zwarte vlek die hij moest verdrijven als een onzalige verzoeking” (852).
Wanneer Jans zonen er niet in slagen om het weefwerk te verkopen en armoede
dreigt, werd het “als een vreselijke donkerte rondom hem” (855). Terwijl hij samen
met Vorster op de loer ligt op de aardappeldief, staat er: “[ze] zaten in het duister
[...] De lucht zat inkteblauw bewolkt en Jan vond nievers geen sterren” (859). Deze
omineuze volslagen duisternis zal Jan inderdaad lelijk opbreken; ze vatten de dief,
maar het is te donker om hem te herkennen. Terwijl de boer een lamp haalt, laat Jan
de dief ontsnappen. Jan wordt weggejaagd; “Een ding oversmoorde Jans gedachten:
er was een grote ramp gebeurd” (862).
Op het einde van de tekst ziet Jan eventjes helder: “en ineens, zag hij klaar door
de verbijstering waar hij al jaren in dompelde” (878). Hij vervloekt zijn kinderen en
trekt naar huis, “in de donkerste hoek van zijn hol” (878). Bij hun thuiskomt
verdrinken de zoons de ezel. Jan komt hem te hulp, maar kan niets doen. Hij staat
buiten “in de maneklare wildernis” (879), maar zelfs dat maanlicht raakt hij kwijt:
“de maan verdoofde bachten de wolken” (879). Ook in zijn geest is alle licht
verdwenen: “inwendig heerste een donkere nacht waar de zon voor altijd uit weg is”
(880). Na een lange zwerftocht “groeide allengerhand in nieuwe schemervaagte, de
belustheid om ergens aan te komen” (881); er is dus weer een lichtpunt aan de horizon,
hoe klein ook. Uiteindelijk komt hij aan waar hij wilde zijn, bij Hoste. Hij wordt er
echter niet herkend, en hij “wachtte altijd dat er iemand zou binnenkomen, iets
gebeuren moest dat heel de zwijgende benauwdheid zou klaartrekken” (885). Dat
gebeurt niet, en Jan volgt een knecht met een lantaarn naar zijn slaapplaats in de stal:
“En gedwee djoezelde hij dan over de welbekende werf, donkerling achter 't
lanteernlichtje” (885).
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Bemerk dat ook Vina zo'n lichtpuntje blijkt te hebben: het “pinkend vonkje leven” (837) dat
in haar dochtertje zit. Het duurt echter niet lang: “zo stillekes ging het uit, zonder piepen of
kriepen, als een keerske” (838), en Vina sterft, in de hoop op “het eeuwig licht” (841). Nauwer
dan dit kan de band tussen licht en geluk niet worden aangehaald.
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Ruimte en tijd. ‘Waar gaan we uitkomen?’
Ruimte en tijd zijn conventionele ordeningsprincipes. In wat volgt onderzoek ik hoe
beide categorieën in deze tekst aan bod komen.

Ruimte
Bij de bespreking van de manier waarop Jan stapt, bleek al enkele keren hoe dit
gegeven ook figuurlijk wordt gebruikt. Alleen al de titel van het boek is in deze
context veelzeggend: “langs de wegen” die Jan bewandelt, langs de levenslijnen die
hij beleeft. Het beeld van de weg is zeer gebruikelijk om het leven aan te duiden.
Streuvels zelf heeft in zijn voordracht ‘Hoe men schrijver wordt’ gezegd dat hij in
Langs de wegen een man wou beschrijven “die als een lange wandeling, geleidelijk
de weg volgt, hem voorgetrokken en uitgetekend als een levenslijn” (VW II:1509).
In deze paragraaf ga ik na hoe het concept “weg” en ermee samenhangende termen
(wandelen, verdwalen, zwerver, vreemdeling,...) in de roman functioneren. Figuurlijke
en letterlijke betekenissen zullen elkaar afwisselen en vloeien soms in elkaar over.
Op de boerderij verloopt het leven vlekkeloos: “elk kende zijn weg” (717), ook
voor Jan: “Hij ging recht zijn gang” (718). De paarden echter hebben Jan uit zijn
gewone doen gerukt, en hij “verdoolde tussen waken en slapen” (713). Na de
geslaagde inlijving van het nieuwe paard stapt hij weer rond, “altijd gaan, de lange
weg tenden de vlakke akker, tot aan de beek” (722), waarbij de doelgerichtheid van
zijn gaan fel contrasteert met het chaotische (“verdoolde”) uit het vorige citaat. De
orde is hersteld.
Dan komt de brief, en die betekent “een weg die vóór hem open lag en hij maar
geleidelijk volgen moest, gehoorzamen zonder te denken nog dat zijn eigen vrijheid
er anders over beschikken kon” (732). Die “gedwongen drijf” verandert zijn status.
Hij is niet langer “als kind van den huize” (739), maar wel een “vreemdeling van
den huize” (733), “als een vluchteling” (740). Jan is verbijsterd “omdat hij uit de
gewone gang van zijn leven liep” (740), “Jan die zo vast zijn alledaagse wegen
gewend was te gaan, liep nu, plotseling ontredderd” (740). Hij heeft geen doel meer:
“Hij zag de knechten die neerstig, zonder opzien, achter hun ploeg schreden en hij
wist zich voor 't eerst in zijn leven daarbij als wekedagse wandelaar, leegloper, zonder
reden of uitkomst verdoold langs de bane” (742). Iedereen heeft een aan een
welbepaald traject gekoppelde bezigheid, net zoals Jan dat nog had op pagina 722.
Nu echter loopt hij
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“verdoold”, als een luiaard. Naarmate hij meer en meer dingen herkent “als uit een
bekende maar verdoolde oudheid” (745), wordt hij geruster: “de goede toeval waar
hij zich weer van-straat wist” (745).
Toch blijft hij zich “de vreemdeling, de nieuwe aangekomene” (746) voelen. Die
indruk verhevigt nog nadat hij heeft ontdekt dat het ouderlijke huis op slot is: “als
een vreemde indringer” (747), “alsof hij een vreemdeling was die hier niets te
verrichten heeft” (748), “de vreemdeling in de avond” (748). Na zijn slempartij wordt
hij even wakker en lag “verdompeld of verdoold” (754). In zijn droom kijkt hij rond
“als een dolaard” (754). Jan komt pas later volledig tot rust na zijn besluit om in alle
eenzaamheid voor eigen rekening te werken: “Dan was hij meteen van alle onrust
ontdaan - zijn weg was gevonden” (759). Toch duiken af en toe nog herinneringen
op: “Een zachte weedom lag over het verleden: dát was hij verloren” (764), alsof hij
het ergens onderweg heeft achtergelaten.
Maar onderweg vindt hij nieuwe dingen: Vina “was in zijn bestaan gekomen omdat
ze bij geval naast zijn huis woonde en daarom ook langs zijn wegen ging” (769).
Elke zondag gaat hij met haar naar de kerk, en “hij voelde een behagen om in
gezelschap met haar al koutend die weg te gaan” (766); ze loopt mee langs zijn weg,
een soort voorafschaduwing van de levensweg die hij uiteindelijk met haar zal
bewandelen. Trouwen of niet trouwen, dat is de vraag, en ook die vraag wordt in
ruimtelijke bewoordingen beschreven: “nu lag de toekomst weer wankel en hij stond
voor de moeilijkheid een keus te doen, een weg in te slaan” (770). Hij aarzelt echter,
is bang voor de “ommezwaai” (769): “Nu het erop aankwam de stap te wagen, beneep
hem zijn schuchterheid, hij dorst niet. De mensen hadden wel de weg voorgewezen
[...] maar Jan ondervond nu dat hij zelf het gewichtig woord moest uitspreken, dat
ze anders ter plaatse zouden blijven trappelen” (771). Hij beseft echter heel goed:
“te haastig breekt de benen” (772) en “vorderde zijn weg zonder meer” (772), tot hij
uiteindelijk naar haar huis toegaat en “met een stap [...] midden de keuken” (776)
staat: de stap is gezet, letterlijk en figuurlijk. Vina is voor hem “een doel [...] in 't
leven” (781), “onverwachts, onverdiend, na dat lang en hopeloos dompelen op de
vreemde” (783).
Maar nog is de twijfel niet overwonnen. Op een dag wordt Dolf de nieuwe
paardenknecht bij Vorsters, en Jan beseft: “Een schone kans om weer bij de peerden
te leven, was hij dus deerlijk mislopen” (788). In plaats van te huwen, had hij die
functie op zich kunnen nemen. Om absolute zekerheid te verwerven onderneemt hij
zijn reis naar boerin Hoste. Opnieuw zien we hem als zwerver (“alsof hij weer te
dolen liep” 789), als banneling (“voor altijd uit het dorp verdreven” 789). Aangekomen
voelt
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hij zich aanvankelijk “als een schooier die bij winteravond, kost en slaping komt
zoeken” (791), tot hij wordt herkend “lijk iemand van de familie die op bezoek
gekomen is” (793). De boerin raadt hem aan te huwen: “dan is uw dompelen uit”
(794) en Jan beseft eindelijk: “Nu moet ik mijn eigen wegen gaan” (794). 's Morgens
vertrekt hij in alle vroegte, om te vermijden op te staan “als vreemdeling” (795) en
hij voelt zich weer “de uitgedreven landloper” (795). Zijn “gewone levensgang”
(797) ligt overhoop.
Vina geeft hem de opdracht zijn broers te gaan uitnodigen, en hij gaat op weg. Na
een poos echter “wendde [hij] zijn besluit al een andere kant” (798) en hij keert
terug. Het huwelijk vindt plaats zonder hen. Op de terugweg naar huis, na het
huwelijksfeest, lopen Jan en Vina dicht bij elkaar op “'t smalle wegelke” (806): vanaf
nu bewandelen ze dezelfde weg. Alles is nu weer goed, “zijn oud bestaan lag vergeten
als een lange, ongelukkige dompeling” (808). Hij en Vina raken elkaar helemaal
gewoon, maar toch loeren er adders onder het gras. Wanneer zijn vrouw zwanger
raakt bijvoorbeeld, “bleef Jan daarbuiten als een vreemdeling” (810): hij is een
vreemde geworden, iemand die er niet thuishoort, en dat in zijn eigen huis. Er komen
financiële problemen. “Waar gaan we uitkomen?” (823), vraagt Vina zich af. Jan
krijgt waanvoorstellingen van een toekomst als bedelaar (824) en vlucht weer eens
in de drank. Ze gooien hem het café buiten, en hij stond “rond te tasten, op onbekende
weg” (830). Hij strompelt voort, “'t was hem om 't even in welke richting” (831). De
pastoor komt hem de reddende hand toereiken en stelt hem in staat “om weer in zijn
levensweg en thuis te geraken” (831). Door zijn uitspatting hebben ze geen geld meer
om zaad te betalen: “alle wegen waren hem afgesloten en de armoede wachtte hen
als een noodzaak” (832). Ze verkopen hun huisje aan de boer en Jan werkt weer als
knecht. Dat lijkt een positieve evolutie, maar de verteller laat niet na ze te bekritiseren
(836). Deze kritiek verklaart ook de eigenaardige beschrijving van zijn opname onder
het volk: “als een gewoon trekpeerd wrocht hij, verdoold en vermengeld in die grote
doening tussen knechten, meiden en beesten” (836). Waarom gebruikt de verteller
een in het licht van de hier aan de orde zijnde beeldenreeks zo negatief voltooid
deelwoord om een toestand van onnadenkend geluk te beschrijven? Ik kom hier nog
op terug.
Door zijn werk buitenshuis (in een ander huis) is Jan tegenover Vina “als een
vreemdeling geworden” (838). Zijzelf gaat ondertussen zienderogen achteruit: “'t
doel van haar bezig leven liep voortaan verloren” (839). Ze sterft met de zegen van
de pastoor: “ge hebt uw wegen wel bewrocht” (841). Jan is er slecht aan toe: “Jan
scheen lijk
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verdoold in zijn eigen huis” (844229), hij zat er “als een vreemdeling” (844). Nadat
zijn zonen zijn ezel hebben verdronken, “wist [hij] niet waar de weg zoeken” (879).
's Morgens besluit hij terug te keren naar “waar de tegenslag hem 't eerst getroffen
had” (881) - bij boer Hoste dus. Door het lange zwerven vergeet hij zijn voornemen230,
vandaar de zwerversbeelden: “als een oude schooier”, “gedoold” (881). Nadat zijn
plan “in nieuwe schemervaagte” (881) weer is gerezen, verandert hij opnieuw van
rol. Hij is “een pelgrim” (881), dat wil zeggen: iemand met een doel, en dus geen
gewone bedelaar. Wanneer hij aankomt, wordt hij niet herkend, zoals hij had verhoopt
(884). De honden blaffen “naar de vreemde landloper” (883)231, de boerin herkent
hem slechts vagelijk en na lang denken. Jan denkt even dat hij “mislopen” is (885)
maar vleit zich ten slotte, “als een echte landloper” (886), in het stro neer. De
verbanning is definitief, hoewel ze door hem als een thuiskomst wordt ervaren (zijn
gedachten zijn al verdoofd vóór de simile van de landloper in de tekst voorkomt).

229

230

231

Dit is in zekere zin een herhaling van de toestand uit het begin van het boek, toen hij, na dat
andere “sterfgeval” - “een ouder die zijn kind verliest” (713) - aan het “verdolen” was in zijn
paardenstal: “Jan verdoolde tussen waken en slapen” (713).
Dit vergeten is noodzakelijk om een aantal herzieningen plausibel te maken die Streuvels
vanaf de tweede uitgave in boekvorm uit 1905 heeft doorgevoerd. In de eerste druk (eind
1902) en in de tijdschriftversie in De Gids (maart 1901/januari-februari 1902) kruipt Jan na
de scène met de ezel weer naar binnen, maar “op den stond grepen hem de handen uit de
duisternis en hij lag buiten gesmeten in de koude”. Hij overnacht buiten en probeert 's morgens
nog eens binnen te geraken, maar weer wordt hij verdreven. Uit honger en angst gaat hij weg
als bedelaar. Na een poosje krijgt hij het verlangen om ergens aan te komen. In de voor het
Volledig Werk gebruikte druk echter neemt het verhaal een andere wending: Jan wordt niet
buitengegooid maar vertrekt de volgende morgen uit eigen wil; hij wil “het eind gaan opzoeken
waar de tegenslag hem 't eerst getroffen had” (881) - bij boer Hoste dus. De fase waarin hij
doelloos ronddoolt, blijft echter bewaard, evenals het pas na een poosje opkomende verlangen
om ergens aan te komen. Daarom is het nodig dat hij zijn aanvankelijke voornemen vergeet...
Waarom Streuvels het verhaal een ander verloop gaf, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt me
niet uitgesloten dat het iets te maken heeft met een punt van kritiek dat Vermeylen oppert in
een brief aan Streuvels: “Er is maar een plaats waar ik die [nl. het gevoel van de wijde ruimte,
van den grooten levenzwaai waar we in verloren zijn, van de onvermijdelijke tragiek van 't
leven zelf] verbroken voel: als die oude suffer door zijn eigen kinderen telkens weer
buitengeschopt wordt. Die brutaliteit lijkt me verzonnen, zij is niet alledaags genoeg, zij slaat
buiten het doodgewone, buiten het noodzakelijke van het verhaal, en grijpt me daarom veel
minder aan. Ik zie daar den schrijver door. Nevens al 't overige lijkt me dat een tragiek van
lagere orde” (10/08/02).
Zoals ze ook blaften naar de nieuwe paardenknecht die Jan komt vervangen. De exacte
herhaling (“De honden basten verwoed” (737) versus “De honden basten verwoed” 883)
kadert eens te meer in de repetitieve structuur van het boek.
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Tijd
We zagen hoe Jan alles een eigen plaats wil geven. De hele tekst door blijkt hoezeer
hij aan plaatsen verknocht is. Ik stipte al aan hoe de metafoor van de weg gebruikt
wordt om het leven te beduiden. Enkele keren wordt het verband expliciet gemaakt:
“de [...] gang van zijn leven” (740), “levensweg” (831, 881). Een temporeel gegeven
(het leven) wordt dus gespatialiseerd (weg). Tijd wordt ruimte. Iets is niet meer
voorbij, maar wel ver weg. Er is echter een belangrijk verschil tussen beide, in die
zin dat een personage een verafgelegen plaats weer kan gaan opzoeken, maar een
verleden episode niet232. In wat volgt, tracht ik aan te tonen dat Jan een groot probleem
heeft met tijd233, en dat dat probleem zijn dramatische lot ten dele in de hand werkt.
Uit verschillende citaten wordt duidelijk dat Jan niet altijd evenveel rekening houdt
met tijd. “Dagen en weken vergingen en 't verloop van

232
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Zoals de geschiedenis van de beschrijving aantoonde die ik in het eerste luik van dit
proefschrift schetste, missen dingen die louter op een ruimtelijk vlak worden bekeken de
natuurlijke en dus noodzakelijke orde die een tijdelijk perspectief wel biedt. De verschillende
onderdelen van een ruimtelijk gegeven zijn gelijktijdig aanwezig, bij een tijdelijk gegeven
is dat niet zo.
Overigens is het zo dat er de hele tekst door iets aan de hand lijkt te zijn met de tijd. Zo wordt
de lezer in zekere zin deelachtig aan eenzelfde wazige tijdsbesef als Jan. Over Jans concrete
leeftijd wordt geen uitsluitsel gegeven. De tekst wekt aanvankelijk wel de indruk dat hij
ouder is dan in werkelijkheid het geval is (“de oude van 't hof” 718). De boerin verdedigt
Jan tegen haar man door erop te wijzen dat hij hen al “twintig jaren dient, ter trouwe” (730),
op het einde van de roman stamelt Jan: “Ik ben Jan Vindeveughel, de oude Jan die hier dertig
jaar met de peerden gewrocht heeft!” (884). Sofrenie vraagt Vina's leeftijd; zij krijgt allicht
wel een antwoord, maar wij niet: “Wel, en ze is brave, hoe oud is ze? Jan vertelde al wat hij
wist: hoe oud Vina was en wat ze deed [...]” (794). Knuvelder heeft in zijn inleiding gewezen
op de “onbepaaldheid [...] voor wat betreft het TIJDSASPECT in Streuvels' werk: Streuvels
bindt zich niet principieel aan een regelmatig, kroniekachtig schema” (Knuvelder 1971:61).
In de Streuvelsstudie wordt dit gegeven, evenals de gebruikelijke geografische onbepaaldheid,
gewoonlijk verbonden met Streuvels' drang naar universele geldigheid. Het is trouwens
interessant dat Streuvels er in brieven en onuitgegeven nota's niet voor terugdeinst om het
gebeuren een hele concrete plaats of ruimte toe te wijzen. Zo maakt Schepens gewag van
een onuitgegeven nota over deze roman: “Hofstede te Avelgem (eerste deel), 2de deel:
Heule-Kouter” (Schepens 1971:43). In de roman zelf is er echter geen spoor van die
toponiemen terug te vinden. Dit schijnt er inderdaad op te wijzen dat de ruimtelijke en
tijdelijke ontgrenzing in de romantekst een bewuste poëticale keuze behelst, inzicht dat
gestaafd wordt door bepaalde uitingen uit de briefwisseling: “Sommige dingetjes van
Maupassant vind ik prachtig maar 't stoot me tegen dat hij zooveel plaatsnamen noemt in
zijn novellen -: dat is te fait-divers-achtig!!!” (Streuvels aan De Bom 21/07/1896). De
temporele vaagheid is in mijn interpretatie van Langs de wegen dus nog op een bijkomende
manier betekenisvol.
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de tijd bemerkte hij niet” (763), “Hij vroeg of keek niet hoe dapper de dag uitging”
(790), “Hoeveel tijd er met wachten verlopen was kon hij niet tellen” (877), “Zijn
verdoolde zinnen hadden de tijd niet geteld die hier in zijn afwezigheid verlopen
was” (884). Hij begaat ook een aantal vergissingen die met deze temporele
nonchalance samenhangen. Het duurt drie dagen voor hij zich de brief laat voorlezen,
en nog eens vier dagen voor hij besluit zijn stervende vader te gaan opzoeken. “Moest
ge dat zolang uitstellen, of weet ge dat uw vader gaat wachten van sterven tot ge
thuiskomt?!” (732), bedenkt de boerin, maar ze laat haar vraag onuitgesproken. Maar
wanneer Jan dan nog eens aanbiedt om “nog enige dagen [te] blijven tot ge een andere
knecht vindt” (733), valt ze hem toch in de rede: “'t Zal nu wel hoog tijd zijn, wilt
ge uw vader nog in leven vinden, Jan” (733).
Jan is dan ook iemand die opvallend vaak te laat komt of voelt. Pas wanneer hij
al op weg is naar het sterfhuis van zijn vader, beseft hij hoezeer zijn leven overhoop
ligt: “de slag die hij nu eerst voelde, omdat hij uit de gewone gang van zijn leven
liep” (740). De pastoor komt op bezoek maar tegen dat Jan beseft wat hij hem wil
zeggen, is hij alweer weg: “hij zag hem ginder gaan en nu was het te laat” (768). De
kans om boever te worden bij Vorster, heeft hij gemist: “B]ij die goede kans om zijn
vroeger leven te hernemen, was hij nu weer te laat gekomen!” (788). Hij heeft Vina
nooit kunnen zeggen hoe goed ze was, en “nu had hij het luide willen schreeuwen...
als ze 't niet meer horen kon” (845). Zijn geluk beseft hij wanneer het voorbij is: “Nu
eerst wist hij hoe rijk hij geweest was met Vina” (867).
Hij is tevens iemand die over een inbeeldingskracht beschikt die zo groot is dat
hij dingen letterlijk aanwezig kan stellen. Op die manier lopen heden, verleden en
toekomst in elkaar over. De factor tijd valt omzeggens weg, alles is één simultaan
geheel geworden - alles is dus eigenlijk één ruimte geworden. Dat blijkt al helemaal
in het begin, wanneer hij 's morgens vroeg ligt te piekeren over het nieuwe paard:
“En dan zag hij nog beeldelijk de ruin met hoog uitgerekte hals, de dam opterden en
schuw rondkijkend, in de stal komen” (714). Op weg naar huis “beeldde [hij] zich
nu goed als een duidelijkheid in: seffens zijn broers te vinden staan rond vaders bed,
daar de oude sukkelaar te wachten lag tot zijn jongste zoon daar was, om te sterven”
(744). Hij “dacht reeds de bekende welkomstgroet te horen van Ivo en Lowie en
Tomas” (746). Op het punt te trouwen, vraagt hij zich af wat Sofrenie ervan zal
zeggen als ze het verneemt: “Hij hoorde beeldelijk hoe ze in de grote boerenkeuken
zijn geval bespraken” (788) - alsof ze dat op dat eigenste moment aan het doen zijn,
in zijn bijzijn. Hij anticipeert op haar
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raad: “Ze zou hem ineens en te goeder trouw zeggen, hij hoorde het al” (788). Op
dezelfde manier ziet hij Vina zonder haar werkelijk te zien (766), zijn kinderen voor
ze zijn geboren (771), zichzelf bezig aan zijn huwelijksaanzoek voor hij bij Vina is
binnengestapt (773, 775234), een ellendig armoedig gezinsleven nog voor hij getrouwd
is (787), zichzelf op de loer om Dolf te vermoorden (851). In het gros van die gevallen
duikt de term “beeldelijk” op, wat zoveel betekent als “duidelijk hoorbaar, zichtbaar”
- zintuiglijk waarneembaar: een soort hypotypose-effect dus.
Een aantal fragmenten stipt dit ook expliciet aan. Zo ruikt hij al de geur van de
boerderij nog voor hij er is: “hij rook nu reeds dezelfde lucht die hij vergeten was”
(790). Hetzelfde gebeurt in verband met de gewenste moord op Dolf: “Beeldelijk
hoorde hij de plons van 't lijk in de gracht, 's winters in de donkerte” (851). Dolfs
bloed ziet hij “druppelen in rode leekjes” (851). Op een bepaald bewustzijnsniveau
is Dolfs dood voor Jan een realiteit, geen droom of beeld:
Het gebeurde veelal als hij ontwiek na getimmerd te hebben aan die
ongeluksdromen, dat hij naar 't werk kwam en bleef kijken in 't water van
de gracht om er een lijk te zien liggen; van 't volk verwachtte hij te
vernemen: hoe de boever aan de ramp gekomen was (852).
Een verwant voorbeeld is het volgende: “Die laatste woorden bleven hangen in huis
en herhaalden gedurig in Jans oren” (750), waarbij iets dat voorbij is (de al
uitgesproken woorden) toch als een zintuiglijke waarneembare aanwezigheid in het
heden blijft hangen. Wanneer hij, na al die tijd, Bruin terugziet, staat er: “Heel de
laatste uchtend voor zijn vertrek herleefde hij op dat ogenblik” (792) - een lange en
voorbije tijdspanne beleefd in één tegenwoordig moment. Ook het omgekeerde
gebeurt: niet alleen het verleden kan heden worden, het heden kan ook verleden
worden. Het tafereel rond het sterfbed van Vina ziet hij “alsof hij het heel uit de verte
gebeuren zag, iets dat lang voorbij is” (843) - hoewel het bezig is terwijl hij erop
staat te kijken.
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Om meerdere redenen interessant is de volgende verwoording: “In zijn gedachten was hij
de gebeurtenis vooruit” (775). Zowel Jans vermogen om tijdssprongen te maken als zijn
neiging om tijd en ruimte te vermengen (“vooruit” is in eerste instantie een ruimtelijke term)
komen aan bod. Ik wijs nog op een andere passage: “Voor een herberg kreeg hij eensklaps
goesting om daarin te gaan en bier te drinken, veel bier en alles te vergeten en niets meer te
zien; hij zocht omwillens entwat, hij moest iets hebben: een oversprong die al 't nu gebeurende
ineens overschreed en hem onbekommerd liet als een trekpeerd” (741-742). Jan gelooft dat
het mogelijk is om het heden in een klap te overstijgen. De verwoording van dat geloof is
betekenisvol: “een oversprong”, “overschreed”; het gaat dus alweer om termen die een
ruimtelijke beweging uitdrukken.
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In zijn droom gebeurt precies hetzelfde: zowel Djole als Bruin, zowel de mensen
van de Hoste-boerderij als zijn vader, zowel zijn moeder als zijn “wijf” als de boerin
- personen of dieren uit verschillende levensfasen - komen voor in één en dezelfde
scène (754-755). 's Morgens wordt de vermenging nog erger: “Heel doezelig lag dat
[= vermoedelijk de herinnering aan de drinkpartij] dooreen gebezemd met de laatste
voorvallen van zijn verhuizen en de reis en de droom, zonder dat hij vinden kon:
wanneer of hoe dat al te zamen gebeurd was” (755). Wanneer hij fantaseert over zijn
toekomst met Vina, komt ze hem in zijn verbeelding “voor als zijn wijf waar hij al
jaren mee getrouwd [...] was” (784). En na de eerste huwelijksnacht is Vina “zijn
wijf, van gister niet, maar zijn vrouw van sedert jaren her” (808). Toekomst en heden
zijn in één klap gelijk geworden.
Wanneer het over Jan gaat, worden regelmatig ruimtelijke bewoordingen gebruikt
om het over tijd te hebben235. Jan vergat Nettes geschenkjes op zijn tocht, maar durft
toch niet terug te keren. Hij “wenste die halsdoek en die beurs honderdduizend uren
ver” (741). Zijn leven bij Hoste raakt steeds meer in de vergetelheid, “als iets dat
heel ver is en lang geleden” (744), net zoals de “rit op Sevens karreken” “Ver achteruit
in zijn herinnering lag” (845). De mogelijkheid dat Vina zou sterven had hij zich
altijd voorgesteld “als iets dat nog veraf is” (840). Zijn eigen einde “voorzag hij niet,
dat lag ingesmoord in een onbekende verte” (853).
Zoals uit het laatste citaat al bleek, kunnen periodes een ruimtelijke situering
krijgen. Ze zijn onderhevig aan dezelfde fenomenen als landschappen. Het verleden
bijvoorbeeld, kan, als een landschap, met mist overdekt worden: “'t mistte stilaan uit
als iets dat heel ver is en lang geleden” (744). Er kan een gevoel over hangen of
liggen: “Een zachte weedom lag over het verleden” (764), of een schemerlicht: “Daar
hing een schemer van nieuwe, voldane blijheid over, van kalm geluk” (771), of een
koude: “de koude ijlte die hij voor 't eerst over zijn leven voelde hangen” (773). Op
het einde van de tekst wordt zijn leven ook expliciet een landschap genoemd: “als
een landstreek overschouwde hij zijn eentonige levensweg” (881). Hoe Jan zich voelt
na de dood van Vina, kan eveneens hiermee in verband worden gebracht: “Hij voelde
zich op een wagen die blindelings voortgerold was door hun bestaan: hij en Vina in
de vaste overtuiging hun leven lang samen te blijven, maar zij was hem ontvallen
[...] en daarom moest hij nu met de jongens maar alleen
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Zo uitzonderlijk is dat niet; in de omgangstaal heeft men het bijvoorbeeld ook over “een ver
verleden”, maar in deze tekst en betreffende dit concrete personage, wordt deze typische
basismetafoor extra functioneel.
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voortrotteren” (848). Jan ziet het bestaan als een plaats waar hij met een wagen kan
doorrijden. Vina is gestorven, maar dat verandert zijn conceptie niet: hij moet
“voortrotteren”.
Plaatsen hebben een heel groot belang voor Jan. Heel interessant is bijvoorbeeld
de manier waarop hij zich zijn jeugd herinnert:
traag aan kwam het, met vroegere gebeurtenissen uit zijn jongde - de plaats
waar ze geschied waren - weer boven; hij zag de straat, de toren, zijn huis
en zijn vader... die nu ziek was (742).
In Jans geheugen zitten herinneringen aan gebeurtenissen met de plaats erbij. De
volgorde van de opsomming van wat hij voor zich ziet, is veelzeggend: plaatsen
schijnen voorrang te genieten op personen. Wanneer hij in zijn geboortedorp
terugkomt, montert Jan op bij de ontdekking dat de plaatsen niet veranderd zijn:
Here-God, daar in 't meerselke lag de beek waar hij zo dikwijls gespeeld
en geswanseld had met andere jongens van zijn leeftijd. Elk huizeke hier
stond vast herkennelijk in zijn geest nog, om het duizende keren met zijn
lijf bewreven te hebben; 't waren als deelkes van een groot geheel dat hem
zielseigen was en huiselijk. Daar bachten 't wilgenbosselke stond het oud
kasteel waar 't eens spookte; de stenen brug over de wal was heel vermolmd
en vergaan. Ja, daar stond nog het groot houten kruisbeeld onder de drie
linden. [...] 't Winkelke, de smis, de pastorij onder de bomen - daar was
niets aan geanderd of verdaan (744-746).
Plaatsen zijn echter bedrieglijk. Vooreerst zijn ze, zoals ik al eerder opmerkte, niet
volledig hetzelfde gebleven: “Al die dingen schenen Jan, als jongen, veel groter toe,
veel mooier en netter” (745). Plaatsen zijn nog op een andere manier verraderlijk.
Doordat Jan zijn verleden spatialiseert, denkt hij dat hij ernaar kan terugkeren: “Zijn
voornemen was: eens dat zijn benen zouden uitgerust zijn, 't land uitgaan, en daar
lichtte opeens, in de verte, die enige toevlucht, zijn oude thuis: het boerenhof!” (831).
Het is echter niet omdat de ruimte niet is veranderd, dat de inwoners ervan zijn
gebleven. Het is een fout die Jan een paar keer zal maken. Bij zijn eerste terugkeer
naar de Hoste-hoeve is hij aanvankelijk vol vertrouwen: “Hij stelde 't zich voor alsof
hij ginder de oude Jan zou ontmoeten aan 't gewone werk bij de peerden. 't Was nog
onveranderd dezelfde streek, 't waren dezelfde huizen en bomen in winterdoening
nu” (789). “Iedere boom uit de laan stond nog in zijn kennelijke vorm” (791). Hij
is, na zijn slechte ervaring met het vaderhuis, echter al iets wantrouwiger geworden:
“hij had de daken herkend, de dreef en de hofpoort, en nu hij het ingebeelde werkelijk
weerzag, vreesde
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hij dat daarachter weer niets dan bedrog zou schuilen, dat hij voor een ontgoocheling
stond” (790). Zijn angst vergroot nog wanneer hij “een onbekende koeknaap die de
raapmolen draaide” (791) opmerkt. Het is echter loos alarm; hij wordt herkend, maar
beseft toch: “dat was voorbij” (794). Erger loopt het af op het einde van de tekst. Hij
denkt aan de neerwaartse gang van zijn leven en beseft: “om wel te zijn, moest hij
het eind gaan opzoeken waar de tegenslag hem 't eerst getroffen had. Dáár lag zijn
geluk” (881). Zijn geluk ligt dus ergens, op een concrete, aanwijsbare plaats, die
onveranderd blijft en die hij - althans, dat is zijn overtuiging - opnieuw kan opzoeken.
In zekere zin kan zijn beslissing om zijn erfenis te aanvaarden, in plaats van om
terug te keren naar de boerderij van Hoste, worden geduid als de dwang die uitgaat
van een plaats. Jan beseft al voor hij vertrokken is dat hij daar zal moeten blijven:
“Dan keert ge seffens weer als uw vader dood is?”, vraagt Netje hem, en hij antwoordt:
“Dan moet ik ginder blijven en op vaders land werken” (736). Het is wel een vreemde
zin, want het is mij onduidelijk hoe Jan, die de jongste zoon is236, dan al weet dat hij
het huis en het land er rond zal krijgen als erfdeel. De lezer verneemt dat pas pagina's
later, wanneer Vina uitlegt dat de broers “het goed en 't geld en de meubels” onder
elkaar hebben verdeeld en “'t land en 't huis achterlieten in geval gij zoudt gekomen
zijn” (750).
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Onderweg naar het sterfhuis beeldt Jan zich namelijk in “seffens zijn broers te vinden staan
rond vaders bed, daar de oude sukkelaar te wachten lag tot zijn jongste zoon daar was, om
te sterven” (744). Het was in die tijd gebruikelijk dat de oudste zoon het huis kreeg en betrok.
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De orde die wanorde is. ‘oren nog [sic] oren voor al de zotternij’
Jan fixeert niet alleen dingen op een bepaalde plaats, hij doet dat ook met personen,
waarbij ‘plaats’ metaforisch wordt. Vina's functie bijvoorbeeld ligt al vast nog voor
hij haar huwt: hij zag “in Vina de geschikte vrouw die hij vandoen had; zij zou het
huishouden beredderen, hem raad geven en heten wat hij doen en laten moest” (771).
Dit is geen nieuwe rol, maar veeleer een openstaande rol die nu weer wordt ingevuld:
“zijn wijf, een beschermgeest bij wie hij genegenheid zou vinden gelijk weleer bij
de goede boerin, maar nog veel eigener, vertrouwelijker, iets gelijk zijn moeder voor
hem geweest was” (783). Uit dit citaat blijkt ook hoe zelfs Sofrenie eigenlijk een
substituut was, een nieuwe speelster in een oude rol.
Maar Jan fixeert toch voornamelijk zichzelf. Ook hij speelt een rol. Voor ik dieper
inga op dit feit, en op de rampzalige gevolgen van die houding, schets ik eerst de
‘weg naar het geluk’ in veel van Streuvels' teksten. Een personage moet in éénklank
leven met de natuur. Jan schijnt aanvankelijk zo te leven, maar door een aantal
noodlottige gebeurtenissen in zijn leven, wordt die band verbroken. Jans evolutie
zou men dus kunnen samenvatten als de weg van geluk (Hoste) naar ongeluk
(eenzaamheid) over geluk (Vina) naar ongeluk (eenzaamheid) naar een twijfelzone
(geluk volgens Jan, ongeluk volgens de lezer), naarmate hij deel uitmaakt van het
natuurgebeuren. Nochtans valt er ook iets voor te zeggen dat Jans leven eigenlijk al
van in het begin niet als onverdeeld ‘gelukkig’ (= natuurlijk) kan worden bestempeld,
en wel precies omwille van de rol waaraan hij zo vasthoudt. In wat volgt bespreek
ik beide visies.
Wanneer hij de Hoste-boerderij verlaat, voelt Jan zich uit de onveranderlijke,
beveiligende cirkel van de natuur gegooid:
De komende lente, 't ommeploegen, de bezigheid die 't keren van elk
jaargetijde medebrengt, had hij altijd onbewust in zich voelen medeleven
als 't alm zelf dat hij verwisselde in 't verschillend en veranderend werk als een gewone noodzakelijkheid met de warmte, de blaren en de algemene
groei die ongevraagd en altijd vanzelf en op tijd voorkomt - daar was hij
nu ineens buitengegooid als een onnutigheid (740).
Dat blijkt ook duidelijk uit het contrast tussen zijn eigen angst en de
natuurbeschrijving. Jan “voelde deernis en angst voor de zomer die
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komen ging zonder dat hij met zijn peerden de dricht had gedaan” (740). Van de
belofte van de komende lente geniet hij dus niet: “Er waaide een vochtige asem van
de nawinter in deugddoende dooiweer, een maartse heerlijkheid na die dode vorst
en koude, waardoor heel de belofte van de nakende lente en de lange dagen gevoeld
werden” (741). Jan echter staat buiten de hoeve, in het donker, in de mist en nattigheid
(“De nattigheid kletste in druppels van de naakte boomtakken door de dikke smoor”
740) en met angst voor de warme jaargetijden, in plaats van verlangen.
Een dergelijke verbanning betekent een ramp voor een Streuveliaans personage,
dat gewoonlijk leeft op het ritme van de natuur (lente - winter, dag - nacht, zon regen). Ook de personages in deze roman leven (en sterven) zo. Seizoenen bepalen
het leven. De seizoenarbeiders in de steenovens vertrekken elke jaar “ten uitkomende”
(853). Jan en Vina zijn blij omdat het eerste kind in de winter komt: “hoe dat zo goed
voorviel te wintertijd als er minst werk is buiten” (813). Ook het huwelijk kan “in
de winter niet zijn, dan is 't leven te kostbaar en er en valt niet te werken” (777). “We
moeten toch wachten van trouwen tot de uitkomende” (779), merkt Vina op.
Weeromstandigheden bepalen het gemoed van de mensen: “'t Regende lijfsgenadig
voort. En de mensen keerden in huis met neerslachtigheid en radeloos verdriet” (854).
Ook Jan voelt dat zo aan:
De grachten stonden volgezeeuwd, de eerde was overzopen en slikte 't
water niet meer. Dat verwekte de grimmige einsheid in Jans gemoed en
de spijt om 't geen gebeurd was [...] Maar met 't krieken van een andere
morgen was de vuiligheid uit de lucht gevaagd en 't werd te zien dat er
nog droge dagen achterkwamen en leefte en zon. De huizen, de bomen, 't
stond alles weer duidelijker op de wereld en daarmede dreef de chagrijnige
droomwazigheid weg uit Jans gemoed (785).
Verscheidene keren wordt het effect van de lente op Jans gemoed verwoord: “Overal
waar Jan keek, was het ommelands één boomgaard in bloei, te meitijde als 't
zonnezomert en in zijn gedachten woonde de tevreden rust” (808), “Jan verhemde
weer met 't uitkomend lentetij: die lange winter had de opgeslotenheid hem meer
dan ooit vervelend gedrukt” (814), “Jan voelde dat uitwendig werken op zijn gemoed,
het bracht hem de lustige stemming mee en hij vroeg zich niet af: hoe het kwam dat
de naargeestigheid nu uit hem weg was” (815).
Het is zelfs zo dat Jans innerlijke leven (gevoelens, gedachten, driften,...) met
behulp van aan de natuur ontleende beelden wordt gevat. Ik haal er enige aan: de
neiging om te drinken komt “lijk een onvoorziene wind waarin hij stond” (773).
Droeve gedachten komen
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hem “bestormen” (773) en zijn “als een grijze lucht die zijn zinnen omneveld hield”
(825). In zijn hoofd woelen gedachten “die ras voortvlotten lijk wolken door de lucht:
over aardappels die hij kopen moest voor poters... of een stuk alm en gerief dat hem
ontbrak. Al die zaken speelden door zijn hoofd zonder gekende oorzaak [...] dat alles
beschouwde hij evenals regen en zonneschijn, lijk 't zich effenaan voordeed” (760).
“Hij [...] sprak halfluide, willoze gedachten die ronddraaiden lijk de regen” (785).
Nadat Vorster hem van zijn hof heeft gejaagd, “joelde [er] een wind door zijn hoofd”
(862). “Daar kwamen bij vlagen, de oude gebeurtenissen op uit zijn vroeger
boeversleven” (760).
Een goed voorbeeld van de eenklank tussen mens en natuur is de manier waarop
de mensen op de lang verhoopte regen reageren: “tijdens de nacht viel de regen als
een verhemmende lafenis, overvloedig als een zegening, een ongehoopt wonder en
de mensen kwamen uit hun bed en lieten zich doornat gieten om zelf de deugd te
voelen die ze voor hun vruchten gevraagd hadden” (817-818). Langdurige droogte
betekent triestheid, regen een zegen. Ook Jan en zijn gezin leven mee. Jan loopt rond
“met hangend hoofd” (816) - bijna als één van de verdrogende vruchten dus. Vina
verkeert in “angstige verslagenheid” (816), het kindje hangt “slap als een slunske,
zonder sensie, te kermen [...] in zijn wieg” (816). Vina en hij bidden, “eerst voor ons
kindje en dan om regen op het land” (817). Wanneer dan uiteindelijk de regen valt,
genezen vruchten en kind in één beweging: “Het kleine Jantje genas intussen van
zijn lamme ellende [...] De gewassen waren gered” (818). (Bemerk trouwens dat het
kind een vrucht wordt genoemd: “het schamel boontje” 818).
Een personage dat niet langer één is met de natuur, is ten dode opgeschreven. De
dood van Vina is daarvan een treffende illustratie:
- Wat geduld, Vina, 't zal beteren ten uitkomende; de zomer is daar en de
goede warme dagen; houd moed! De zachte warme dagen kwamen en de
groeite overal en 't nieuw leven met jong geweld en veel groen, maar Vina
deelde er niet van mee [...] (840).
Van drie van de vier237 in de roman stervende personages staat vast dat ze in de lente
overlijden, al wordt dat slechts indirect duidelijk. Vina's moeder wordt uitgedragen
terwijl Jan zijn zaaigrond aan het eggen is, zijn eigen vader stierf enige dagen voor
hij aan het zaailand van de herbergier begint. De dramatiek van Vina's begrafenis in
de lente wordt - zoals wel vaker het geval is bij Streuvels - verhoogd door het schrille
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Wanneer hun enige dochter overlijdt, is niet duidelijk, maar allicht is dat niet in de winter.
Het kind werd immers in dat seizoen geboren, maar “had nog geen volle drie jaar het leven
kunnen houden” (838).
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contrast met de omgeving: “Ommelands bleef alles in groeiende blijheid en jong
geurende eerde, met een nuchter zonneke over 't land” (845). De afsplitsing is
definitief; de natuur blijft er onverschillig bij.
Jan zelf geraakt ook steeds meer op de sukkel. Problemen blijven hem achtervolgen.
Een voorafschaduwing van de definitieve ‘breuk’ tussen hem en de natuur vinden
we wanneer hij op de oever van een beek wakker wordt na zijn derde slempartij: “'t
verwonderde hem, nu hij zelf zo ellendig en moedeloos was, de hemel zo kalm te
zien, nuchter en vol zonneblauw. De frisse uchtend en de heldere beek bezag hij als
onbekende dingen” (831). Op het einde van de roman - na onder meer een “gelukkige”
periode met Vina - bevindt Jan zich weer in dezelfde positie als in het begin: “De
mensen plantten en zaaiden en wroetten op het land, maar Jan voelde er zich buiten
- hij deed niet meer mede; weder 't regende of zonneschijn, hij wist er niets af” (874).
Een hele poos blijkt deze situatie leefbaar - ze staat trouwens niet zo ver buiten de
natuurlijke cirkel als het net aangehaalde citaat doet vermoeden, want Jan leeft nog
steeds op het ritme van zomer/winter (875) -, maar na het verraad van zijn zoons
wordt de verbanning radicaal: “Hij stond en wakelde verlaten in de maneklare
wildernis” (879) - “'k Sta hier buiten in de koude nacht, 'k moet naar huis!” (879),
realiseert hij zich. Hij is buiten op een tijdstip dat iedereen binnen is, hij staat in het
maanlicht en niet in de zon. Onderweg blijkt hoezeer hij het contact is verloren. Hij
ondervraagt de kraaien maar begrijpt hun antwoord niet, hij “ondervond de droefheid
om de bomen die hem bedrogen en altijd naar nieuwe wegen wezen” (882), van de
regen en de wind (“De wind kende hem hier niet, hij woei hem onvriendelijk in 't
lange nekhaar en neep hem in de baard” 882-883) voelt hij niets meer.
Jans evolutie zit ook in het beeld van het hout dat hier en daar opduikt - echter
nog bijlange niet zo manifest op de voorgrond als dat in De vlaschaard het geval zal
blijken. In zijn beginperiode op het dorp238 wordt hij een stuk hout genoemd - iets
wat gevoelloos is, dood. Het is echter een etiket waartegen hij in opstand komt: “Die
pastoor meent zeker dat ik een stuk hout ben” (769). Jan wordt wakker, zo is hij niet.
Wat verder staat er dan ook: “Hij wist zijn dagen vast lijk de oude boom die als de
tijd daar is, meedoet in 't lentewerk, weer en wind opvangt van waar het waaien wil,
omdat het sap hem door de vezels stroomt en de schors gestookt wordt door hitte en
zonneschijn” (815). Na een gelukkige periode keert het eerste beeld terug: bij Vorsters
grijpen zijn handen “lijk tangen taai als een houten werktuig” (836), “hij zag zelf
niet
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Daarvoor, op de Hosteboerderij, kwam het beeld niet voor. Het is alsof (de boom) Jan op
dat ogenblik nog geen deel uitmaakt van de natuurlijke cirkel opgang/neergang.
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hoe zijn eigen schonken als droog hout uit zijn vermergeld vel staken” (853).
Jans verhaal laat zich parallel lezen met dat van de perelaar voor Vina's deur.
Aanvankelijk merkt Jan die niet op. Dat is ook niet zo verwonderlijk. In dat stadium
van hun relatie bekijken ze elkaar immers “zonder iets op te merken, zoals men een
boom ziet of een huis die maar opzien zou wekken als hij een tijdelijke morgen,
ineens op een andere plaats zou gezet zijn” (760239). Een dergelijke uitspraak toont
aan hoe een veranderende blik betekenisvol is. In dit geval echter zal het niet gaan
om een verandering in het gezichtsveld (een verplaatste boom of huis), maar wel om
een verandering in Jans bereidheid tot kijken, die parallel loopt met een verandering
in zijn gemoed. De eerste keer dat het pantoniem “Vina's huis” opduikt, volgt er dan
ook geen beschrijving: “rechts, de grote molen, daarachter de daking van Schorre's
hoveke en, links, allenig, Vina's huis” (761). De tweede keer “guwde hij door 't kleine
vensterke, over 't blakke veld, naar 't rood pannendak in de verte, waar boven uit de
kave, altijd 't zelfde kuilke rook verdampte in de grijze lucht. De kortwoonst ginder
bleef gesloten, dicht, stom lijk een versteend, verstorven ding” (774). De woning
blijft even stom als de bewoonster ervan; Jan weet niet of ze soms aan hem denkt of
niet, of ze zijn huwelijksverlangen deelt. Van iets levends of dynamisch is er geen
spoor: “versteend, verstorven ding”, “altijd 't zelfde”. Nadat hij het jawoord heeft
gekregen, lijkt de hele streek veranderd: hij
kon niet moe worden van kijken op die witte gevel ginder en het rood
pannendak - dat lief huizeke in zijn dicht omsloten beukenhaag. De oude
perelaar stond daarnevens als een goede, gedaagde beschermer, zijn blaren
waren nu geel en verwelkerd, maar te Meie zou hij weer heerlijk bloeien
(778).
Voor het eerst ziet Jan iets wat leeft en kan veranderen, iets wat een toekomst heeft
- iets zoals hijzelf op dat ogenblik dus. Vanaf dan komt de boom nog een aantal keren
terug, maar dan niet meer expliciet via een delegatie aan Jan. Wanneer hij uiteindelijk
gaat trouwen, is de wereld vol
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Zijn verhaal spoort ook met dat van zijn woonst. Aanvankelijk woont hij op een boerderij
die hij bijna als de zijne beschouwt. Dit illusoire bezit wordt omgezet in het werkelijke bezit
van een eigen huis. Jan is een individu geworden, iemand die werkelijk meetelt onder zij die
een eigendom bezitten. Na een poos breekt hij zijn eigen gammele huis af en betrekt de meer
verzorgde woning van Vina, die in de loop der jaren steeds bouwvalliger wordt. Zij moeten
hun eigen bezit verkopen en huren. Nog later moet Jan verhuizen en hij gaat in de kelder van
een ruïne met een wel zeer ironische naam wonen: het kasteel. Het is een verborgen, zeer
nederige woonst. Uiteindelijk wordt Jan ook daar verdreven en hij keert terug naar een hoeve
waar hij als een landloper is, iemand die niets bezit en daarom niet meetelt.
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kleuren en bloemen, “tot zelfs op de oude verknuiste bonkspillen, 't bol rond van de
gedaagde perelaar” (801). Zoals de oude boom, is ook Jan van uitzicht veranderd:
“De nieuwe kleren mieken hem welgezind en een heel ander mens; Vina herkende
hem bijkans niet” (802).
Wanneer Jan later steeds dieper in de problemen komt omdat zijn kinderen zoveel
kosten en last met zich meebrengen, verandert de perenboom opnieuw van uitzicht:
de oude boom, de gedaagde perelaar, die altijd zo gerust groeide, stond
nu in een grond als een vloer betrappeld, met de schorse glad en
geschonden van 't gestadig beklimmen en wrijven in 't druistig werk van
de doende deugnieten (821).
Zoals de boom verliest Jan zijn rust omwille van de kinderen. Tijdens de doodsstrijd
van Vina, hoort Jan “hoe de jongens buiten onder de perelaar luid spel hielden” (841).
Kort daarna gaat Mina hen halen, en ze ziet dat ze de jongste “aan een tak van de
boom” (842) willen optrekken. Tot tweemaal toe wordt het potentiële pantoniem
‘boom’ vermeld zonder verdere beschrijvende informatie. De perelaar is uit het
gezicht/uit de tekst aan het verdwijnen; Jan wordt weer met hout in verband gebracht.
Eén conclusie zou kunnen zijn: Jan wordt zowel aan het begin als aan het einde
verdreven uit een paradijs. Van een eenheid met de natuur (Hosteboerderij, leven
met Vina, Vorsterboerderij) komt hij terecht in een situatie waarbij hij erbuiten staat.
In wat volgt ga ik na in hoeverre dit klopt.
De beloftevolle lente van het huwelijk maakt de mensen blij:
En de mensen deelden mede in de blijheid; ze zongen en liepen om 't
spetterende van de nieuwe dagendans en hun eigen, innige leute lucht te
geven en mee te doen in 't blijde zottebollen dat leidde naar 't ernstiger
branden van de zomer (801).
Ook Jan lijkt opgenomen te worden in deze uitbundige sfeer: “Jan stak vroeg bij
Vina de deur open en wenste blij een goedendag. De nieuwe kleren mieken hem
welgezind” (802). Het zijn nogal vreemd aandoende kwalificaties voor een personage
dat we de hele tijd vrijwel uitsluitend nors en eenhandig bezig zagen, ook op de
boerderij. En ook nu is zijn vreugde niet onverdeeld. Zo zien we hem op pagina 801
zuchten en “gedurig” piekeren: “Hoe gaat dat al aflopen?”, en dit in schrille
tegenstelling tot Vina: “Vina integendeel, was vol blijde verwachting” (801). Haar
verrassing maakt hem niet echt gelukkig, maar hij “gebaarde zich blij en tevreden
met haar opzet” (803). In de stad wil Vina iets kopen, maar Jan brengt haar ervan af
omdat het te duur is: “'t Is
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zottigheid, meende hij” (805). Ook eerder al was hij daartegen ingegaan: “Hij liet
zijn alm vallen en ging werkelijk buiten [namelijk om Vina te zien]. Daar viel het
hem eerst in dat 't al zottigheid was en hij hernam zijn bezigheid” (779). Zijn plan
haar ten huwelijk te vragen, mislukt, “en zijn opzet kwam hem voor als ongelegen
zotternij die best onuitgesproken bleef” (772).
Nochtans was het zotte een kenmerk van de lente (“bloemen-zotternij” 801), en
wel net dat kenmerk waaraan de mensen dolgraag participeren: “mee te doen in 't
blijde zottebollen” (801). In het romantische moment na het feest, doet Jan wat “de
mensen” in het citaat allemaal deden: Jan wil aan “zijn innigheid lucht geven” (807),
net zoals de mensen verlangden aan “hun eigen, innige leute lucht te geven” (801).
Wanneer hij 's morgens opstaat, wordt hij verscheurd:
En dat huwelijk stond meteen als een gewoon ding, iets waar de
nieuwigheid reeds afgesleten is. Maar 't verveelde hem met 't begin van
de dag te moeten kouten en dat hem iemand moest zien staan in zijn hemd.
Anderszins was 't allemaal nieuw en vers en rein wat hij aanraakte of zag
[...] en hij voelde zich in zijn verzorgde, nieuwe werkkleren, alsof het nog
altijd feest en zondag was (808).
Zijn negatieve gevoel vindt dus een positief tegengewicht. Het is opvallend hoeveel
woorden van die positieve pool een echo lijken te zijn van de beschrijving van de
naderende lente. De adjectieven “nieuw(e)” en “vers” vinden we ook op pagina 801
(“'t was overal zo blij, zo vers”, “'t nieuw levende, milde jaar”, “de nieuwe
dagendans”), “rein” werd al gebruikt om de lentehemel te karakteriseren: “de hemel
bleef blauw en rein lijk een oog” (799). “Feest” sluit dan weer aan bij de “dagendans”
(801) en de “jubelende Pasen” die men wil “vieren” (801). Jan gaat helemaal in het
nieuw gekleed en is voor Vina haast onherkenbaar. Het doet denken aan wat er
gebeurt met de bomen buiten: “bottend, teder groen, vol schitterkleur en
bloemen-zotternij, tot zelfs op de oude verknuiste bonkspillen, 't bol rond van de
gedaagde perelaar” (801).
Voor de zotheid van het seizoen is hij nu eveneens te vinden. Hij laat aan Vina
blijken hoe graag hij haar ziet, al wist hij “dat hij zottigheid bedreef” (807). Het
huwelijk maakt Jans verbanning als het ware ongedaan: ook hij is nu uitgenodigd
op het vrolijke en kleurige
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lentefeest240. Dat bleek al uit de manier waarop hij de nachtelijke ruimte focaliseerde
onmiddellijk nadat Vina hem het jawoord gaf:
De sterren dansten in de blauwe avondlucht, de velden deinden in de
eendlijke, verre deemstering, oneindig als zijn geluk. Hij kon het niet
overkijken, de toekomst beschouwde hij als het begin van een feestleven
(783).
Eerder al had hij “lust tot zingen” gevoeld (778). Jan maakt eindelijk deel uit van de
feestelijke lente (dansende sterren, deinende velden, feestleven), en daarom is er nu
een eenklank. Dankzij zijn huwelijk met Vina241 vallen Jan en natuur, binnen en
buiten volledig samen: zijn eigen geluk lijkt op de oneindige velden. (Het is niet
toevallig dat hij nu wel om kan met oneindigheid: hij laat de beveiligende maar tevens
beperkende begrenzing van de Hosteboerderij eindelijk los om zo tot het ware leven
toe te treden. Het oneindige is geen dreiging meer. Dat bleek ook al wat eerder,
wanneer hij zacht met Vina spreekt, “met de vrede van 't eendlijk ver winterland
overal rond” 780). Hetzelfde stellen wij vast na de plechtigheid:
Binnen en buiten was er overal volkomen, kalme vergenoegdheid en
voldoening en de landelijke reinheid, waarin de gedaagde mensen leefden,
was de weersplete van hun eigen, ongestoorde zielerust (810).
Dat was vroeger wel even anders, zo blijkt. Aan “het lange jaar eenzaam leven in
zijn hok, daaraan wilde hij niet denken” (809). Zijn leven bij boer Hoste vat Jan aldus
samen: “al die jaren van ginder, die kleurloos en zonder uitspringende voorvallen
vergaan waren” (809). Die kleurloosheid staat in schril contrast met de veelkleurigheid
van deze lente (“vol schitterkleur” 801). Het is merkwaardig dat er ook in die periode
op de boerderij sprake was van iets zots, en dat Jan er expliciet niet aan wou
deelnemen: “hij had oren nog [sic] oren voor al de zotternij die om hem spetterde”
(718). Zotheid beantwoordt hij dan ook met een

240
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Ik kan me dan ook niet vinden in de volgende bewering van Knuvelder: “Het huwelijk is
voor Jan allerminst een nieuwe beschermende gemeenschap; niemand komt er tot zijn recht;
de gebondenheid wordt veeleer als een beklemming ondergaan, waaraan men zich, innerlijk,
zoveel mogelijk moet onttrekken. Zeker wanneer de moeilijkheden zich opstapelen”
(Knuvelder 1971:109). In mijn interpretatie zorgt Jans huwelijk er voor het eerst in zijn leven
voor dat hij werkelijk gelukkig wordt. Pas vanaf het ogenblik dat de moeilijkheden zich
opstapelen, en dus niet “zeker wanneer” dat het geval is, wordt dat geluk ongedaan gemaakt.
De aandachtige lezer wist overigens al dat Vina dit effect kon bewerkstelligen: “al wat er in
brede kring van haar uitging, had een bijzondere kleur, anders als 't daarbuiten liggende dat
herfstdoods en onverschillig bleef, meer dan ooit” (779).
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grom: “hij gromde 't zot, jong vrouwvolk elk een groet terug” (718). Als hij eet, doet
hij dat
lijk gewoonte, de elleboog nevens zijn schotel rustend, de hand aan zijn
hoofd, zonder opzien, ernstig instekend, traag, de grote aardappelstukken
op de tanden van zijn vork. De meiden en dochters swatelden ondereen
en loechen en gekten met de knapen en jongens. De boer sprak grommelend
stil met norse woorden tegen Ghiel de oude werkman, over de zaaite en 't
voordelig weer (723).
Jan is een toonbeeld van rust en ernst. Hij blijft kalm temidden van het lawaai. Aan
het gelach en geflirt aan tafel, noch aan het “gezang in de stallen” (718), doet hij
mee. Het is een houding die past bij zijn rol als oude van het hof, een rol die hij deelt
met de boer en de oude werkman... en met “de stille, ernstige avond” (726). Nochtans
is hij daar eigenlijk nog te jong voor. Hij valt dan ook wel uit zijn rol; bijvoorbeeld
door zijn gefluit: “Jan schuifelde een deuntje om 't blijde weer” (723) - fluiten is iets
wat we de boer nooit zien doen.
Het is dus alsof Jan pas dankzij zijn huwelijk met Vina voor het eerst ten volle
deelneemt aan de in de lente algemene vreugde en kleurigheid. De manier waarop
Jan de “nieuwe” streek focaliseert wanneer hij er voor het eerst in jaren terugkomt,
bevestigt deze laatste interpretatie:
Wijd en zijd deinde de vlakte uit in heuveling met licht, jong groen
allerhande en blauw op de hoogten heel de gezichteinder rond. Geen zwarte
eerde meer noch dode, eentonige meersen; de bodem lag blond in
reuzelende mulling, grijsrood bij strepen en geluw zavelachtig en de
vruchten veel groener, sterk getekend. [...] De kerktorens schoten hier
slanker op. De grijze populieren uit 't noorden waren hier niet te zien, 't
was 't jonge hout, lichtgroenend van 't fijngekerteld olmen takkewerk op
rilde schachten en hier en daar een gedaagde linde, aarts-ouderlijk breed
en statig (743).
De weg die Jan aflegt, is in zekere zin een materiële én een psychische migratie: van
dood naar levend, van eentonig naar gevarieerd, van nors naar blij, van kleurloos
(zwart, grijs) naar kleurrijk (groen, blauw, wit, rood, “kleurvlekkend”). Het is
veelzeggend dat ook de bomen van die verandering getuigen: de “grijze populieren
uit 't noorden” worden vervangen door het lichtgroene “jonge hout”242. Op het einde
van het

242

Nochtans zijn er in deze beschrijving ook al aanduidingen die het contrast tussen beide streken
op de helling zetten. Ook in het zuiden zijn er oudere bomen te vinden: “hier en daar een
gedaagde linde, aarts-ouderlijk breed en statig”. Dit beeld is dubbelzinnig. Zoals de
woordverklaring in het Volledig Werk bewijst, betekent “aarts-ouderlijk” enerzijds hetzelfde
als “aartsvaderlijk”, en zou dus een verwijzing kunnen zijn naar het feit dat Jan hier naar zijn
geboortestreek (de streek waar zijn (aarts)vader woont) terugkeert. Jans nieuwe leven is dus
tegelijk een terugkeer naar zijn alleroudste leven. Anderzijds is het wel zo dat Lemaire
“aarts-ouderlijk” verklaart als “zeer oud”, wat zou kunnen verwijzen naar de Jan die we als
“de oude van 't hof” aan het werk zagen bij Hoste in het Noorden.
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boek is Jan weer terug naar af: “De verrassing [namelijk om eindelijk terug te vinden
wat hij al zo lang zoekt] bracht hem noch vreugde noch opgetogenheid, de
gevoeligheid was versleten of dood in hem en al wat hij nu nog beleven kon, lag in
één en dezelfde kleurloze kalmte” (883). Dood, onverschilligheid, kleurloosheid:
vele kwalificaties van zijn vroegere leven komen terug.
Strikt genomen leefde hij op de Hoste-boerderij toch niet volledig op het ritme
van de natuur:
vroeger, bij de boer, bezat hij niets dat 't zijne was, hij leefde ten hopewaart
in en als 't buiten al verhageld en vernield lag, stond hij te kijken als op
een noodzaak boven alle mensenmacht, waaraan niemand iets gebeteren
kon; 't raakt hem anders niet veel, hij kreeg toch zijn loon en eten was er
op tijd [...] (811).
Dit is een luxepositie die ongehoord én onnatuurlijk is in het Streuvelsuniversum.
In De ommegang, een sociologisch aandoende tekst uit 1906, schrijft de auteur:
Het geluk of het lijden valt als een onverwachte boodschap, als een
verrassing soms op het hoofd van die werkers, maar evengoed op het hoofd
van de boer - want voor de werkelijke grote dingen staan boer en werkman
op gelijke voet. De werkman zit met de angst om het schraal onderhoud
te winnen voor zijn huisgezin; de boer zit met de meerdere angst voor de
onzekerheid van zijn oogst die buiten en onvolgroeid staat (VW II:433).
Jan echter behoorde in zijn tijd bij Hoste tot geen van beide categorieën. Deze
gedroomde positie herovert hij nog een keer wanneer hij op Vorsters hof gaat werken.
De aanhoudende regen, die de boer handenvol geld kost, deert hem niet:
Vorster stond met gerimpeld voorhoofd, de handen in de broekzakken,
aan het venster en zijn lippen nepen gesloten overeen. Jan bezag dat met
gelaten onverschilligheid, er zat niets meer in hem van de landman, zijn
zinnen waren op zijn werk, droog of nat 't was hem om 't even [...] (854).
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Meer nog, hij ziet zijn voordeel in het kwade weer. Hij hoopt namelijk dat Dolf het
beu zal worden om met de paarden door de modder te ploeteren, “en heimelijk wenste
hij dat 't maar voort zou regenen” (854)243. “'k leve beter dan de boer”, denkt Jan op
pagina 857 met recht en reden. Zijn positie is abnormaal, onnatuurlijk.
Het is alsof er al van in het begin iets schort met Jans positie. Ik wees er al op dat
de paarden Jan wakker maken voor wie dan ook op het hof, en dat hij op die manier
buiten de gemeenschap wordt geworpen, maar na een poos blijkt dat dat zijn gewoonte
was: “altijd de eerste en de laatste” (733). Hij bekleedt sowieso dus een
uitzonderingspositie, zelfs helemaal in het begin.
Jan is het niet eens met het beleid van de boer: “Die koophandel in beesten was
hem als een onnatuurlijke, harteloze wandaad” (717). Hij verwart emotionele
(“harteloze”) criteria met economische criteria. Op twee manieren beantwoorden
deze laatste nochtans beter aan de natuurlijke gang van zaken. Om in leven te blijven,
moeten mensen werken. Werken betekent vruchten oogsten en aan de man brengen
als ze rijp zijn. Daarom moet Mietes veulen weldra worden verkocht: “De boer zal
u ook allicht afsteken, makker” (717). Daarnaast is het ook zo, dat er een tijd is van
komen en één van gaan. Niets heeft het eeuwige leven: werktuigen niet, mensen niet,
en zeker ook paarden niet. Djole wordt verkocht na twintig jaar dienst. Dat een paard
na twee decennia moet wijken voor een nieuwe, sterkere kracht (iets wat zelfs Jan
moet toegeven - infra) of dat een veulen verkocht wordt, is misschien wel harteloos,
maar beslist niet onnatuurlijk. Onnatuurlijk is veeleer Jans wil om beide te behouden.
Hetzelfde kan eigenlijk worden gezegd van zijn eigen positie op de boerderij. De
natuurlijke gang van het leven impliceert een evolutie van een vrolijke en onbezorgde
jeugd naar een ernstige volwassenheid. In Minnehandel zal Streuvels de breuklijn
bij het huwelijk plaatsen. Jan lijkt een fase te hebben gemist. Hij is niet gehuwd,
maar wel al de jeugdige pret ontgroeid. Het adjectief “ernstig” wordt gebruikt zowel
om zijn gezicht (718) als zijn manier van eten (723) te typeren. Opmerkelijk genoeg
vinden we het ook terug bij de beschrijving van de zonsondergang: “de stille, ernstige
avond” (726) - wat een verband bewerkstelligt tussen Jan en iets wat uitgaat - de
levensavond? Jan gedraagt zich als een ouderling: “Daartussen leefde hij als “de
oude van
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Een personage dat zoiets wenst bij Streuvels, neemt grote risico's. Ik wijs slechts op de
parallel met Louis Vermeulen uit De vlaschaard, wanneer hij wenst dat de bliksem een
boerderij treft, puur omwille van het genoegen een brand te kunnen bekijken, en daarmee
zijn doodsvonnis tekent.
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't hof” die wilde geacht worden. [...] - Wat neukt ons dat jong gedoen, gromde hij”
(718). Dat Jan zich een rol aanmeet (bemerk de aanhalingstekens in het citaat!), en
ervoor waakt om het aan die rol vast hangende protocol niet te schenden, past perfect
in zijn wil om alles een vaste plaats te geven, zichzelf niet uitgezonderd.
Het blijkt echter dat hij het lastig heeft en een aantal keren uit zijn rol valt. Hij
houdt de gemeenschap een ander beeld voor, hij is immers anders binnen en buiten
de paardenstal: “Eens buiten de peerdenstal trok Jan zijn gewoon ernstig wezen aan”
(718). Maar ook tegenover zichzelf moet hij liegen. Om het vertrek van Djole “voelde
hij 't medelijden en de spijt zodanig dat hij er zelf beschaamd over werd en met
houdende koppigheid moest duwen en steken om niet luide uit te snikken” (714).
Hij onderdrukt zijn verdriet, maar ook zijn vreugde. “Wat neukt ons dat jong
gedoen” (718), luidt zijn schijnbaar retorische vraag - schijnbaar, want hoezeer hij
het ook ontkent, hij heeft nood aan het rumoer en het lawaai rondom, al dringt dit
pas tot hem door als het al te laat is. Helemaal alleen in het huis van zijn vader, mist
hij onder meer “al het blij gerucht en gesnater daar hij vroeger zo onachtzaam in
leefde” (764). Nu pas beseft hij: “Zijn eigen verlatenheid die hij in al dat gedruis
ginder zocht en hier nu volkomen gevonden had, bevredigde niet gans zijn gemoed”
(765). Wat hij nodig heeft, is “de gulle gezonde lach van 't brede leven, het uitspattend
getier, de plagerij om hem uit zijn stoere norsheid te wekken” (765). Vrolijkheid is
trouwens één van de belangrijkste dingen waarnaar hij verlangt als hij terugkeert op
het einde van het verhaal: “Ze gingen de oude Jan weer herkennen en luide hun
vreugde uitschreeuwen” (884), maar helaas: “Laura, Lotje, Idalie, Netje! heel het
blijde gezin, waar is al dat jong volk? Mele de meid en Cies de knape, de dochters
en de deernen die leven houden en luide lachen, waar zijn ze?” (885). Jan zit dus
gewrongen tussen de eisen die zijn rol hem oplegt en wat hij werkelijk wil.
Af en toe valt hij toch uit zijn rol, maar dat hij zich daar telkens vragen bij stelt,
bewijst hoezeer hij zich bewust is van zijn grenzen. Na de dood van Vina's moeder
wordt Jan overvallen door een droef gevoel, “maar die vertedering van zijn gemoed
wilde hij weren” (762-763). Uiteindelijk geeft hij toe door haar stukje land in haar
plaats om te spitten, maar deze roloverschrijding vindt pas plaats nadat hij een
voldoende reden heeft gevonden: “Dat oud wijf was toch Vina's moeder en omdat
hij ook zijn vader alzo ontstolen werd, gaf hij recht aan zijn medelijden” (763). Een
andere keer treedt hij buiten zijn rol door Vina zijn innige liefde te betuigen, maar
hij beseft dat hij daarvoor de
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volgende dag een hoge prijs zal betalen: “Jan wist dat hij zottigheid bedreef waarover
hij - de grote ernstig-droge Jan - morgen zou beschaamd zijn” (807). Die opsplitsing
in twee Jannen komt ook nog elders voor, en wel tijdens zijn dronkenschap: “de
gewone Jan, de sobere denker, de eenhandige vent met zijn ernstig gesloten wezen”
(753), “de Jan die vreesachtig was” (829) en “de andere Jan die dronken was en
zienlijk zotternij bedreef”, “de vrolijke wildeman” (753), “de plezierige Jan” (829).
Het is alsof Jan beurtelings twee rollen vervult.
Jans wil om de dingen/mensen in rollen te fixeren, dwingt hem dus in zekere zin
om te huichelen, beter gezegd: om dingen te doen die tegen zijn natuur zijn. Deze
houding heeft verstrekkende gevolgen gehad. “In de tijd had hij de jonge koeiers
met hun meisje gemeenzaam zien uitzetten [...] Hij had het altijd afgekeken, maar
met zijn nors gemoed was hij in zichzelf gesloten, blijven wachten” (772). Zijn
norsheid, die hij deelt met/heeft afgekeken van (?) de boer244, en zijn geslotenheid,
zijn er ten dele de oorzaak van dat hij niet participeerde aan de nochtans natuurlijke
gang van zaken, dat hij alleen achterbleef. Zijn rol laat hem niet toe te trouwen: “hij
achtte zich de vent niet om te trouwen, gelijk met wie” (785).
Wanneer Jan dan uiteindelijk trouwt, is het eigenlijk al te laat. Vooraf vraagt hij
zich af: “Ben ik al niet te bejaard om nog iets aan te gaan?” (770), en eigenlijk is het
antwoord op die vraag bevestigend. Eén heel belangrijke reden voor zijn rampzalige
levenslot, is immers precies het feit dat hij en Vina te snel oud worden, en hun
kinderen daarom slechts kunnen onderhouden ten koste van hun eigen gezondheid:
“haar hoofd en lijf en handen waren als de zijne, gerimpeld en verwelkerd” (823).
Dat Jan dit opmerkt, is trouwens uitzonderlijk. Daarvoor stond er nog: “zij merkten
niet dat ze ondertussen zelf verouderden” (819). En later is hij het weer vergeten:
“zijn kleren hingen gerafeld om zijn mager lijf en hij zag zelf niet hoe zijn eigen
schonken als droog hout uit zijn vermergeld vel staken, hoe hij in 't wroeten verouderd
was” (853). Vina beseft het zelfs nooit: “zonder dat ze wist hoe verouderd en
afgesleten ondertussen haar eigen lijf en leden geworden waren” (837). (Het is
interessant te zien hoe beschrijvingen van het uiterlijk van de personages hier worden
geïntroduceerd niet door een motiverende visuele delegatie, maar wel door een
expliciete niet-delegatie: beschreven wordt wat de personages zelf niet zien!) ‘De
mensen’ echter hebben het altijd geweten. “Als Jan trouwt 't en is ten minste voor
tijd niet”, merkt de boerin op pagina 728
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Zelfs over positieve gegevens praat die op norse wijze: “De boer sprak grommelend stil met
norse woorden tegen Ghiel de oude werkman, over de zaaite en 't voordelig weer” (723).
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op, “Een mens is altijd te late wijs; g'hebt tien jaar te lang de boer gediend” (809),
schreeuwt Dolf hem toe. En zelfs Vina stelt er zich vragen bij: “'k En heb mij daaraan
niet verwacht, Jan, 'k meende dat ik alle-mensen te oud was om kinders te krijgen!”
(813).
De rol van ‘norse en onberoerbare grijsaard’ is trouwens maar één van de rollen
die hij in de loop van het verhaal speelt. Tijdens zijn dronkemansuitspattingen speelt
hij “de kwade Jan”, ondanks protest van de ware Jan. Thuisgekomen wil hij liever
ongezien in bed kruipen, “maar omdat Vina heftig weende en de jongens verschrikt
wegliepen al schruwelend, moest hij zijn woeste aard uitwerken en man blijven”
(830): de omstandigheden dwingen hem als het ware een rol uit te spelen tot het
einde, met alle voorgeschreven handelingen. “heel de geweldenarij lag er bij Jan
maar bovenop” (830). Zelfs na de dood van Vina speelt hij een rol, namelijk die van
de rouwende echtgenoot: “De vrouwen waren in de mening dat de man radeloos, zot
van verdriet was en dat voldeed hem” (843).
Jans opname in een groep bij boer Hoste en bij boer Vorster wordt als volgt
beschreven:
Jan was alweer naarstig bezig bij de peerden en zijn eigen schuifeldeuntje
verging in 't bellend gezang van de melkende meiden en 't veelvuldig
gesnater, geloei en gesnork van de beesten (716; Hoste).
Hij was weerom het ongenoemde deel van de grote menigte en liep
ongemerkt tussen 't volk over de wijde werf; als een gewoon trekpeerd
wrocht hij, verdoold en vermengeld in die grote doening tussen knechten,
meiden en beesten (836; Vorster).
Het is niet zo vreemd om deze twee fragmenten naast elkaar te plaatsen; de “weerom”
uit het tweede fragment zoekt aansluiting bij de situatie van in het begin. Bovendien
lijken ze nogal op elkaar: Jan wordt opgenomen in een collectief van mensen zowel
als dieren. Mij fascineren vooral twee woorden: “verging” en “verdoold”. Waarom
worden twee “gelukssituaties” beschreven in veeleer negatieve termen? Over
“verging” valt nog te discussiëren omdat het twee betekenissen heeft (“vergaan”
betekent volgens Lemaire namelijk “zinken” maar ook gewoon: “overgaan in”245),
maar “verdoold” laat in deze tekst beslist niets aan de verbeelding over. Op een
subtiele manier geeft de verteller
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In die zin is Jans situatie bij Vorster nog negatiever dan die bij Hoste al was. Eenzelfde
verschil is ook te lezen in de namen: enerzijds doen die fel aan elkaar denken (Hoste/Vorster),
anderzijds klinkt Vorster negatiever, door de associatie met de in deze roman zo gevreesde
vrieskou...
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aan dat deze situatie eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig is als men op het eerste
gezicht zou denken. De prijs die het personage moet betalen om deel uit te maken
van de hoevegemeenschap, is zijn vrijheid246 - ruimer gesteld: zijn individualiteit. Er
is geen “ik”, geen homogeniserend subject.
Dat blijkt trouwens heel duidelijk uit een aantal beschrijvingen van Jan. Vooreerst
is het zo dat hij opvallend vaak op een metonymische manier wordt voorgesteld. Ik
haal enkele citaten aan: “zijn hand greep de ring aan de deur” (747), “Al zijn bloed
rees hem naar de kop en zijn hart bonsde om te barsten” (776), “Dat hoorde hij zijn
eigen spraak uitbrengen” (807). Daarnaast is hij iemand aan wie dingen gebeuren:
“Al die zaken speelden door zijn hoofd zonder gekende oorzaak” (760), “tot dat Jan
eindelijk omwonden stond in nauwe kring” (726), “de gedachte kwam hoe langer
hoe heviger, zodat hij 't zelfs lastig en vervelend vond en wilde uit zijn hoofd steken”
(770), “Dat voornemen was buiten zijn eigen weten in de kop gegroeid” (787). Ten
slotte blijkt hij ook weinig controle te hebben over driften en gevoelens: “Er was een
gestadige gejaagdheid die hem dreef” (763).
Dit alles is in het Streuvelsuniversum ook vrij normaal: een personage dat wil
deelnemen aan de cyclus van de natuur, moet daar alle gevolgen van dragen, en die
zijn niet mals: hij moet een “het” worden, een vervangbaar, naamloos radertje, zonder
eigen wil of recht. Dat is nu precies een van de dingen waar Jan niet altijd even goed
in slaagt. “Alla, jongen, troostte hij zich, een peerd is een peerd, maar 't paaien ging
niet en hij wist zelf te goed wat een peerd al is, en Djole toen nog bijzonder” (714).
Hij kan de bijzonderheid niet opgeven, wil de ontpersoonlijking inperken. Nochtans
komt hij na een poosje tot de conclusie dat Bruin goed werk levert, “'t gaat aan de
hand zo wel en sterker als het beste” (723). Djole was blijkbaar wel vervangbaar,
meer nog: aan vervanging toe. Hetzelfde kan worden gezegd van Jan zelf, die eigenlijk
al is vervangen nog voor hij zelf zijn opzeg komt geven (732). “En als ge wilt, kan
ik nog enige dagen blijven tot ge een andere knecht vindt” (733), biedt hij aan, maar
de boerin wijst zijn aanbod af. Het was trouwens toch niet nodig; diezelfde avond
nog komt de nieuwe al aan. Het omgekeerde doet zich ook voor: Jan vervangt de
oude ketser: “Seven was door en vergeten: de nieuwe ketser heette Jan” (873). Dat
dit leven als ketser Jan tot relatieve rust brengt, is niet verwonderlijk: hij neemt een
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De subversiviteit van deze details wordt geruggensteund door zowat de enige passage waar
de verteller zich zo duidelijk toont: “Dat ze hun vrijheid verkocht hadden en al gauw uit
andermans handen hun brood zouden eten, daar vermoedden ze nog niets van” (836).
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voorgeschreven rol over, hij imiteert. Deze twijfel vervangbaar/onvervangbaar zou
je kunnen lezen als een uiting van Jans dubbelzinnige houding tegenover het nieuwe:
“Jan verlangde naar de klaarte van buiten om zijn nieuw peerd te zien, maar hij wilde
ook wel dat 't lang donker bleef om zijn nieuw peerd niet te zien” (714). Hij wil het
dus zien, maar hij wil het ook niet zien, hij is er bang van, maar het doet hem
uiteindelijk toch wel genoegen.
Die dubbelzinnigheid uit zich ook in de toepassing van zijn “beschermende
mechanismen”. Wie, zoals André de Ridder, na lectuur besluit dat Jan “een zwakke,
een weekeling [...] zonder wil” (De Ridder 1907b:140) is, gaat voorbij aan een aantal
passages. We zien namelijk bij Jan wel degelijk pogingen om zijn eigen ik te
bevestigen. Er is een zekere machtswil in hem. Dat bleek al op het hof, waar hij
“wilde geacht worden” (718). Hij brengt zelfs meermaals de machtsrelatie boer werkman in gevaar. De eerste keer moet de boer zich - weliswaar nog monkelend neerleggen bij Jans beslissing het paard “Bruin” te noemen: “hij wist dat er niets
meer aan te veranderen viel, daarom besloot hij ook 't nieuwe peerd: Bruin te heten”
(719). De tweede keer is ernstiger: Jan is op zwier en de boer “werd kwaad en spijtig
om zijn onmacht over die knecht [...] Als dat volk zolang in uw huis woont, menen
ze achterna boven de boer zijn kop te groeien” (729). Jans afwezigheid dwingt de
boer om klusjes op te knappen die normaliter voor het werkvolk zijn bestemd: “als
hij zag dat Jans hoed er niet was en zijn schoenen, begon hij maar zelf met de peerden
haver te geven” (728), “De boer [...] spande eindelijk zelf de peerden aan en trok
naar 't land” (730). Een laatste saillante machtswissel ligt besloten in de afscheidsscène
met Netje. Ze schenkt hem bij zijn vertrek een zelfgemaakte tabaksbeurs:
hier is nog wat van mij - maar aan niemand tonen, 'k heb ze gebreid tegen
vaders feestdag, maar nu is ze voor u. Ze reikte hem een zijden tabaksbeurs
met perels bewrocht (736).
Jan krijgt dus iets wat eigenlijk voor de boer bestemd was. Dat het meisje beseft dat
ze hier een sociale grens overschrijdt, blijkt uit haar verzoek om het geschenk aan
niemand te laten zien. Tragisch genoeg vergeet Jan deze symbolische gift mee te
nemen.
Op Hostes boerderij is Jan “gelukkig” omdat hij de beide paradoxale wensen in hem
vervuld ziet: hij is tegelijkertijd een naamloos ondergeschikt radertje én een heerser,
hij is tezelfdertijd deel van een geheel én volstrekt ongestoord en eenzaam: een ik
én een het in één rol. Eén keer op weg, worstelt hij met zijn beide verlangens.
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Een voorbeeld is zijn afscheid van Vina:
- Wilt ge iets eten met ons, Jan?
- Danke.
- En als ge iets nodig hebt...
Hij was al weg.
- Nu ben ik alleen, alleen, alleen, herzei hij gedurig in zichzelf (751).
Jan wijst een “ons” af. Het is haast alsof hij alleen wil zijn. Enkele alinea's verder
besluit hij op zwier te gaan in het dorp: “Hij was nu overtuigd dat niemand het weten
zou en dat hij voor 't eerst, in die grote verlatenheid, toch zijn eigen baas was” (752)247.
In de herberg schijnt het alsof zijn dubbelzinnige positie op de hoeve is hersteld. Aan
de ene kant maakt hij weer deel uit van een geheel, namelijk de parochie: “'t Werden
op 't eind allen goede kennissen, blij hun oude parochiaan na zoveel jaren weer te
zien” (752). Tezelfdertijd kan hij zijn eigen identiteit bevestigen: “hij begon luide te
praten en te zeggen wie hij was” (752), wat uiteindelijk culmineert in een absolute
zelfbevestigende/zelfbenoemende (!) uitroep: “Jan Vindeveughel, ik ben Jan
Vindeveughel! Hij stak zijn glas omhoog, keek of ze 't zagen en ledigde 't in één
draai” (752-753). Hij verdringt zijn schuchterheid en gaat in het midden van de
belangstelling/herberg staan: “Jan stond als een held te midden de herberg” (753).
Paradoxaal genoeg ligt precies zijn triomfantelijke zelfbevestigende beweging
(het heffen van het glas) aan de basis van absoluut zelfverlies: “Dat doodde in hem
de gewone Jan, de sobere denker, de eenhandige vent met zijn ernstig gesloten wezen;
die oude Jan zag hij buiten zich, staan kijken op de andere Jan die dronken was en
zienlijk zotternij bedreef” (753). Zijn eigen ik wordt verscheurd. Een eigen wil heeft
hij niet meer: “Hij wist niet meer wie zijn gebaren in gang zette, en hij dacht er niet
aan ze in te houden” (753). Zijn lichaam is versplinterd, en elke van de lichaamsdelen
lijkt een eigen leven te leiden zodat er van een eenheidsgevend subject nauwelijks
nog sprake kan zijn: “hij zag zijn eigen hand de kopermunt uit de zak halen en met
een zwaai op tafel werpen” (753), “Wat hij trachtte te zeggen kon zijn tong niet meer
uitspreken, zijn benen vielen slap en zijn lijf zocht overal steun” (754). Uiteindelijk
verliest hij zijn identiteit volledig, zodat “hij eindelijk
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Hierin ligt een ander voorbeeld van Jans machtslust besloten: “Het vooruitzicht zijn eigen
meester te zijn, van niemand af te hangen, bekoorde hem; ver afgezonderd van alle geburen,
zou hij hier in stilte huishouden, zijn lapke land bewerken en er een deugdelijk bestaan
vinden. Van niemand zou hij hier gestoord worden en hij voelde zich mans genoeg om zijn
doening alleen te beredderen” (758-759). Een vreemde beschrijving van een lammeling...
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versmachtte en verzonk in de algemene roes” (754). In deze scène wordt dus eerst
de zelfbevestiging geradicaliseerd, en daarna het zelfverlies. Het leefbare evenwicht
van de Hoste-boerderij is verbroken.
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Resten
Jan doet een aantal vreemde dingen, toch in het licht van wat ik hierboven
argumenteerde. Zo blijkt uit het volgende citaat dat hij kleine ruimtes zowel als de
herhaling van hetzelfde toch niet altijd als onverdeeld positief ervaart: “Hij was wars
van de muffe weefkamer en dat poenderend handwerk: moe van altijd datzelfde
wezen bij zich te zien” (814). Ik wees al op een verwant citaat, waaruit naar voren
kwam dat zijn monotone (maar veilige) leventje hem toch wel verveelt (761), en nog
later denkt hij: “Er moest iets gebeuren! 't Was en 't bleef nu al zolang eentonig 't
zelfde” (852). Op bepaalde ogenblikken wijst hij grenzen en beperkingen af. Dat
blijkt het duidelijkst wanneer hij weer eens dronken is: “Hij schopte de stoelen uit
de weg, sloeg met de vuisten op de muren in razernij omdat ze niet invielen”
(830-831), waarbij hij wat hem anders beveiligt probeert te vernielen. Zijn huwelijk
beschouwt hij nu als “de onverdragelijke last; die keten aan zijn been” (829). Eigenlijk
gedraagt Jan zich hier net zoals Bruin in het begin: hij stampt en slaat, wijst het
gareel/de “keten” af. Hij is dus tezelfdertijd de brave Djole, die lijdzaam deed wat
haar werd opgedragen, als de opstandige en woeste Bruin.
De uren die voorafgingen aan de net behandelde dronkemansuitspatting stond Jan
te werken op het land. De aanblik van de met de paarden werkende Dolf echter, doet
hem verlangen om het werk neer te leggen: “hij kreeg lust de krauwel daar te gooien
en weg te lopen om uit de gewone dagdoening te geraken” (826). In dit citaat wordt
gezegd hoe hij zijn eigen vaste plaats (zijn werkrol) zowel als zijn drang om het
materiaal te ordenen (hij wil de “krauwel” zomaar weggooien) afwijst.
Uit de analyse van de blik bleek dat ook daar iets aan de hand was: normaliter
houdt Jan er niet van bekeken te worden, maar op bepaalde ogenblikken loopt hij
dan weer graag in de kijker (bijvoorbeeld op de begrafenis van zijn vrouw). En in
opstandige momenten (wanneer hij dronken is) houdt Jan geen rekening met de
licht/duistertegenstelling.
We zagen ook hoe Jans universum gestructureerd wordt door uitgesproken bevelen:
die van de boerin, die van Vina, die van de boer. Kunnen doen wat iemand anders
hem opdraagt, geeft hem gemoedsrust. Daar staat tegenover dat hij af en toe een
merkwaardige inbreuk pleegt op gegeven bevelen. Zo schuift hij de ‘bevelen’ van
de conventionele
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gezagsdrager, de pastoor, tot twee maal toe aan de kant248. De eerste keer gebeurt dat
in verband met het huwelijk met Vina, de tweede keer over de aanschaf van de ezel:
“Neen ik, neen ik, dacht hij al weggaande, 'k en kope de ezel niet. Dat was uitsluitend
omdat de pastoor het hem geraden had” (871). Uiteindelijk volgt hij wel elke keer
het bevel op, bewust of niet. De boerin van het Vorsterhof geeft hem de raad opnieuw
te huwen, maar die volgt hij niet op: “Ge moet trouwen, zegde de boerin. [...] Maar
Jan wilde er niet van horen” (848). De voorgaande voorbeeldjes kwamen stuk voor
stuk uit het einde van de tekst. Dat wil echter niet zeggen dat dit soort
“ongehoorzaamheid” niet al eerder voorkwam. De bij het afscheid gegeven raad van
Sofrenie bijvoorbeeld - “Jan, bijzonderlijk niet meer drinken, jongen, daar zult ge
overal slecht mede varen” (734) - volgt hij niet op. Hij doet dat zelfs met een
duidelijke machtswellust: “Hij was nu overtuigd dat niemand het weten zou en dat
hij voor 't eerst, in die grote verlatenheid, toch zijn eigen baas was” (752). Zelfs
Vina's bevel om zijn broers uit te nodigen (“Maar Vina wilde het en daarom ging
hij” 797), legt hij naast zich neer.
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“De pastoor ontvluchtte hij overal; het was een vrees zonder gekende oorzaak; hij was bang
dat iemand zich met zijn toestand bemoeien ging, en raad of gebod wilde hij nu ook van
niemand verdragen” (870).
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Besluit
Ik besluit. Jans leven op de Hoste-boerderij wordt gekenmerkt door een aantal
beschermende gewoontes. Daarvan getuigen zijn wil alles te benoemen en een eigen
plaats te geven, zijn drang naar herhaling en gelijkheid, zijn voorliefde voor grenzen
en beperkte ruimtes, zijn gewoonte de dingen vertrouwd te maken, bijvoorbeeld door
ze zich op allerhande manieren toe te eigenen (figuurlijk zowel als letterlijk). Hij
lijkt te houden van een voorgeschreven set handelingen zoals werken, en tracht een
houvast te vinden in woorden van anderen. De komst van het nieuwe paard biedt een
illustratie van de manier waarop hij met iets nieuws omgaat: door het aan zijn blik
te onderwerpen, door het aan te raken, door het te benoemen en op een bepaalde
plaats te dwingen. Wat betreft het paard, slaagt hij daarin. De brief echter zorgt voor
onoverkomelijke problemen.
Ik toonde ook aan hoe Jan bepaalde van deze ‘beschermingsmechanismen’ toepast
in zijn latere leven. Ze schieten echter heel vaak te kort; hij slaagt er niet altijd in om
ze even consequent op te volgen, en, ernstiger nog, ze blijken er de oorzaak van te
zijn dat hij gedoemd is een ongelukkig leven te leiden. Dat geldt vooral voor zijn
drang om een rol te volgen, die ervoor gezorgd heeft dat hij in een onnatuurlijke
positie terecht kwam. Hij deed zich ouder voor dan hij was, en trouwde te laat. Hij
nam niet volmondig deel aan de zotte en kleurrijke lente. De toestand wordt eventjes
rechtgezet door zijn huwelijk met Vina, maar de laattijdigheid van zijn huwelijk
breekt hem zuur op. Of aan Streuvels' verzoek om de tekst pas in het najaar van 1902
te publiceren, terwijl hij al in november 1901 af was (Demedts 1971:116) een
gelijkaardige symbolische intentie ten grondslag ligt als zijn beroemde beslissing
om Lente op 21 maart te laten uitkomen “om het symbolisme van de Lentedatum”
(Streuvels aan De Bom 27/02/1899), is een vraag die ik onbeantwoord laat. Het zou
in elk geval mooi passen bij de hier voorgestelde interpretatie: het verhaal verschijnt
veel later dan het geschreven werd, en in het neergaande seizoen...
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‘- Ziet ge hem geerne, Marie? - O ja'k, hij geeft
en koopt me al wat ik vraag’.
Minnehandel (1903)
Inleiding
Minnehandel werd volgens Schepens geschreven tussen juli 1902 en maart 1903.
Enkele hoofdstukken ervan werden in 1903 afzonderlijk gepubliceerd in Vlaanderen
(Schepens 1971:47). De roman verscheen later datzelfde jaar bij Veen, in twee delen,
met als volledige titel Minnehandel. Dat is het abele verloop der vrije jongenschap
met al de landelijke leute van 't lustige jonge leven.
Het verhaal begint in de winter. De slachter trekt van boerderij tot boerderij om
het kerstvarken te slachten. Bij boer Demeyere ontmoet hij Anneke, die vol spanning
wacht tot haar beminde Max haar komt ophalen om naar het kerstfeest bij boer
Pauwels te gaan. De heenweg door het maanovergoten landschap is bijzonder
romantisch, en ze laten elkaar hun genegenheid blijken. Op het feest wordt goed
gegeten, gedronken, en gedanst, en er worden allerhande volksspelletjes gespeeld.
Om middernacht gaan de jongeren met zijn allen naar de nachtmis. Naderhand neemt
Max afscheid van Anneke; zij moet naar huis, hijzelf gaat nog uit met zijn kameraden.
Hij belooft de volgende dag langs te komen. Wanneer Max uiteindelijk in zijn bed
geraakt, vindt hij daar een brief.
Een dag en een hoofdstuk later wordt Anneke vrolijk wakker. Ze is gelukkig om
Max’ liefde en kijkt reikhalzend uit naar zijn komst. Wanneer het eindelijk zo ver
is, lijkt hij echter nogal verveeld en ongeïnteresseerd. Al vrij snel gaat hij weer weg.
Hij geeft haar de brief die hij 's morgens vond, en die een huwelijksaanzoek van
Pharaïlde Mullie blijkt te bevatten, een lelijke vroegere geliefde van hem die op het
punt staat om de boerderij van haar oom, Peetje Mullie, te erven. Anneke interpreteert
zijn gebaar als het bewijs van zijn vertrouwen en liefde. In huis zit haar moeder te
piekeren over de pacht. Voor Annekes verliefde gedoe heeft zij geen oor, integendeel,
ze waarschuwt haar dat ze geen bruidsschat kan meegeven. Wanneer Anneke
uiteindelijk vertelt dat het nu hun beurt is om een feest te geven, krijgt zij het deksel
op de
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neus: haar moeder verklaart haar voor gek en geeft haar huisarrest. Gehoorzaam blijft
ze de rest van de winter binnen, treurend.
In het derde hoofdstuk maakt de jeugd zich klaar voor het feest van de ommegang.
Max twijfelt wie hij zal uitnodigen om hem als “zomerlief” te vergezellen. Uiteindelijk
valt zijn keus op Claarke Pauwels. Hij leeft zich helemaal uit op het feest, maar
Anneke is er niet bij. Later blijkt waarom: ze heeft de hele nacht bij een ziek varken
gewaakt. 's Anderendaags wordt Max’ hulp ingeroepen om de zeug in barensnood
te redden. Bij die gelegenheid zit hij met Anneke alleen in de stal, maar geen van
beiden rept een woord over hun vroegere liefde.
In het vierde hoofdstuk is het volop oogsttijd. Max blijkt nu smoorverliefd op zijn
Clara. Zijn ouders hebben het echter anders voorzien en dringen aan op een huwelijk
met Pharaïlde, wat hij echter spottend weigert. Uit jaloersheid op een mogelijke
concurrent, Sarel Derycke, neemt hij de overhaast beslissing om boer Pauwels om
de hand van zijn dochter te vragen. Hij vangt echter bot: eerst moet hij een boerderij
ter beschikking hebben. Bovendien heeft Clara een oudere zus, Clotielde, en die
moet eerst worden uitgehuwelijkt. Verbitterd en vernederd trekt Max zich terug; van
de liefde wil hij niets meer horen. Achter zijn rug om zijn de volwassenen, zijn vader
en de vader van Clara, echter zijn toekomst aan het bedisselen. Op achterbakse wijze
krijgen ze van de notaris gedaan dat hij Annekes vader van zijn boerderij gooit, zodat
Max er na zijn huwelijk kan gaan wonen. Demeyeres inboedel wordt bij openbaar
opbod verkocht.
Het vijfde en laatste hoofdstuk handelt over het huwelijksfeest van Max en
Clotielde. Max danst met al zijn vroegere vriendinnen. Anneke ontmoet er een
dichterlijke schoolmeester met wie ze gelukkig is. Max’ zus, Marie, flirt met Peetje
Mullie en het lijkt erop alsof ze op diens huwelijksaanzoek zal ingaan. Het hoofdstuk
eindigt zoals het begon: met fluitende vogels.
In dit boek behandelt Streuvels “den strijd tusschen de jeugd, - onbewust in
eenvoudige genegenheid - en de ouders - uitcijferend, oog houdend op stoffelijke
belangen” (De Ridder 1907b:147). Wie de roman249 leest, merkt al gauw dat er
inderdaad een oppositie tussen jongeren en ouderen wordt geïnstalleerd. De
belangrijkste verschillen tussen beide groepen zijn vrolijkheid versus ernst, hang
naar plezier en verliefdheid versus materialistische speculatie, wisselvallige grilligheid
versus onverzettelijke standvastigheid. In wat volgt onderzoek ik hoe deze kenmerken
zich articuleren in de opeenvolgende hoofdstukken en
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Dit label werd in het verleden meer dan eens bevraagd. Zie hiervoor bijvoorbeeld De Ridder
1907b:146, Vermeylen VW II:324-325 en Speliers 1968:77.
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tevens of zij sporen met de kenmerken van de verschillende seizoenen. Voor De
Pillecyn lijdt dit laatste geen twijfel; hij heeft het over “Het harmonische kader van
dit boek, het leven van den boer op ritme van de seizoenen” (De Pillecyn 1932:66).
Ik besteed in mijn lectuur echter ook aandacht aan die plaatsen waar de harmonie
niet opgaat. Deze vraag is belangrijk voor wie vertrekt vanuit de leeshypothese dat
de natuur in Streuvels' levensbeschouwing zo allesoverheersend is dat een mens
slechts gelukkig kan zijn én ‘gelijk’ kan hebben als hij erin slaagt om met die natuur
in harmonie te leven. Wanklanken tussen mens en natuur zouden derhalve als een
voorspelling of als een oordeel kunnen worden gelezen.
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Winter. Joel en Maagdekensminne
Joel
De roman Minnehandel begint in de winter, meer bepaald op de late namiddag voor
kerstavond. Omdat in het winterseizoen het werk op de velden stilligt, hebben de
mensen veel tijd voor plezier en ontspanning, voor “de grote leute van de wintertijd”
(1088-1089). Zeker de reeks feestdagen uit de kerstperiode (Kerstavond, tweede
Kerstdag, Nieuwjaarsavond, Driekoningen, Verloren Maandag 1088) kan worden
beschouwd als een culminatiepunt daarvan. De van boerderij tot boerderij
rondtrekkende slachter uit de beginscène voelt, ook al is hij het plezier eigenlijk al
“lang ontgroeid”, dan ook “iets wippen in zijn binnenste: de leute en de blijheid die
overal in de lucht hing” (1046). Ook Max Vanneste en Anneke Demeyere trekken
er gezamenlijk op uit om bij boer Pauwels te gaan vieren. Op weg naar het feest
wandelen zij door een ruimte die in alle opzichten in eenklank schijnt te zijn met het
opgetogen gevoel van de personages:
Bezijds lag het dorp: de huizen in zwarte blokdelen rond de toren
geschaard; daartussen ronkte 't gerucht van tuitende hoornen en 't groot
rumoer van feestend volk. De leute hing met de helderheid de lucht vol
en de belofte van blij verzet was achter de gordijntjes van elk verlicht
venster te raden. En over 't omliggend land en de daken der huizen, blonk
de maneschijn met zilverachtige glans en de sterren pinkelden lijk
edelgesteente; 't was of lonkten ze en loechen en zottebolden ze ondereen,
daar in 't ruim van 't firmament (1053).
Zowel de mensen als de sterren nemen deel aan de “leute”: de sterren “loechen en
zottebolden ondereen”, net als het “feestend volk”. De hemel lijkt, net als de jeugdige
personages250, feestelijk opgemaakt of versierd: “zilverachtige glans”, “edelgesteente”.
Beide motieven, het plezierige en het versierde, duiken meermaals op om de ruimte
in dit hoofdstuk te beschrijven. Ook wanneer de jongeren later op de avond naar de
kerk trekken, is er niets veranderd: “Het goedzakkig maanbeeld zat nu scheefluikend
te lachen in de stille schalieblauwe hemel, waar de sterren in vriesklaarte, vlijtig
pinkelden als fonkelende steentjes” (1080).
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Aan hun opmaak wordt geen afzonderlijke beschrijving gewijd. Indirect valt echter wel een
en ander af te leiden: Max speelt met Annekes “zilveren ringske” (1090), en tijdens het
pandenspel geven de meisjes oorringen en haarspelden af (1069).
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De ruimte heeft dus in eerste instantie alles te maken met plezier en vreugde. De
winter is het koninkrijk van hen die die ervaringen nog niet ontgroeid zijn, namelijk
de jeugd. De materiële beslommeringen van de ernstige volwassenen lijken hier niet
aan de orde. De jongeren associëren dit maanovergoten landschap dan ook met sferen
die niet meteen typisch zijn voor een volwassen wereld: het sprookjesachtige (“een
sprookje uit de kindertijd” 1081), het wonderlijke en het betoverende (“betovering,
in die wonderstille, maneklare avondlucht” (1052), “toverachtige manetederheid”
1082), de roes (“met de roes in hun hoofd” 1053) en het dromerige (“die droomvlakte”
1080). Max voelt zich hier goed thuis; hij wenst inwendig “om hier heel de nacht te
mogen wandelen en voor de morgen nergens uit te komen” (1052). De utilitaristische
denkwijze van de volwassenen, die vereist dat men iets doet om iets te bekomen,
bijvoorbeeld wandelen om ergens aan te komen, wordt hier tussen haken gezet: Max
beoogt niets anders dan het rondwandelen op zich en hij wil nergens aankomen.
Wanneer Anneke hem zegt dat ze zich moeten haasten om op tijd te komen, antwoordt
hij: “O, we komen nog wel bijtijds om ons goeste wafels te eten - de nacht is zo lang!
't Was als zat de maan er vast voor een eeuwigheid, toen Max dat zei” (1054). De
tijd, die normaal gesproken voor orde en efficiëntie zorgt in de wereld van de
volwassenen, krijgt hier een andere invulling. Max en Anneke wanen zich in de
wereld van het “er was eens”, het “nog lang” en het “voor altijd”, de wereld van de
overvloed waar men niet te laat kan komen en waar de maan vast zit “voor een
eeuwigheid”.
Het feest bij Pauwels bevestigt deze indruk. De overvloedige beschrijving van de
overvloedige maaltijd251 is daarvan een goed voorbeeld:
Schotels met bruin gebraden varkensvlees werden over de hoofden gereikt;
dampende kommen met aardappelen, brede telen met worst in 't ziedend
vet, appels gestoofd met krenten, ruggebeen met rijst, bloedworst en warme
hesp - heel het zwijn, op alle mogelijke voeren bereid, met al wat er naar
behoren bij paste, - kwam beurtelings op tafel. De dochters bedienden en
de boerin schepte met de schuimspaan nieuwe schotels altijd vol [...] Nu
werden de grote boterhammen opgediend, de vet gebeuterde, eiergele
sneden met bruinbekorste, blinkende buitenrand, dobbel gevouwen, in
twee stapels, op de telen, torenhoog (1056-1057).
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Het door bepaalde stilistici veroordeelde luxueuze aspect van de beschrijving zelf (“un luxe
[...] vivement condamné par un Lamy” Hamon 1993:44) correspondeert hier met het luxueuze
van het object ervan, wat voor een zekere legitimatie/motivatie zorgt.
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De vertelinstantie benadrukt hyperbolisch het luilekkerlandachtige van deze maaltijd:
“brede telen”, “heel het zwijn”, “op alle mogelijke voeren”, “al wat er naar behoren
bij paste”, “altijd vol”, “vet gebeuterde”, “torenhoog”. Financiële beperkingen spelen
hier blijkbaar geen rol. De jongelui voelen zich “los en vrij, als luie koningen die
geen stro van d'eerde te rapen hebben en hun tijd verluieren met pijpen te roken”
(1057). Hun krachten laten ze nu los “in leute en wilde zotternij, zolang de winter
leed en de zon niet weer in 't land kwam” (1057). Plezier maken is het enige wat hen
interesseert en de schier eindeloze rist spelletjes die de revue passeren op het feest,
is daarvan een illustratie.
Nochtans is er toch iets meer aan de hand. Op verschillende manieren maakt de
vertelinstantie duidelijk dat het leven toch anders is dan zijn jeugdige personages het
zich voorstellen. De restrictie “zolang de winter leed en de zon niet weer in 't land
kwam” in het net aangehaalde citaat is veelzeggend: de paradijselijke toestand is van
voorbijgaande aard en bestaat slechts omdat landarbeid in dit winterseizoen nu
eenmaal niet rendeert, en omdat ze in de zomer en in het najaar hard gewerkt hebben.
De jonge kerels voelen zich dan ook slechts als koningen omdat ze de oogst “lang
binnen” weten en kort van geheugen zijn: “hij stond getast de schuren vol; 't zware
zomerwerk was gedaan en 't beulen van de najaarse dricht bleek ook al vergeten: 't
land lag toegesneeuwd, vervroren en 't zaad rustte er veilig onder de witte peluw”
(1057).
Wat meer is, de jonge mannen staan merkwaardig alleen in hun voornemen om
de hele winter geen stro van de grond te rapen. Andere personages moeten ook in
dit jaargetijde eerst werken voor ze zich in het kerstplezier mogen storten. De slachter
bijvoorbeeld ziet zich gedwongen om te werken (“Hele godse dagen moest hij op
gang [...] om zwijnen te slachten” 1045) en kijkt uit naar het ogenblik waarop hij het
laatste varken heeft geslacht, want “dan was 't peil af en mocht hij kerstavond gaan
vieren” (1045). Hij laat zich dan ook door Anneke niet ophouden: “Anneke ook stak
haar hoofd uit een staldeur, groette lachtandend en riep de slachter een aardigheid
toe; doch hij scheen geen zin te hebben om te trutselen, - hij was gehaast: - We gaan
er gauw mede voortdoen eer 't avondt, zegde hij” (1047). Het werk moet eerst voltooid
zijn voor de slachter tijd maakt voor “aardigheid”. Het lijkt me niet toevallig dat het
net het jeugdige personage Anneke is, dat deze volwassen man met vrolijkheid
(“lachtandend”) van zijn werk dreigt af te houden. Dat toont al iets aan van de totaal
andere gerichtheid van jongeren en volwassenen. Ik kom daar verder op terug.
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Nochtans ontsnapt ook dit opgewekte meisje niet aan de dwang van de arbeid. Zij
mag pas weg nadat ze al haar werk af heeft: “Gaat ge er op uit, vanavond, Anneke?”,
vraagt de slachter, en ze antwoordt: “Als ik gedaan krijge [...] anders blijf ik thuis”
(1048). Vooraleer de boerin haar fiat geeft, controleert ze haar dochter: “Zijn de
koeien al besteld?” (1049), “Staat de melk gereed?” (1049)252. De prioriteit van het
werk blijkt ook uit het feit dat het slachten en het verwerken van het varken tot in de
kleinste details en derhalve met veel woorden (meer dan een bladzijde) worden
beschreven, terwijl aan Annekes uiterlijk en kledij heel weinig woorden worden
vuilgemaakt. De lezer verneemt en passant en heel verspreid dat zij “blauwe ogen”
(1048) heeft, een “zwart spannend jakje” (1049) draagt en “halfleersjes” (1050),
maar daar moet hij het dan ook een hele tijd mee doen253.
Ook tijdens het feest houdt de dwang van het werk niet op voor de vrouwen: “De
dochters, met de meiden en al de boerendeernen, hielpen elkaar de tafel te kante doen
en gingen zoveel zij waren, aan 't schotelwassen, om seffens gedaan te krijgen en
weer in 't gezelschap te kunnen komen” (1058). Zelfs de boer is in zekere zin met
zijn werk bezig:
Boer Pauwels alleen, met de oude knaap en een andere bejaarde werkman,
was bezig over vruchten en beesten en schikkingen voor ten uitkomende.
Maar niemand el van 't jong volk, die 't hoorde, of er acht op gaf, - men
was malkaar aan 't plagen, aan 't vertellen wat ze 't leutigst konden
uitvinden (1057).
De stem die het jonge volkje hier al dan niet bewust naast zich neerlegt, is niet
toevallig die van de al wat oudere volwassenen: de boer, de oude

252
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Het is opvallend dat Anneke zelf ook het huis niet verlaat zonder op haar beurt haar moeder
aan haar werk te herinneren: “Moeder, vergeet de kalfkoe niet” (1049). Dit is één voorbeeld
van een gegeven dat in de loop van mijn verhaal nog een aantal keren aan de orde zal zijn,
namelijk dat jongeren en volwassenen toch niet altijd even sterk van elkaar verschillen. Ten
dele komt dat omdat de jongeren in de loop van de tekst alsmaar meer volwassen worden,
maar het feit dat deze opmerking nu al valt, toont aan dat velen onder hen in deze tekst
eigenlijk nooit ondubbelzinnig jeugdig waren. Deze ambiguïteit stelt de dichotomie
jeugd-volwassenen gedeeltelijk in vraag. Een graduele schaal lijkt correcter. Slechts enkele
personages nemen een plaats in op één van de uitersten. Voor de jeugd zou dat Elsje kunnen
zijn, de jongste uit de vriendenbende, en voor de volwassenen boer Pauwels. Nochtans
verraden zelfs deze twee op zeker ogenblik hun positie in het slothoofdstuk (infra).
André De Ridder interpreteert dit feit anders. Voor hem resulteert dit gebrek aan beschrijving
erin dat Anneke, in tegenstelling tot de andere meiden, een etherische figuur wordt (De Ridder
1907b:113-114). Voor mij toont het feit dat zij niet beschreven wordt veeleer aan dat dit
meisje, en datgene waarvoor zij staat, veel meer dan de anderen wordt verdrongen door het
materialisme en het werk.
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knaap, de bejaarde werkman. Die ouderen hebben namelijk een heel andere visie op
het leven gekregen. Wanneer Anneke en Max het hof verlaten, roept de slachter hen
een kerstgroet na en staat er:
De vent was de leute reeds lang ontgroeid, maar met die dagen voelde hij
zich meegaan in de algemene zwaai; spel en plaaglust en verzet voelde
hij dan opkomen gelijk in zijn jeugd. - Ze gaan naar 't plezier, mompelde
hij en wrocht voort (1050).
Vreugde en spel zijn het voorrecht van de jeugd. Men raakt ze “ontgroeid”, ze zijn
dus niet iets blijvends. Weliswaar komt er een opflakkering in het gemoed van de
slachter, maar het is duidelijk dat die maar tijdelijk is: “met die dagen”. Bovendien
wordt ze onmiddellijk gevolgd door het nuchtere “en wrocht voort”. De
gemoedsgesteldheid van deze man typeert die van de volwassenen in de roman. Voor
plezier staan zij niet meer of slechts heel beperkt open. Annekes moeder bijvoorbeeld
is een toonbeeld van ernst. Zij wordt consequent voorgesteld terwijl ze aan het werk
is: “De boerin bracht 't gereedschap buiten” (1047), “vrouw Demeyere [...] met
belabberde voorschoot en opgesloofde mouwen, beslommerd aan de bezigheid”
(1049). Wanneer Anneke in avondkledij uitgedost en “blij trappelend” (1049) naar
beneden komt, heeft haar moeder daar dan ook geen oog voor: “De boerin wendde
de ogen niet van de zeven koekebroden die bij de heerd in ijzeren pannen te heffen
stonden, en tussenin wierp zij rijshout in de laaiende oven” (1049).
Wanneer Anneke op weg gaat, “vermaande” haar ernstige moeder veelbetekenend:
“En geen zottigheden” (1049). Vermanen is iets wat de volwassen figuren in dit
hoofdstuk nog wel een paar keer doen. Boerin Pauwels houdt een “waakzaam oog”
over de pandspelen, “want met een half woord, of een teken, bracht de boerin de
bedaardheid telkens als men dreigde over de mete te gaan” (1075). Haar jongste
dochter bijvoorbeeld maant zij tot kalmte aan: “Elsje, niet te druistig, oppassen dat
ge u niet en mistoogt!” (1075), en op het eind van de avond laakt ze het feit dat ze
een hele nacht gefeest hebben “zonder een enkel kerstliedje of iets wat er op trekt!”
(1077). De voor de gelegenheid weer uit zijn bed gekropen boer Pauwels zelf neemt
afscheid aan de deur met een vermaning: “Ziet dat ge aan tijden in de kerk komt”
(1079). De volwassenen perken het plezier dus in, ze zorgen voor grenzen waarbinnen
dat plezier tolereerbaar is.
Daarnaast schuiven zij ook de daarnet tussen haken geplaatste noties van tijd en
nut weer naar voren. Boer Pauwels’ vermaning om op tijd naar de kerk te gaan,
herinstalleert het tijdsbesef. Hij had dat ook al
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eerder gedaan, namelijk toen hij, vooraleer te gaan slapen, “de klompen van 't uurwerk
ging optrekken” (1068). Het is diezelfde Pauwels die het zingen puur om het plezier
van het zingen onmogelijk maakt. Wanneer zijn dochters aan de beurt komen, gaat
hij zich ermee bemoeien:
Pauwels wist dat zijn dochters bekend stonden als beste zangsters en hij
hield aan die vermaardheid. Zo gauw het daarop aankwam, was het hem
heilige ernst; daarom liet hij zijn kaartspel liggen en kwam nader - anders
verging het altijd in zottespel, meende hij. Hij gebood stilte, en in
spannende verwachting bleef hij staren met de uitdrukking van: nu zult
ge eerst wat gaan horen (763).
Voor “zottespel” is Pauwels niet te vinden, enkel voor “heilige ernst”. Blijkbaar staat
zijn aanwezigheid alleen al daarvoor garant. Voor hem zijn de liedjes die zijn dochters
zingen een middel om iets te bereiken, namelijk om zijn prestige (“vermaardheid”)
op te krikken. Om op te scheppen over het feit dat hij het zich kan veroorloven zijn
dochters naar de kostschool te sturen, dwingt hij hen ook nog om in een vreemde
taal te zingen: in het Frans en in het Engels. Zijn eis doet in dit geval meer dan
beperkingen opleggen aan het plezier, het is een heuse pretbederver: “Claarke was
ook al veerdig om haar deel te doen, maar Pauwels riep naar Max Vanneste: dat ze
een Frans liedje kon zingen, wonderbaar om horen. Daarop viel 's meisjes
welgezindheid ineens weg” (1063). Plezier op zich betekent niets voor een man als
Pauwels. Zelfs dit rijkelijke joelfeest kan, zoals het bruiloftsfeest later254, ontmaskerd
worden als een onderdeel van zijn strategie om bij de andere boeren de valse indruk
te wekken dat hij er warmpjes inzit, iets waar hij trouwens perfect in is geslaagd. Hij
is immers helemaal niet zo rijk, zoals de lezer ondermeer kan opmaken uit de bezorgde
vraag van zijn vrouw wanneer hij haar vertelt over zijn plannen: “Waarmede gaan
we dat al betalen? was haar eerste woord” (1244) of uit het gesprek dat zij al
wandelend met Max’ moeder voert over “de lange reeks lastigheden die zij
doorworsteld hadden [...], de ongelukken en tegenslagen” (1260). Zelfs de bruidsgift
die Pauwels aan zijn dochter meegeeft, “die papieren fondsen”, zijn niks waard: “ze
zijn goed om hespen in te drogen” (1244)255.

254
255

Pauwels is van plan om heel het dorp uit te nodigen op zijn indrukwekkende festiviteit: “Ieder
moet zien hoe we de zaken inrichten, dan kunnen ze er van spreken” (1259).
De eerste druk toont nog duidelijker aan dat hij in werkelijkheid helemaal niet zo welgesteld
is. Hij beseft dat het rijkelijke huwelijksfeest hem het imago oplevert van rijke boer, “al wist
hij nog goed hoe 't werkelijk in zijn zaken stond, maar als hij eens met een boer als Vincke
kon verbonden geraken, dàn...” (Streuvels 1903 II:216). Deze eerste druk uit 1903 bestaat
uit twee delen. Ik verwijs ernaar als (Streuvels 1903 I:[paginanummer]” of (Streuvels 1903
II:[paginanummer]). Voor een bespreking van de verschillen tussen de eerste druk en de
erop volgende drukken, en voor een analyse van het verband van die verschillen met de
Duitse vertaling van de tekst, verwijs ik naar De Smedt (2001).
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Het is trouwens opvallend hoeveel moeite de vertelinstantie zich getroost om de
uitgebreide beschrijving van de liedjes en de spelletjes een meer dan een louter
folkloristische betekenis te geven. Hij doet dat vooral door ze op een onmiskenbare
manier voorspellend te maken. Verschillende personages krijgen nu al de rol
toebedeeld die ze zowat de gehele roman door zullen vervullen. Boer Pauwels is
diegene die, “met gemaakte ernst”, door een knip van de ijzeren tang voor de haard,
het moment bepaalt waarop de rondedans verbroken moet worden en de dansers van
partner moeten wisselen (1066 sqq.). Op dezelfde manier zal hij later Max dwingen
om van partner te wisselen. De eerste die tijdens dit spel verliest is, gezien de latere
gebeurtenissen uiteraard niet toevallig, “Anneke, de bedrogene, die onpaar, alleen
en ijlarms verlaten stond” (1067-1077).
Max leren we kennen als “altijd de eerste” (1058) om te zingen, bewonderd door
ieder meisje maar zelf ook een bewonderaar van alle vrouwelijk schoon:
terwijl hij daar stond, als een heer in zijn jonge preusheid, wribbelden zijn
vingers het eerste dons van de beginnende knevel [...] Onder het zingen
richtte hij de ogen boven de hoofden, blijkbaar in verrukking door zijn
eigen gezang, maar tussenin toch lonkte hij naar Sanne en Lena en de
andere meisjes in de ronde, die aandachtig en glimlachend, de blauwe of
bruine, blinkende ogen op de schone zanger gericht hielden (1059).
Het narcistische, bijzonder zelfverzekerde trekje dat we hier bij hem vinden (“jonge
preusheid”, “in verrukking door zijn eigen gezang”), zal hem ook verder in de tekst
niet vreemd blijken, overtuigd als hij is van zijn sterkte, zijn schoonheid en zijn
aantrekkingskracht (zie bijvoorbeeld op pagina 1169). De uiterlijke beschrijving die
we in dit citaat van Max krijgen, typeert hem bovendien als een personage dat in een
veelzeggende overgangsfase zit. “Het eerste dons van de beginnende knevel” verraadt
dat hij geen kind meer is, maar ook nog geen volwassen man. Het werkwoord
“beginnen” suggereert echter ook dat deze evolutie zich zal verderzetten, en naarmate
de boerenzoon volwassener
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wordt, zal hij zich uiteraard meer moeten schikken naar de voor volwassenen geldende
regels.
Nu echter is hij duidelijk nog niet standvastig. Wanneer Max moet “ikke staan”,
vraagt men hem wie al drie maanden afsprak met een meisje om haar dan te laten
zitten. Hij antwoordt, zoals het spel hem voorschrijft, met wat kort daarna de pijnlijke
waarheid zal blijken te zijn: “ikke”. Dat hij met Anneke naar het feest kwam, belet
hem inderdaad niet om ook naar anderen te lonken of om voor het spelletje “Door 't
bosselke gaan wandelen” (1073) Clotielde uit te kiezen als gezellin. Hij weet zelf
niet precies waarom zijn keuze nu net op haar valt, maar dat zij het is, is natuurlijk
niet zonder betekenis. Niet alleen wordt zij in de toekomst zijn vrouw, ze is ook het
meisje dat bij uitstek al getypeerd wordt als diegene die van alle aanwezigen het
dichtst staat bij de wereld van de volwassenen: “De lange, ernstige, oudste dochter
kwam kalm nader” (1073), luidt het, en elk van deze kwalificaties (ernstig, ouder,
kalm) botst met het vrolijke en “druistige” karakter van de jongeren, waarvan vooral
de allerjongste, namelijk Elsje, de vertegenwoordigster is256. Tijdens dat opgelegde
wandelingetje toont Max zich nogal opdringerig en hij probeert Clotielde dichter bij
te halen, maar zij maakt zijn arm los: “Kom, laten wij in huis gaan, zegde ze traag.
Hij zelf voelde ineens zijn driestheid wegvallen, - hij kreeg ontzag voor het ernstig
meisje” (1074). Max’ driestheid wijkt nu al voor de volwassenheid van de ernstige
dochter, wiens trage spreken eveneens lijnrecht tegenover het flitsende van de jeugd
geplaatst kan worden. Het is trouwens interessant dat de bomen buiten worden
beschreven als “reusachtige kandelaren” (1073). Kandelaars komen namelijk nog
een paar keer voor in dit verhaal, maar steevast in een plechtige omgeving: in de
kerk ter gelegenheid van de ommegang (1143), in het landelijke kapelletje waar Max
en Clotielde hun verloofdenspelden in de stam van de lindeboom komen pinnen
(1263). Bovendien wordt het woord “gekandelaard” in de eerste druk nog geassocieerd
met het harde effect van de winter op de bomen (Streuvels 1903 II:197, “kandelaren”
betekent volgens De Bo

256

Elke beschrijving van Elsje wijst op haar vlugheid, haar onvoorspelbaarheid, haar wildheid:
“als een levende furie, met wilde sprong, vloog Elsje in Max zijn armen” (1066), “het klibber
spook [...] liep vlug huppelend, als een kalveke” (1072), “lijk de bliksem was het snugger
spook al weg” (1132), “het snaakse spook dat van onder zijn greep vluggelings wegsprong”
(1133), “het klibber spook van een meisje” (1137), “Ze liep over de bloemperkjes, savelde
tussen de hoge rozestruiken, schribbelde de armen en blote benen en kwam weer op het gras
om een doorn uit de voet te halen. Dan liep ze een witte vlinder achterna die speelwiekte
boven de bloemen, ze trok een pioen, een zonnebloem en wierp ze in speelse grilligheid weer
weg” (1198).
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zoveel als het afkappen van takken), wat in het licht van het achteraf voor een
onheilspellende klank zorgt.
Uiteindelijk komen beiden terug binnen, maar “Niemand zag hen binnenkomen,
men had het wandelend paar eenvoudig vergeten!” (1074). Ook dit is een
voorafschaduwing, namelijk van het feit dat Elsje en de rest van de meisjes Max aan
het einde van de roman nagenoeg ogenblikkelijk zijn vergeten (infra). Dat de spelletjes
uiteindelijk eindigen met een dans “zonder zottigheid, met een ingehouden kalmte”
(1077), wat Max ertoe brengt om over trouwen te beginnen, kan eveneens
probleemloos als voorspellend gelezen worden: na de vreugde komt
noodzakelijkerwijze de ernst.
Ten slotte tonen de spellen ook al aan hoe dicht plezier en geweld in feite bij elkaar
liggen. De knippeldans bijvoorbeeld is per definitie een spel waarbij heel wat geweld
komt kijken, met overwinnaars en bedrogenen. Dat blijkt goed uit de verwoording:
“Dat was het teken tot de aanval” (1066), en iedere jongen “schormde [...] om zijn
burin in bezit te krijgen” (1066), maar Max slaagt erin om Sanne Kannaert aan Dolf
te “ontroven” (1067). Tijdens het pandenspel heeft Elsje op den duur niks meer om
als pand af te staan, “en de knapen dreigden haar lijveke uit te trekken om 't laatste
pand te betalen” (1070), maar Fons Kraainest schiet haar te hulp met zijn tabaksbeurs,
“waarvoor zij hem een kus schuldig bleef”. Wanneer Anneke een pand terugverdient,
wordt dat “de veroverde kam” genoemd (1071). Tijdens het pandenspel wordt er
trouwens nogal op los geslagen: “De getuigen stonden nieuwsgierig daar rond, gereed
om de afgewezene te ranselen [...] Jan liep dubbeltoe onder veel vuistslagen, naar
zijn plaats” (1072), “ze sloegen het bultenventje op de kop” (1073), “Kannaert [...]
kreeg slagen van de pollepel op de kneukels” (1074), “terwijl hij zó geblind zat,
moest hij raden wie er hem op de rug vuistte” (1074). Het sneeuwballengevecht na
de nachtmis leent zich eveneens goed om een aantal militaire termen te gebruiken:
“teken tot de aanval”, “striemflikkering van kruisende booglijnen”, “buiten schot”
(1087).
Dit speelse geweld is eigenlijk een versluierde manifestatie van het geweld dat in
de hele tekst, op bijna alle niveaus, voorkomt. In dit eerste hoofdstuk begint het al
met de kinderen, die weliswaar met angst in het hart toekijken hoe de slachter met
zijn “wrede bijl” het varken doodt (1047-1048), maar elkaar onmiddellijk daarna
dan te lijf gaan om “de pezel” en “de blaas en de steert”: “naar die belangende dingen
hadden ze gewacht en nu liepen ze elk om 't zijne vechtend over 't hof” (1048). Op
het feest zelf willen alle jongens uiteraard bij hun “gegeerde burin” zitten, “en dat
werd een rumoerig geklets, met trekken en slaan, als ze
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met tweeën 't zelfde meisje wilden bemachtigen” (1055). Het eten zelf wordt ook al
zo verwoord: “met verse eetlust viel men er aan. Elk greep om 't zijne bij te halen”
(1057). Wat verder beginnen de jongemannen een eetwedstrijd: “Met drie vier aten
zij om 't langst en - om prijs: ze loerden naar malkaar en stekten nog een wafel telkens
hun medekamper het wagen dorst er ook een te grijpen” (1065).
Deze gewelddadige manier waarop de jongeren met elkaar omgaan, slaat een
significante brug met de wereld van de volwassenen. Pauwels dwingt zijn dochters
nu al om in vreemde talen te zingen (1063-1064); later in de roman leren we hem
kennen als een man die Max de verkeerde vrouw aansmeert en desnoods over lijken
(meer bepaald dat van boer Demeyere) gaat om zijn doel te bereiken. De boeren
schromen er hoegenaamd niet voor om de andere boeren te “onderkruipen”. Zelfs
de van goede inborst schijnende Vanneste werkt er uiteindelijk aan mee.
Dat de jongens “om prijs” eten of dat Fons Kraainest Elsje zijn tabaksbeurs slechts
leent in ruil voor een kus, is eveneens interessant: iets wat puur plezier was, wordt
opnieuw geformuleerd in utilitaristische termen. Het hele pandenspel kan trouwens
op een economische manier worden gelezen: “de zoen [...] waarmede 't pand moest
afgekocht worden” (1070), “om de panden af te kopen” (1071). Met andere woorden,
de jongeren verschillen opnieuw niet zo van de volwassenen als op het eerste gezicht
lijkt. Wat nu nog een onschuldig, gesublimeerd onderling geweld is, is al de
voorafschaduwing van de verregaande vijandigheden waar ze op volwassen leeftijd
in verzeild zullen raken.
Zoals ik al schreef, schijnt de vreugde van de jeugd te sporen met het toverachtige
en blije landschap buiten. Voor wie de veronderstelling volgt dat in Streuvels'
romanwereld een dergelijke harmonische toestand een positieve evaluatie betekent,
suggereert zulks dat het gedrag van de jeugd natuurlijker is dan dat van de
volwassenen. Nochtans is het wel vreemd dat dat landschap tot drie maal toe op een
totaal andere manier beschreven wordt. De eerste keer gebeurt dat wanneer een
volwassene, namelijk de slachter, erdoor loopt:
Nu was de slachter in druk bedrijf. Hele godse dagen moest hij op gang
over 't eenmalig witbesneeuwde land, van d'ene hofstede naar d’ andere,
om zwijnen te slachten. De velden lagen effen en blak, langs alle kanten
wijd uit; de hoven waren toegedekt, vervaagd en onherkennelijk onder de
sneeuw, de slonke wegen verdoofd, zonder speur, met de zwaarte daarop
van de vuile winterhemel; maar de slachter droeg de streek als een landkaart
in de kop, omdat hij heel zijn leven de banen
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afgeketst had, van de ene hoeve naar de andere. Zijn stappen dreven door
de sneeuw en achteloos loerde hij naar 'n boom of tronk om zijn weg te
vinden naar Meyers hof. [...] De slachter telde zijn stappen niet, noch
rekende de afstand uit; zijn ogen waren sneeuwblind (1045).
De slachter is op weg door een toch vrij dreigend aandoende wereld. Gebruikelijke
tekenen van menselijke aanwezigheid werden uitgewist: er zijn geen wegen meer,
de velden vertonen geen sporen van vruchten, boerderijen zijn onherkenbaar
geworden. Een vuile hemel weegt over het land. Het is “eenmalig witbesneeuwd”,
en “eenmalig” betekent zowel “eenkleurig” als “eenzaam, akelig, somber, naar”
(Lemaire 1970:434). De slachter moet nu “zijn weg vinden” en loert naar bomen of
tronken om zich te oriënteren. De sneeuw verblindt hem. Alles zit dicht, alles lijkt
vast en zonder enige variatie: “hele godse dagen”, “effen en blak, langs alle kanten
wijd uit”. Na deze omineuze opening verandert de toon snel, en dan blijkt dat de
slachter beslist niet ongevoelig is voor de in de lucht hangende “leute” en “blijheid”
(1046).
De bron van die vrolijkheid ligt echter duidelijk niet in ‘de natuur’ (‘natuurlijk’
interpreteer ik hier in oppositie met ‘menselijk’). De slachter bespeurt namelijk een
soort euforie overal in de lucht. Er leeft iets, dat echter niets te maken heeft met de
natuur zelf, maar uitsluitend ontspruit aan menselijke activiteit. De dingen van de
‘natuur’ zijn volkomen passief en stil: “de hoven waren toegedekt”, “de zwaarte [...]
van de vuile winterhemel” (1045). De enige beweging in de beginscène gaat uit van
mensen: de zich haastende slachter, de “spouterende jongens” en de “zwarte wijven”
die op boodschap geweest zijn. Diezelfde “zwarte wijven” zijn ook het enige waarvan
gezegd wordt dat het de eenkleurigheid van het landschap doorbreekt. Ook geur en
geluid hebben een menselijke oorsprong: de fluitende slachter (1045), de toeterende
hoornen (1046), de tierende kinderen (1046). Het lijkt zelfs zo te zijn dat de “leute”
pas haar hoogtepunt bereikt op het ogenblik dat wat niet menselijk is, wordt gedood:
“Wanneer de boer zijn zwijn heeft doodgeslagen / Dan beginnen eerst zijn beste
muffeldagen”, klinkt het overal (1045). De mens treedt hier op als heer en meester
in een voor de rest doodse en stille schepping. Het geslachte varken wordt letterlijk
het zwijgen opgelegd:
't stak de snuit omhoog en snorkte. Maar in één wrong lag het gekanteld,
't schruwelde onder de slachter zijn knie en rap lijk de weerlicht, had 't
mes de wonde al gesteken, diep in de roeper (1047).
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Het is terzelfder tijd opvallend dat noch boer Demeyere, noch zijn vrouw enig teken
van blijdschap geven. De euforische stemming wordt vooral bewerkstelligd door de
jongeren. Zelfs van de slachter wordt gezegd dat zijn opgewektheid in feite een bij
wijze van uitzondering terug opduikend relict uit zijn verre jeugd is (1050). De
vreugde is dus niet in eenklank met de natuur, en schijnt eerder samen te hangen met
de wereld van de jeugd dan met die van de volwassenen.
Op kerstdag zelf, wanneer er niemand buiten is en er dan ook door geen van de
personages gefocaliseerd wordt, krijgen we voor de tweede keer een andere blik op
de natuur buiten:
Te noen echter was elk weer stil in zijn huis en verder te lande bleef het
aleven doods en verlaten. De hoeven stonden ver vaneen, in de grijze lucht,
toegesmoord, overdekt met sneeuw, zonder zichtbare wegen om er heen
te geraken (1087).
“Doods” en “toegesmoord” zijn twee wel heel negatieve termen, net zoals “verlaten”
eigenlijk. Ze vullen eerder het verwachtingspatroon in dat een pantoniem als [winter]
opwekt in een oeuvre waarin leven en dood zo nauw samenhangen met de
opeenvolging van vruchtbare en onvruchtbare seizoenen, dan het vrolijke landschap
dat ik al besprak. De boerderijen staan “ver vaneen” en er zijn geen zichtbare wegen
die hen verbinden. De winter isoleert de woonruimtes dus van elkaar; het is, vanuit
het standpunt van de natuur, voor de bewoners beslist niet het meest geschikte
ogenblik om zich met elkaar te verbinden257.
De derde afwijkende visie is in feite een terugblik. De lente is in het land, en de
vertelinstantie vat het voorbije seizoen als volgt samen:
Eindelijk sleet de sneeuw weg van de velden, ze was bevuild door 't lange
liggen en teerde stilaan in de grond. En de veie, vochtige eerde liet weer
haar bonkige, bruine oppervlakte zien. De zon hief hoger en de wind bracht
nieuwe warmte mee en de vereendheid van de donkere avonden keerde
in lange einden duidelijke dagklaarte [...] meteen was de doodse wintertijd
vergaan (1120).
De winter is het dode seizoen (“doodse wintertijd”), en de voor de jongeren zo positief
geconnoteerde sneeuw verborg de vruchtbare aarde. Nu pas wijkt de “vereendheid
van de donkere avonden”.

257

Nadat de winter voorbij is en de sneeuw weg, neemt het contact tussen de jongeren dan ook
exponentieel toe: “De jonge boerenknapen [...] namen hun zondag te bate om te peerd te
rijden; nu de wegen open waren, wilden zij de hele streek afketsen, op zoek naar de mooiste
meisjes der omliggende dorpen” (1121).
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Op subtiele wijze maakt de vertelinstantie duidelijk dat de jongeren de omgeving
tijdens hun wandeling vervormd waarnemen. Wanneer Max en Anneke op weg zijn,
wordt over Max gezegd: “Hij vroeg zich niet af: vanwaar die plotselinge betovering,
in die wonderstille, maneklare avondlucht ontstaan was” (1052). Het is een opmerking
die de lezer ertoe brengt zich net die vraag te stellen. Waar is de (te verwachten)
doodsheid van het landschap eigenlijk heen? Waar komt die tover vandaan? In de
loop van hun wandeling blijkt duidelijk dat Max en Anneke slechte waarnemers zijn,
omdat ze alleen oog hebben voor elkaar: “Eer ze 't al gemerkt hadden, was 't vol
avond” (1051). Meteen daarna luidt het:
De stilte en de enigheid merkten zij niet op, want in hun hoofd ruiste er
iets als gezang; zij keken over de sneeuw die piepte onder de voet en
glinsterde drie stappen verder, lijk gemalen glas, vol flikkerlichtjes (1051).
Bepaalde zaken ontgaan hen dus: de stilte en de enigheid. De reden daarvoor wordt
vermeld: “want in hun hoofd ruiste iets als gezang”. De bron van het geluid zit in
hun hoofd, niet erbuiten. Innerlijk en buitenwereld258 lopen op dezelfde manier uiteen
wanneer Max de avond daarop terugkeert van de herbergen in het dorp: “In die
algehele stilte bleef het gerucht van de feestwoeling nog door Max zijn hoofd roezen”
(1089)259.

258

259

Af en toe lijkt het er zelfs op dat Max zelfs zonder vrouw aan zijn zij nog evenzeer van die
wandeling zou genieten: “De stemmen van de makkers hoorde hij niet meer en terwijl Anna
vertelde [...], luisterde hij enkel naar de vreemde droomdingen, diep in zijn binnenste” (1081).
De jongen leeft in een wereld van eigen makelij; de buitenwereld heeft hij niet nodig.
Nochtans moet meteen worden opgemerkt dat dit soort aanduidingen van een auctoriële
tegenstem opvallend schaars is. Als de vertelinstantie inderdaad onmiskenbaar duidelijk
wilde maken dat de focalisatie van de personages de werkelijkheid vervormt, had ze dat
nadrukkelijker kunnen doen. Een interessant geval betreft het sneeuwballengevecht na de
nachtmis op het kerkhof (1086-1087). Een nachtelijk kerkhof is beslist een vreemde plaats
voor een vrolijk spel; het probleem is alleen dat het kerkhof zelf in het geheel niet beschreven
wordt. Het contrasteffect tussen jeugd en omgeving berust dan ook slechts op de
veronderstelde, conventionele doodsheid van de locatie... Of kan de onnatuurlijkheid van de
situatie misschien onrechtstreeks worden afgeleid? De intrusie van de jeugdige personages
in de stilte buiten brengt immers onnatuurlijke effecten teweeg. Tekenend is bijvoorbeeld
de manier waarop hun aankomst in en hun vertrek uit Pauwels’ hofstede wordt beschreven.
“De honden roeren niet, omdat ze al gewend waren aan 't druk verkeer van mensen heel de
avond” (1054). Ze slaan pas aan op een moment dat dat niet gepast is, namelijk in het holst
van de nacht, als de jeugd vertrekt: “De boerenjeugd had ineens 't leven en 't gerucht doen
ontwaken in de stille nacht en overal, ver en bij, begonnen de hofhonden te bassen” (1080).
Bij die gelegenheid brengen de jongeren overigens ook de hanen in verwarring door zelf het
hanengekraai na te bootsen. Dit leidt tot de onnatuurlijke situatie dat de hanen in het midden
van de nacht de dageraad schijnen te verkondigen: “lang nadien nog hoorden ze van de andere
hofsteden, de waarachtige hanen die de roep herhaalden” (1080).
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De beschrijving van het landschap via de focalisatie van de jongeren wijst trouwens
op zich al op het onwerkelijke ervan. De roes, het sprookje, de droom, de tover, het
zijn allemaal termen die de werkelijkheidswaarde van het waargenomene ondermijnen.
Een andere manier waarop aan dat realistische gehalte wordt getornd, is de herhaalde
nadruk op het schijnbare. In deze sfeer is er geen ruimte voor vastheid en
duidelijkheid, enkel voor de vaagheid van metaforen en vergelijkingen: “want in hun
hoofd ruiste iets als gezang” (1051), “dat kwam hem kostbaarder voor” (1051), “lijk
gemalen glas” (1051), “meenden zij hier aan 't dolen te zijn” (1053), “'t was of lonkten
ze [= de sterren]” (1053), “'t Was als zat de maan er vast voor een eeuwigheid” (1054)
De wereld vervaagt: “Al het vastduidelijke was uit de wereld verdwenen; die
droomvlakte leek een oneindigheid zonder wanden” (1080). “Als”, “lijk”, “leek”, “'t
was of”, “kwam hem voor”, “meenden zij”: misschien is het niet zo? De vertelinstantie
vindt het blijkbaar nodig om voortdurend een vorm van twijfel uit te drukken.
Een van de centrale elementen van deze winterse ruimte, datgene wat in belangrijke
mate verantwoordelijk is voor het sprookjesachtige ervan, is de maan. Het is opvallend
dat nu net de maan in de loop van de tekst meer dan eens wordt gebruikt als beeld
om iets wat onwerkelijk is aan te duiden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de heel
realistisch ingestelde Marie aan Leentje Kannaert vertelt dat ze haar schoolmeester
de bons heeft gegeven: “'k Heb hem gezeid dat hij zijn gedichten maar aan Anneke
Demeyere zou zenden, die houdt van dromen en maneschijn” (1140). De maan hangt
samen met gedroom en is dan ook een van de beelden waarvoor de idealistische
schoolmeester een bijzondere voorliefde koestert260. De schaper van het hof weet
Max te vertellen: “de liefde slacht de zee, dat gaat op en af met de mane...” (1192).
Max ergert zich aan de wispelturigheid van Claarke, “het grillig meisje waar hij al
zijn verwachting op gesteld had, en dat nu veranderlijk bleek als de maan”
(1188-1189). Wanneer Max Claarkes vader om haar hand gaat vragen, antwoordt
die bedaard: “Laat eens horen, Max, we moeten de zaken van nader bezien, g'en leeft
niet met manelicht” (1201). Twee van deze vier voorbeelden zijn dus uitspraken van
volwassenen, een van een jongen die hard op weg is om volwassen te worden en een
van een zich wel heel volwassen en realistisch opstellend meisje.

260

De eerste zin die Marie voor Anneke voorleest uit een van zijn brieven, luidt bijvoorbeeld:
“Als ik uw beeld zie zweven in 't zilver manebeven!” (1112).
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Er zijn dus wel enkele - weliswaar vage - aanduidingen dat er een discrepantie bestaat
tussen de vrolijke gemoedstoestand van de personages en de dreigende doodsheid
van het jaargetijde, die zij niet opmerken. Die discrepantie is er vooral (of zelfs
uitsluitend) in het geval van de jongeren. Volwassenen blijken bijvoorbeeld het
negatieve van de ruimte buiten in te zien. “Houd u warm, want 't is vriezend koud
buiten” (1049), waarschuwt moeder Demeyere wanneer haar dochter naar het feest
trekt. Boerin Pauwels neemt op een gelijkaardige manier afscheid van het gezelschap:
“ziet dat ge u goed duffelt, 't is koud, want ge zoudt er morgen de dood van doen,
als ge bezweet in de vrieslucht komt” (1079). De jongeren echter ervaren de koude
niet als iets waaraan men zou kunnen sterven, maar wel als een genot: “Wat een
weelde om er door te lopen en te verademen in die dikke, straffe, koude winterlucht!”
(1080), als een “koele drank” (1074). Het seizoen staat, in de perceptie van de jonge
personages althans, ten dienste van de liefde. Dat geldt ook voor de meest negatieve
kenmerken. Anneke bijvoorbeeld “snapte Max bij de arm... omdat de weg zo glibberig
scheen” (1050), en Max wenst zelfs “dat Pauwels’ hofstede zou verzonken zijn”
(1051-1052) zodat hij zijn wandeling met Anneke nooit zou moeten onderbreken.
Dat sneeuw wel degelijk iets is om in te verdrinken of te verdwalen, zoals de spottende
uitroep van de rest van het gezelschap als Max en Anneke binnenkomen (“Zijt ge
verdoold, verzonken in de sneeuw onderweg?” 1054) duidelijk maakt, wordt door
de jongeren niet ervaren als een negatief gegeven want het geeft hun een (weliswaar
doorzichtig) excuus om te laat te komen. Ook een andere negatief kenmerk van het
winterlandschap, de duisternis, wordt in het voordeel van de personages aangewend.
Zij verleent hun de mogelijkheid om te spreken over datgene waarvoor ze zich
normaliter schamen:
Niemand was te herkennen, want al de wezens waren zwart beschaduwd,
met één enkele glansstreep, die 't ogenspel in 't donker liet; zó te kouten
ging het best en nu deelde men elkaar alles mede wat te lang reeds
verzwegen bleef (1081).
Dankzij diezelfde duisternis kunnen Max en Anneke elkaar ongezien vasthouden:
“'t deemster beveiligde hen hier zo goed dat ze niet vrezen moesten op een afstand
herkend te worden” (1050).
Nochtans blijven deze kenmerken onderhuids toch wel bedreigend. Het landschap
helpt de personages inderdaad, maar doet dat op een verraderlijke manier. In het licht
van wat verder in het verhaal zal gebeuren, namelijk de vervanging van Anneke door
een resem andere meisjes, is een dergelijk gesprek met een gelaatloze, onherkenbare
schim
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(“Niemand was te herkennen”) niet onschuldig. Het kan wie ook zijn, zoals overigens
ook nog eens uit en te na wordt gesuggereerd door Max’ droom/nachtmerrie die
nacht, waarin hij terug aan het wandelen is, en plots merkt “dat 't meisje hetwelk hij
aan de arm hield, Anneke niet was. Hij bezag haar in het wezen, maar herkende haar
niet” (1090). Het duister laat hen toe te praten, maar de prijs die zij betalen is die
van de vaagheid en de onzekerheid. De geliefden worden als het ware verwisselbaar.
De helpende hand van de omgeving veroorzaakt een gelijkaardig effect. Een van de
andere jongens gebruikt namelijk een stuk verder eenzelfde excuus als Anneke en
Max: “Ei, Leentje, waar loopt ge mijn jonk, ik zal u zorge dragen dat ge in de sneeuw
niet en verzinkt, - hier aan mijn arm” (1079). De omgeving werkt dus wel in hun
voordeel, maar doet dat zonder discrimineren en op identiek dezelfde wijze voor
iedereen. De uniciteit van hun liefde komt op die manier voortdurend onder vuur te
liggen. De personages lopen door hetzelfde landschap, met dezelfde gedachten en
gevoelens, en de concrete invulling van de geliefde wordt voor een stuk naar het
achterplan verschoven261.
De vrolijkheid en de liefde die de jeugd hoog in het vaandel voert, worden dus niet
bevestigd door de natuur. Ze zijn slechts mogelijk omdat de jongeren zo vol zijn van
hun gevoelens dat ze aan bepaalde dingen voorbijgaan: de negatieve kenmerken van
de omgeving, de ernst en de materiële zorgen van hun ouders, het feit dat het werk
maar voor eventjes stilligt (en dan nog!). Het lijkt logisch dat uit deze situatie niets
blijvends kan ontstaan. Dat lijkt voor de meesten van hen ook niet de bedoeling. Het
enige wat hen interesseert is plezier; ze willen de werkloze winterperiode op een
aangename manier doorbrengen. Met werkelijk ernstige dingen zijn ze niet bezig,
zodat ze, eens de winter voorbij is, zonder enig probleem weer aan de slag kunnen.
De problemen beginnen pas wanneer een van hen wil bestendigen wat slechts bestaat
bij gratie van zijn voorlopigheid.

261

Max’ ‘amoureuze hebzucht’ kan trouwens voor een stuk in dit licht worden begrepen: “de
andere kerels had hij willen weg hebben, om er alleen te zijn en alles te overgrijpen naar wat
hij verlangde; het mishaagde hem te zien hoe zijn makkers daar ook liepen met dezelfde
verlangens, elk met eigen begeerten” (1083).
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Maagdekensminne
Anneke Demeyere meent het serieus met haar liefde voor Max. Ze denkt dat wat zij
hebben uniek is en droomt er dan ook van met hem te trouwen. Haar houding plaatst
haar tussen twee stoelen. Enerzijds heeft zij de ernst die de volwassenen typeert,
anderzijds gelooft zij in alle ernst in datgene wat door nagenoeg alle andere personages
als niet-ernstig wordt beschouwd (“de minning beschouwde zij als iets ernstigs”
1163). Haar opvatting gaat voorbij aan de wankelheid van de verliefdheid, en haar
liefde maakt haar blind voor de eisen van de ernstige wereld van de volwassenen.
Omdat ze ernstig is en duidelijkheid wil, past ze niet bij het vrolijk lachende en vage
maanlandschap dat de jongeren zien (of maken), maar omwille van haar idealistische
geloof in de liefde gaat ze tevens voorbij aan het ernstiger, bedreigender
winterlandschap waarvoor de volwassenen en de vertelinstantie meer oog hebben.
In wat volgt, probeer ik deze onmogelijke positie te demonstreren.
Vooreerst hoort de idealistische hoop die Anneke stelt op de liefde niet thuis in
de zorgen- en werkvolle wereld van de volwassenen. Meer nog, haar
gemoedsgesteldheid vormt er een bedreiging voor. Dat bleek daarnet al bij haar
introductie, wanneer ze de slachter dreigt op te houden met haar vrolijke begroeting,
maar in dit hoofdstuk wordt dat nog duidelijker. Het begint al meteen de ochtend na
het feest. Om te beginnen verslaapt Anna zich: “Dag moeder! 'k Heb mij wat
overslapen, 'k lag zo vast” (1092). Nadat haar moeder haar heeft geroepen, komt ze
ook niet onmiddellijk naar beneden; ze blijft op haar kamer wat wegdromen bij de
gebeurtenissen van de avond daarvoor. Tijdens het melken van de koeien is ze
verstrooid:
Hoe het kwam wist ze niet - 't was vroeger nooit gebeurd - doch haar
handen vielen stil in de schoot, haar voorhoofd leunde tegen de balg van
de koe, de spenen hield zij mollig tussen de vingeren, en wakker zijnde,
bleef zij dromen (1093)262.
Wat later gaat ze iets te lang wandelen en dansen op het erf waardoor ze zich moet
haasten om klaar te geraken met haar werk: “Moeder riep al

262

Anneke droomt zo gezeten weg “juist lijk 't prinseske in 't slapend woud” (1093)...
Het lijkt me toch wel een vreemde houding en een vreemde plaats voor een prinses,
niet het minst gezien het feit dat de verzorging van die koeien eerder in het verhaal
voor het meisje de conditio sine qua non was om te mogen uitgaan en dus de connotatie
van een potentiële bedreiging van de liefde kreeg. Ironiseert de vertelinstantie op deze
manier Annekes gedroom?
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voor 't middagmaal! Hoe was de tijd zo gauw verstreken? Haastig nu de slieten
gestrooid en de kribben gevuld!” (1098).
Het verschil tussen Anneke en haar moeder de ochtend na het feest is opmerkelijk.
Na het feest zit Anneke honderduit te vertellen, maar haar moeder heeft daar geen
oren naar: “Alsof ze van heel Annekes uitbundige mededeling niets aanhoord had,
zegde zij stil voor zichzelf: - Hoe gaat het aflopen met onze pacht?” (1098).
“Uitbundig” versus “stil”, “mededeling” versus “voor zichzelf”, verder uiteen dan
dit konden moeder en dochter niet zijn. Wat verder staat het nog eens: “moeder gaf
geen acht op al dat loos gesnebber [...] wezen en ogen waren op het werk gericht en
rekenden de gestadige zorg en de bekommernis van de zakelijke dingen” (1101)263.
Omgekeerd is het zo dat Anneke de materialistische bekommernissen van haar moeder
negeert of gewoon niet opmerkt: “door de opgetogenheid van haar geluksstemming,
ontwaarde zij niet dat moeder weinig belang scheen te hechten aan al die leute en
plezier, ze in eigen gedachten verdiept was” (1098). “Dat er hinderpalen,
moeilijkheden in de weg stonden, of aan moeders waarschuwing, daar dacht Anneke
niet aan” (1109). Het geklaag en gezeur van haar moeder ontstemt het meisje wel
een paar keer, maar dat is telkens slechts tijdelijk. Het volstaat voor haar om in bed
te duiken om haar goede humeur te herwinnen:
Hier in 't donker en warm onder de dekens, verloren de dingen die haar
verontrustten, hun ernst - zij zag alles weer veel luchtiger in [...] ze zag
opnieuw al het gebeurde van de dag naar voren komen. En beeldelijk
bouwde zij voort en droomde aan haar heerlijke toekomst (1116).
Ook uit haar (vermeende) relatie met Max put zij de kracht om alle problemen naast
zich neer te leggen:
Hij ziet me geern! herhaalde ze gestadig en die tastelijke zekerheid vervulde
nu al haar verlangen. Terwijl moeder haar klaagredenen uitsprak en
voortdurend te zuchten zat, ondervond Anneke het stil genot van de
zondagse rust en ze smakte aan de weelde die zij in haar verbeelding rijk
geworden was (1099).
In beide gevallen trekt zij zich terug in een wereld die zij zelf tot stand brengt: die
van “haar verbeelding” en haar zelfgebouwde, gedroomde toekomst. Het eerste citaat
maakt ook duidelijk hoe deze wereld haar

263

Dat de stem van de volwassenen in wanklank is met die van de jeugd, blijkt heel duidelijk
wanneer Annekes vader op het punt staat om te vertrekken naar de huisbaas: “Tussen halen
en gaan en door 't gerucht van de jongens besprak de boerin met de boer de ernstige dingen
die moesten gezegd worden aan de huisheer” (1094).
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gemakkelijker kan overtuigen als de werkelijkheid minder prominent aanwezig is:
“in 't donker en warm onder de dekens”.
De werkelijke omgeving is onmiskenbaar in disharmonie met haar interpretatie
ervan:
In de vroege, donkere winteruchtend sprong Anneke haastig uit haar warm
bed [...] De vrije leute van de joeldagen bruiste nog altijd in haar hoofd,
en nu weer steeg het tot een hevigheid die haar geheel vervoerde. Hier in
de eenzaamheid van haar kamerke overschouwde zij de wereld vol mensen,
met lachende wezens, ogen die straalden van geluk, minnende paren die
elkaar liefelijke dingen toefluisterden en niets deden tenzij gearmd langs
kronkelende wegelkens wandelen. Heel de nacht had Anneke liedjes horen
zingen en zottespel zien bedrijven, maar boven al 't ander uit, was er, als
een zon die heel haar droomwereld overstraalde: het verlangen naar Max
die zij beminde, die haar zijn liefde had bekend gemaakt. Ze beet op de
tanden en door de duisternis overschouwde zij haar eigen, overvloedig
geluk [...] 't geluk lichtte over een toekomst zonder einde (1091).
De werkelijkheid is een kleine ruimte (“kamerke”) in een “vroege, donkere
winteruchtend”, die gekenmerkt wordt door “eenzaamheid” en “duisternis” en waarin
Anneke door haar moeder op tijd wordt wakker gemaakt om onmiddellijk aan de
slag te gaan. In de droomwereld in Annekes hoofd echter schijnt de zon, wacht er
“een toekomst zonder einde” en wordt er gelachen en bemind door een menigte blije
mensen die niets anders te doen hebben dan langs de kronkelende wegjes wandelen
van een blijkbaar veel grotere wereld. In haar verbeelding immers “wijdde het
kamerke uit en, als in een visioen, zag Anneke zich weggetoverd in een zomeravonds
landschap, waar zij met Max, gearmd door de koornvelden wandelde” (1091). Anneke
laat zich bij haar gedroom niet intomen door beperkingen van plaats of tijd: haar
kamertje wordt een landschap, de winterochtend wordt een zomeravond. Die toekomst
is “zonder einde”. De binnenwereld neemt de plaats in van de buitenwereld. Die
buitenwereld dringt zich echter onstuitbaar weer op:
Maar nu voelde zij de bibbering die over haar leden liep en dan eerst werd
ze gewaar hier te staan, in haar blank hemdeke, wakend te dromen, vergeten
was haar kleren aan te doen, en dat moeder geroepen had. Het viel haar
nu te binnen: dat vader naar de stad ging met 't pachtgeld en de jongens
moesten aangekleed worden (1092).
Haar zomeravond moet wijken voor de koude die zij ondervindt (“de bibbering die
over haar leden liep”), en de gedachten aan werk “vallen
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haar te binnen”, waarbij zij dus geen handelend subject is maar lijdzaam ondergaat.
De werkelijkheid laat zich dus niet zomaar zonder slag of stoot wegdrummen,
noch die van het dwingende werk, noch die van het koude seizoen. Nochtans ziet
Anneke in de natuur overal waar ze kijkt de bevestiging van haar geluk, niet de
ontkenning ervan. De winter en de sneeuw zijn voor haar niet synoniem met koude
of onvruchtbaarheid: zij ziet de “bloeiende sneeuw” (1103), de “zonnige sneeuw”
(1108). Ze loopt zingend en dansend door het landschap. De vraag rijst: “Wat hing
er in de lucht dat ineens al die goedheid uitstraalde en heel de wereld overscheen als
met een zacht licht?” (1100). Een antwoord daarop vinden we her en der over het
hoofdstuk verspreid. “Haar geluk geleek een helder licht dat zij zelf over de hele
omgeving uitstraalde...” (1099) staat er bijvoorbeeld, of nog: “dat haar eigen wezen
zo blijde blonk en de welgezindheid uit haar straalde op de blinkend groene vensters
van de huizekes en op al 't geen haar ogen ontwaarden, dàt wist Anneke niet” (1109).
Anneke is zelf de bron van haar geluk. Zij projecteert haar verlangens en gevoelens
op de omgeving, en is dus als focaliserende waarneemster hoogst onbetrouwbaar264.
Het volstaat dat Max, het object van haar verlangen, komt aangewandeld of “'t was
alsof er een licht opging waar hij aankwam [...] meteen werd het er heel helder en
blij in de keuken: Max bracht wat zon mee van buiten” (1103)265. Liefde heeft Anneke
blind gemaakt, of beter: de sneeuw en de zon hebben dat gedaan: “blind van de zon
op de sneeuw” (1098) is ze, en “ze moest de ogen nijpen in de felle glinstering”
(1108). In een passage waar het

264

265

Net zoals ze zich als voorspelster onbetrouwbaar toont: “Ze raapte een stropijl op, beet er
een eindeke af en wierp het ten gronde om het lot te raadplegen. Als het naar mij wijst zal
hij komen. Doch zij herbegon zolang tot het pijlke de gewenste waarheid voorspelde” (1094).
Terloops merk ik op dat licht voor Anneke in feite een paradoxaal gegeven lijkt te zijn.
Enerzijds beschouwt ze Max als een lichtende zon (1103) en haar geluk als “een helder licht”
(1099). Duisternis wordt dan ook negatief geconnoteerd. Wanneer haar moeder zich afvraagt
“Hoe gaat het aflopen met onze pacht?”, staat er: “'t Was alsof er een wolk schoof vóór de
zon, - die woorden wierpen een donkere vlek in Annekes visioen, - ineens was de tover
verbroken; zij bevond zich in de keuken... tegenover de werkelijke stand der dingen” (1098).
Anderzijds bleek die tover kort daarvoor ook afhankelijk te zijn van de duisternis: “En uit
de duisternis klaarde de dag en veegde de doezeling overal uit de hoeken; daarmede ook
smolt de tovering weg en alles keerde weer in zijn vaste stand” (1097). Het einde van de
winterse schemering betekent later ook onmiskenbaar het einde van de droom: “De nieuwe
helderheid had al het droomzachte, geheimzinnige uit de lucht verdreven; over heel de streek
stond alles vast omlijnd en duidelijk in zijn gekende vorm” (1120). Annekes droom is iets
onmogelijks: hij heeft nood aan licht maar tezelfdertijd verdraagt hij geen licht..
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vertelstandpunt onduidelijk is, wordt haar luidruchtige blijheid nadrukkelijk in
oppositie geplaatst met de zwijgende dieren:
De gedoezige koeien, de zwijnen en kiekens, waarom schaterden ze niet
mee in de grote blijheid? Hoorden ze Anneke niet zingen en werden ze
niet blind van de zon op de sneeuw? 't Was om te dansen of zot te worden
van wellust! (1097-1098)
Het gebrek aan harmonie tussen Annekes gevoel enerzijds, en de werkelijkheid van
de volwassenen maar ook van de natuur anderzijds, doet de lezer uitkijken naar de
uiteindelijke botsing266. Die laat niet lang op zich wachten en verloopt in twee golven.
De eerste keer wordt Anneke door haar moeder op de rooster gelegd: “Heeft Max u
reeds van trouwen gesproken? vroeg moeder ineens ernstig. Dat woord viel als een
bons in de stilte” (1107), want dat blijkt niet het geval. Haar moeder waarschuwt
“dat ge niets bezit, ik heb geen duit om u mee te geven, - dat hij u moet nemen voor
uw schone ogen” (1108). Anneke slaagt er nu nog in om dit bezwaar te minimaliseren,
maar de tweede keer lukt dat niet meer. Ze vertelt haar moeder dat het op
Driekoningen hun beurt is om mensen uit te nodigen, en die reageert furieus: “Maar
zijt ge waarlijk zot, Anna? Ge weet nu toch hoe we er voor zitten! Geen cent mag er
nodeloos weg en ge wilt vieringe houden!” (1117). Het meisje, dat nu “Anna”
genoemd wordt en niet langer “Anneke”, krijgt huisarrest en jongens die nog op de
boerderij langskomen, wordt voortaan de deur gewezen. Anneke ondervindt nu hoe
dubbelzinnig de veilige afgeslotenheid van het feest op de Pauwelsboerderij (“Nu
mocht men de poorten grendelen; 't gerucht en 't vertij bleef in omsloten, innige
kring, waar niemand ongenood, aan of bij kon” 1056) eigenlijk was: een ‘binnen’
impliceert dat er ook een ‘buiten’ bestaat, de mogelijkheid genodigd te zijn betekent
ook dat de mogelijkheid bestaat om buitengesloten te worden.
Het is opvallend dat Anneke niet alleen de ernst van de volwassenen en het
negatieve van het seizoen verkeerd interpreteert. Ook het gedrag van Max, en met
hem eigenlijk alle andere jongeren,

266

Dat Annekes liefdesplannen onmogelijk worden gemaakt wanneer derden zich ermee gaan
bemoeien, is niet zo verwonderlijk. De vertelinstantie besteedde de hele tijd opvallend veel
aandacht aan het feit dat hun liefde geheim moet blijven. Anneke grijpt Max’ hand pas nadat
zij “omzichtig [had] uitgekeken of er niemand te naargange kwam” (1050), en Max grijpt
haar hand pas na eerst “nog eens goed rond [te kijken], rechts eerst en links dan en later,
gedoken naar achter” (1051). Wanneer ze de bewoonde wereld weer naderen, laten ze elkaar
los. Later zal ook Max ondervinden dat de liefde slechts houdbaar is zolang buitenstaanders
effectief buitenstaanders blijven; zodra boer Pauwels en zijn vader het roer in handen nemen,
lopen de plannen die hij heeft met zijn beminde Claartje faliekant verkeerd...

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

503
weet het meisje niet goed in te schatten. Ze heeft ernstige, dus volwassen, bedoelingen
met hem en ziet niet in dat haar jeugdige leeftijdsgenoten enkel denken aan plezier
maken. Hun liefde is wisselvallig van aard, niet vast. Anneke krijgt nochtans genoeg
waarschuwingen, zowel van volwassenen als van jongeren. Haar moeder merkt op:
“De jonkmans lopen van hier naar ginder, kind” (1107). En haar nuchtere vriendin
Marie declameert: “De jongens zien er op ver na zo nauw niet naar om ons te nemen
en te laten staan, dat is al maar leute! [...] En betrouw u maar niet te veel op de
beloften van mijn broer” (1112).
Doch Anneke slaat die raadgevingen in de wind, ook al krijgt zij, en de lezer met
haar, nogal wat aanduidingen van de gegrondheid ervan. Net zoals ze het negatieve
van de ruimtes naast zich neerlegde, gaat ze voorbij aan de onheilspellende signalen
die van Max uitgaan. Wanneer Max haar de namiddag na het feest komt opzoeken,
spreekt zijn houding reeds boekdelen:
Hij naderde tot bij de heerd en vroeg achteloos, waar boer Demeyere was
en dan voort in dezelfde toon, over wat anders, - maar de onverschillige
woorden klonken Anneke al even schoon alsof het een lied ware geweest
dat hij zong, en ze bleef staan glimlachen zonder te weten waarom.
Tussenin werd met een enkel woord de verleden joel herdacht, maar Max
scheen er niet bijzonder veel belang aan te hechten, hij keek het meisje
verstrooid aan telkens als ze hem aan de joligheden van het feest wilde
herinneren. - Hij houdt zich onwetend... omdat moeder er bij is, dacht
Anneke (1103-1104).
Zijn onverschillige woorden klinken haar evenwel als een lied in de oren, en zijn
onmiskenbare ongeïnteresseerde verstrooidheid interpreteert zij als schroom om over
het feest te spreken in het bijzijn van de moeder. Lang blijft hij ook niet, zijn vrienden
(of zijn het zijn vriendinnen?267) lijken belangrijker: “Max, waarom vertrekt ge zo
haastig? We hebben nog geen woord gesproken. - 'k Ga naar Oskar zien” (1104).
Annekes vermoeden “dat hij kwam om haar iets in 't stille mede te delen” (1104)
lijkt echter te worden bevestigd: bij het afscheid aan de hofpoort geeft Max haar de
brief van Pharaïlde. Anneke bombardeert dit feit meteen tot bewijs van zijn liefde:
“Dat hij haar zulk een gewichtig stuk had afgestaan, was Anneke een nieuw bewijs
hoe zeer hij haar in vertrouwen

267

Zelfs Anneke twijfelt. Na het vertrek van Max vraagt ze aan haar moeder: “Max - Max is
naar Pauwels, wat heeft hij daar te verrichten?” (1107). En wanneer ze even later in de kerk
aankomt en de drie dochters van Pauwels ziet zitten, is ze “gerustgesteld omdat Max er gene
van de drie op 't hof zou aantreffen” (1109).
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nam en haar zijn geheimen durfde mededelen” (1105). De manier waarop hij haar
dit schrijven overhandigt, is nochtans niet veelbelovend: “Met een onverschillig
gebaar loste hij de hand en liet haar de brief. - Tot ziens, loech hij luid en vertrok”
(1105). Hoe weinig het doorgeven van een brief in werkelijkheid eigenlijk maar
voorstelt, merkt Anneke korte tijd later wanneer Marie haar een heleboel brieven
van haar “schoolmeester” doorspeelt: “Zulke brieven moogt ge niet tonen, da's
biechtegeheim! - Bah! hij moet ze maar niet schrijven [...] Welnu, wilt ge brieven
hebben? hier zijn ze” (1111-1112).
De door haar gefantaseerde Max krijgt in haar verbeelding verschillende rollen te
spelen. Eén daarvan is die van “de sterke redder die met één zwaai al de verlegenheid
weghielp” (1116). Het meisje stelt inderdaad al haar vertrouwen in hem. Zij is ervan
overtuigd dat hij een totale vernieuwing zal teweegbrengen, een omwenteling die
haar voor eeuwig en altijd uit de noodlottige sleur van het bestaan in het zweet des
aanschijns zal bevrijden. In scherp contrast met “dat eeuwig klagen en zuchten van
moeder” (1098), haar “voortdurend” (1099) gezucht, het “gezeur en gezaag” dat
“vergroeid [scheen] met de vliegspatten op de ruiten, met 't roetzwart aan de zoldering
en de reten van de vloer” (1099), staat haar “nieuw geluk” en “'t vooruitzicht van
een nieuw leven, een toekomst vol zonnigheid en lust” (1099). Max zal haar voor
eens en altijd verlossen uit de “oneindige reeks dagen vol grijze, eentonige
verdrietigheid” (1094). Dat Anneke dit verlangen naar vernieuwing en verandering
koestert in een seizoen waarin onveranderlijkheid en gebrek aan variatie al van in
de eerste alinea aan de orde zijn (supra), kan echter al als een voorafschaduwing van
haar niet te ontlopen drama worden gelezen.
Enigszins paradoxaal stelt het meisje haar hoop daarbij trouwens op de
mogelijkheid tot herhaling, weliswaar van een blij moment, maar toch herhaling.
“Wat of wie kon het hen deren in de kracht van hun geluk?” (1100), vraagt het meisje
zich overmoedig af: “De wereld waarvan zij droomde, was er, zij bestond in
werkelijkheid, - gister hadden ze er door gewandeld, 't zelfde veld lag er nog, en Max
was de jongen die haar zou vergezellen” (1100). Wat eerder had ze al gedacht:
De kerstdagen waren voorbij, maar 't zou weerom komen, 't was te herdoen,
nog vele keren, want 't geluk lichtte over een toekomst zonder einde.
Terwijl zij op de rand van haar bed bleef zitten mijmeren, wijdde het
kamerke uit en, als in een visoen, zag Anneke zich weggetoverd in een
zomeravonds landschap, waar zij met Max, gearmd door de koornvelden
wandelde. Maar kostelijker dan al 't geen zij in haar weelde bedromen
kon, had
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zij in stellige zekerheid, de woorden waarmede hij zijn liefde had
geopenbaard: “Anneke, waar zijt ge, mijn jonk?!” Ze wist de plaats nog
heel juist, toen hij het uitgesproken had, gaande naar de kerstmis
(1091-1092).
Annekes vertrouwen hecht zich dus aan een plaats, op een gelijkaardige manier als
dat ook voor Jan Vindeveughel uit Langs de wegen het geval bleek. Hetzelfde veld
ligt er nog, zo redeneert het meisje, dus kan de wandeling eeuwig worden herhaald.
De eeuwige herhaling om te ontsnappen aan de eeuwige sleur - de interne contradictie
zet de haalbaarheid ervan al bij voorbaat enigszins op losse schroeven. Al vlug blijkt
dan ook het illusoire van haar hoop, en “ze voelde zich verlaten en onderging het
hartzeer omdat 't zo gauw uit was 't geen ze zo vast en onveranderlijk meende te zijn”
(1121).
Het ironische is nu dat de wandeling inderdaad wordt herhaald. Vanuit haar
menselijke beperktheid ziet Anneke echter niet wat sub specie aeternitate (voor de
lezer?) wel duidelijk is: dat in Streuvels' romanwereld alles inderdaad een eeuwige
herhaling van hetzelfde is, een cyclus van op- en neergang, maar dat het individuele
subject daar niet boven staat. De scène daarentegen, de “plaats” en “'t zelfde veld”,
zijn wel degelijk onveranderd gebleven, evenals de handeling en de te vervullen
rollen. Opnieuw wandelen twee geliefden over velden en wegen. Het is zelfs zo dat
Annekes visioen van het korenveld wordt bewaarheid (1184-1185). Alleen, zijzelf
maakt geen deel meer uit van de acteurs en actrices op die scène. Max is namelijk
hand in hand met Clara aan het wandelen tussen het rijpe koren. Alles is gelijk
gebleven, alleen de identiteit van het subject dat de rol van ‘geliefde’ invulde, bleek
omwisselbaar. Ik kom daar bij de bespreking van het derde en vierde hoofdstuk op
terug.
Overigens lag in haar net geciteerde herinnering zélf al een aanwijzing van de
verwisselbaarheid. De zin die zij als de openbaring van Max’ liefde interpreteert,
luidt: “Anneke, waar zijt ge, mijn jonk?!” (1091). Het meisje weet “de plaats nog
heel juist, toen hij het uitgesproken had, gaande naar de kerstmis” (1091-1092). Wie
het naleest, merkt al gauw dat die zin in die scène niet in de tekst voorkomt, noch in
de eerste noch in de voor het Volledig Werk gebruikte druk268. Verwijst Anneke naar
een geïmpliceerde, niet verwoorde werkelijkheid? Of vergist ze zich? De tekst bevat
namelijk wel twee gelijkende zinnen: “Leentje, waar loopt ge, mijn jonk” (1079),
schreeuwt een jongen die geen naam krijgt naar zijn beminde, en Max zelf roept het
meisje dat later zijn grote liefde zal blijken te zijn toe: “Claarke, waar zijt ge?!”

268

Die gaat grotendeels terug op de tweede druk van deze roman, die in 1921 verscheen, eveneens
bij Veen.
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(1082)269. Of Anneke zich vergist of niet, speelt geen rol. Het punt is dat het in haar
ogen onomstotelijke bewijs van Max’ liefde toch niet zo ondubbelzinnig is. Max is
niet de enige die die zin uitspreekt, en hijzelf past de uitspraak dan ook nog eens toe
op Claarke (en in elliptische vorm zelfs nog op haar jongste zusje ook: “En gij, Elsje?”
1082). Annekes vermeende bewijs wijst dus eerder op de vervangbaarheid dan op
de uniciteit van de liefde...
Later krijgt Anneke nog een ander visioen: “Anneke landde aan op een zonnig
dorp, met vlaggen en bloemen, die wapperden vol kleur in de effen lopende wind”
(1116). Het is argumenteerbaar dat ook dit visioen werkelijkheid wordt, en dat bij
maar liefst drie verschillende gelegenheden. Een eerste keer is dat het geval aan het
begin van het derde hoofdstuk, ‘Het zomerlief’, waarin “bonte waaiers” (1125)
voorkomen, en wind, “vaantjes” (1127), wapperend linnen en “bloemhofjes” (1129).
Anneke zelf is echter nergens te bespeuren. Later blijkt dat ze is moeten thuisblijven,
“wakend bij het zieke zwijn” (1164). De tweede situatie die aan Annekes visioen
doet denken, is de zogenaamde ommegang (1138 sqq.). Bij dit gebeuren, waar het
meisje alweer de grote afwezige is270, krijgen we de wind “in effen loop” (1138), zon,
“een gewapper van fladderend blauw en rood” (1138), “bebloemde mutsen” (1138),
“kleine meisjes, neergeflokt lijk bloemkens” (1139). De laatste (en meest bittere)
keer dat een soortgelijke ruimte figureert, is in het slothoofdstuk, wanneer Max in
het huwelijksbootje treedt. In de beginbeschrijving (vanaf 1269) komen opnieuw
nagenoeg alle gegevens terug; er zijn bloemen, vaantjes en wimpels, en zon. Anneke
is wel aanwezig, doch de uitverkorene om met Max te huwen is niet zijzelf, maar
Clotielde...
Ik besluit. Annekes gevoelens worden dus tegengesproken door zowel de wereld van
de volwassenen als die van de jongeren en die van de natuur. Alle tegenindicaties
ten spijt, blijft zij toch koppig volhouden. Het meisje leeft dus als het ware in een
door haarzelf bedachte werkelijkheid. Meermaals wordt duidelijk gemaakt hoe
zelfbesloten dat

269
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Weliswaar gebeurde dat op een speelse en niet ernstig bedoelde manier, maar net als wanneer
hij, om zijn vriend Sef Kannaert te pesten, Clotielde vroeg als gezel voor één van de spelletjes,
blijkt ook dit ‘grapje’ visionair te zijn.
Pas op pagina 1140 komt haar naam voor het eerst voor, en dan nog in een expliciete
ontkenning van haar aanwezigheid: “Ze blijft thuis” (zoals later blijkt: om bij het zieke varken
te waken), net als de schoolmeester trouwens (“Marie, is uw schoolmeester niet mee? riep
Leentje Kannaert naar Marie Vanneste”). Pas nadat de dag voorbij is, bedenkt Max: “Anneke,
waarom was Anneke daar vandaag niet bij?” (1158).
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wereldje van in het begin al eigenlijk is. Het lijkt soms zelfs alsof ze geen werkelijke
partner van vlees en bloed nodig heeft:
Met een onbedachte zwaai smeet ze de armen open en sloeg ze weer toe,
nijpend in driftig, gedroomde omhelzing. De handen hielden en praamden
haar eigen lijf, altijd houden om de wellust te ondergaan (1091).
Ze houdt zichzelf vast, “haar eigen lijf”. Dit citaat benadrukt ook het irrationele, het
niet beredeneerde van haar gedrag: “met een onbedachte zwaai”, “driftig”, wat
uiteraard haaks staat op de immer speculerende en berekenende volwassenen. 's
Avonds gaat ze lange tijd voor de spiegel staan dromen: “Zij monkelde de blik van
haar eigen klaarblauwe ogen tegen” (1115). “Monkelen” hing in het eerste hoofdstuk
samen met liefde, zoals wanneer Anneke Max dankbaar in zijn gezicht “monkelde”
(1053) omdat hij haar alleen was komen ophalen, of met flirterige verliefdheid, zoals
wanneer Max, alvorens te zingen, “fier monkelend ieder in de ogen” keek (1059).
Wanneer ze in bed ligt, staat er: “Met een opwelling van weelde hield ze haar eigen
lijveke omarmd” (1116). “Met een opwelling” wijst weer op het onberedeneerde.
Zelfs nadat onloochenbaar vast staat dat ze haar gedroomde toekomstplannen met
Max moet opbergen, staakt Anneke het dromen niet:
't Droomvisioen waarin de dichterlijke schoolmeester haar voorkwam,
versmolt met de figuur en kreeg het voorkomen van Max; de twee waren
verenigd tot éénzelfde persoon, die zij wilde beminnen, in stilte, zonder
dat iemand het weten zou, zonder hoop van wederliefde (1118).
Met die “Max van haar eigen schepping, die ze liefhad en bleef beminnen” (1122)
verkeert ze telkens de weemoed haar overvalt in haar verbeelding “op de wegen der
verleden gebeurtenissen, door dat vreemd schone land” (1122) dat ze leerde kennen
die ene avond met Max.
De lezer had het kunnen weten. Alleen al het tijdstip waarop Annekes relatie met
Max zich afspeelt, voorspelde de onvermijdelijke nederlaag. De kiemen van haar
liefde worden immers op een onmogelijk ogenblik gezaaid: in volle winter, wanneer
alles wat leeft stil en doods is. Personages zijn, zoals ook Max later zal ondervinden
wanneer Pauwels hem met het oudste paard van zijn stal dochters opzadelt, evengoed
onderdeel van dat ‘alles’ als planten en dieren. Anneke, die de liefde zelf “als de
bloei van 't leven” (1100) beschouwt, begint te bloeien in de winter. Verliefd worden
in dit seizoen is even vreemd als een vrolijk sneeuwballengevecht op een nachtelijk
kerkhof. Hoezeer het verloop van haar liefde tegen de door de natuur voorgeschreven
gang van zaken
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indruist, wordt tevens geïllustreerd door de gebeurtenissen met het varken. De
geschiedenis van Anneke en Max begint, binnen deze tekst dan toch, met het doden
van iets van de natuur, namelijk een varken, en ze eindigt definitief meer dan honderd
bladzijden later wanneer Max een varken in barensnood het leven redt: “Nu was
Anneke verplicht te erkennen welke afgrond er ligt tussen gedroomde toestanden en
gebeurtenissen uit 't werkelijk leven” (1165).

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

510

Lente en zomer. Het zomerlief en De wondertijd
Het zomerlief
Het derde hoofdstuk begint met een uitgewerkte beschrijving van het lentelandschap,
zoals blijkt uit het feit dat de wind “de boodschapper van de heerlijke lente” (1125)
wordt genoemd271. Een aantal punten van verschil met de voorstelling van de winter
springt meteen in het oog. Zo is het deze keer niet een mens (de slachter) die het
geheel in beweging zet, maar wel iets van de natuur (de wind). Van de passiviteit
van de dingen van de natuur is hier dus geen spoor meer. Immers, niet alleen die
wind zelf is actief, ook de kalveren, de paarden, de wolken en de bomen zijn het of
worden door de wind in beweging gezet (“De hagelwitte wolken dreef hij voor zijn
adem uit en de schaduwvlekken deed hij lopen over de zonbeschenen akkers” 1125).
De gehele beschrijving staat in het teken van dynamiek. Een vergelijkingspunt bieden
de bomen:
De grote, zwarte lorkebomen stonden als reusachtige kandelaren, fijntopte,
fluweel-zwart, de wijdopen takken met franjelig spinneweb behangen
(1073).
de bomen zelf, - de oude, naakte bomen, - waren wit beijzelbaard, met
schitterende stekelpriemsel tot aan de fijnste wiskes op de uiteinden (1080).
tegenover
de bomen zwaaiden hun takken waarop 't eerste groen te schaaieren begon
(1125).
's Winters “stonden” de bomen daar, en ze “waren”. In het warme jaargetijde worden
ze met behulp van veel actievere werkwoorden
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Het is evenwel niet helemaal duidelijk in welke maand dit hoofdstuk gesitueerd moet worden.
Het werk dat de jongeren verrichten, namelijk het wieden van onkruid, evenals de plechtigheid
van de ommegang, zijn typisch voor de midzomerperiode (24 juni is het feest van de
midzomer), zoals Streuvels die beschreef in ‘De ommegang’ (VW II:419-494). In dat geval
zouden de laatste bladzijden van het tweede hoofdstuk, 1120-1124, de gehele lente omspannen.
Dat strookt ook met de daarin beschreven werkzaamheden: ploegen, zaaien, bemesten. Maar
waarom verwijst de verteller dan aan het begin van het derde hoofdstuk naar de wind als de
boodschapper van de lente? In de eerste druk ontbrak dit beeld en stelde het probleem zich
niet. De boeren beschouwden de wind immers als de boodschapper van de zomer: “'t is de
zotte wind [...] de zomer komt!” (Streuvels 1903 I:132). Door de herschrijving ontstonden
er dus temporele inconsequenties in de tekst...
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beschreven: “zwaaiden”, “schaaierden”. Niets blijft dan ook doods of bewegingloos:
“Al wat leefde scheen er behagen in te scheppen en 't loech en 't stoeide ook al mee
in nieuw ontwaakte joligheid” (1125) - wat een verschil dus met Anneke die zich
afvraagt: “De gedoezige koeien, de zwijnen en de kiekens, waarom schaterden ze
niet mee in de grote blijheid?” (1097).
In deze dynamische wereld is er wel ruimte voor verandering en vernieuwing.
Alles is er niet “godse dagen” lang gelijk en vervuld van dezelfde bezigheid (1045).
Zo draven er “wisselwendende schaduwen” (1126) over het zonnige land en deelt
alles wat leeft mee in de “nieuw ontwaakte joligheid”. Ook wordt benadrukt dat de
wind “ineens [...] uit de zuiderstreek gewaaid” (1125) komt, wat lijnrecht kan worden
geplaatst tegenover de veel te lange duur van de winterperiode die gesuggereerd
wordt door een zin als “Eindelijk sleet de sneeuw weg van de velden, ze was bevuild
door 't lange liggen” (1120). Ook geluid komt in de lente niet enkel van mensen,
maar bijvoorbeeld ook van de wind, die molens doet “roefronken” en de slagen van
de torenklok “opensproeit” over de verte (1125). Meer nog, deze keer is het als het
ware de mens die het zwijgen wordt opgelegd door de natuur in plaats van omgekeerd.
Over het effect van de wind op de “mensen, de grote gedaagde mensen” (1126), stelt
de tekst immers: “Hij miek gerucht en gerammel dat alle stemgeluid als een ijle
klank, gesmacht bleef en in 't niet vergalmde” (1126). Het is trouwens opvallend dat
de eerste druk nog een passage bevatte waarin luidkeels schreeuwende varkens
voorkwamen: “De zwijnen tierden” (Streuvels 1903 I:132), wat zou kunnen worden
gelezen als het herstel van de mondigheid van de in het beginhoofdstuk het zwijgen
opgelegde dieren.
Het zijn niet toevallig de “grote gedaagde mensen” die hier de mond gesnoerd
worden. Deze inleidende beschrijving typeert de lente namelijk als het seizoen waarin
de jeugd het voor het zeggen heeft. Hun stem, hun gezang op het veld vergalmt dan
ook niet “in 't niet”: “de galm van hun stem werd haastig meegevoerd wijds en zijds”
(1127). De wind werkt als het ware in hun voordeel doordat het bereik van hun stem
wordt vergroot. Het gedrag van die jeugd, zoals we dat in het voorgaande hoofdstuk
hebben leren kennen, past inderdaad duidelijk in deze omgeving. Hun voorliefde
voor spelletjes bijvoorbeeld is te lezen in “Spelevarend kwam hij door 't geluchte”
(1125), net zoals hun danslust een pendant vindt in de “dansende luchtgolven” (1125),
hun vrolijkheid in “de lachende wind” (1126), en hun plaagzucht en gekdoenerij in
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“rolde zottebollend over 't land” (1125)272. Het gebrek aan gerichtheid en
vooropgezetheid in deze laatste frase strookt eveneens met het spontane, het
onvoorspelbare en het impulsieve van de jongeren dat we op het joelfeest hebben
kunnen vaststellen. Elsje bijvoorbeeld slaagt erin ieders verwachtingen te bedriegen
(1072) wanneer ze haar moeder uitkiest als de persoon die zij het liefste ziet, en Jan
Derycke laat “onverwacht” zijn twee buurmeisjes zitten om een derde meisje te
kussen. Max kiest, tegen ieders verwachting in, niet Anneke om naar buiten te gaan
wandelen, maar wel Clotielde: “omdat ze allen 't oog op Anneke hielden, of omdat
hij hen in hun verwachting wilde bedriegen, of enkel maar voor de aardigheid, riep
hij ineens: - Clotielde! Hij wist niet waarom zijn keus juist op haar gevallen was”
(1073). Het laatste zinnetje van het citaat maakt meteen ook duidelijk dat hij zelf
niet altijd even goed kan voorspellen of verklaren wat hij doet. Zijn zomerlief kiest
hij op dezelfde impulsieve manier: “Zijn inzicht was, in de weerdij van enkele
ogenblikken, opeens veranderd: 't voornemen Sanne te gaan vragen had hij verworpen
en zijn gedachten waren gevallen op Clara, misschien wel door het toeval der
ontmoeting van daareven of om die stoute meid in 't gelijk te stellen?” (1131). De
vraagvorm bewijst dat Max ook nu niet goed weet wat hem bezield heeft.
De wind, aan wie al deze kenmerken eveneens toegeschreven worden, wordt dan
ook een “jonge wind” genoemd, die, net als de jongeren, aan het begin van het leven
staat (“prille wind”), net als vele andere dingen in dit seizoen overigens (“kalveren”,
“'t eerste groen”). Hij rekent af met diverse gewoonten en kenmerken van de
volwassenen:
De mensen, de grote gedaagde mensen, kwamen buiten met de ernst van
alle dagen op het wezen, maar de lachende wind omwentelde ze voren en
achter, tot ze meededen in 't spel. Hij miek ze zo schamel, zo kleintjes, zo
onmenselijk belachelijk. Hij duwde ze voort en, onwillens moesten ze
lopen en grabbelen in de lucht telkens hij hun de muts van 't hoofd sloeg;
ofwel blies hij hen zijn felle adem vlak in 't gelaat zodat ze dobbeltoe
gebogen, moesten steken om vooruit en houden om op de benen te blijven.
[...] De statige boerinnen die van de kerk kwamen, werden aan de omdraai
hun rokken en mantels langs achter opgeschept, de wind roefelde er in en
deed ze wapperen in 't wilde; daarenboven stootte hij hun muts opzij zodat
de
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Dit verklaart ook de parallel tussen het door hen gefocaliseerde maanlandschap (“'t was of
lonkten ze en loechen en zottebolden ze ondereen” 1053) en dit lentelandschap; het werkwoord
“zottebollen” komt zelfs opnieuw voor. In dit hoofdstuk kan de vreugdevolle indruk echter
niet aan focalisatie worden toegeschreven, gezien het feit dat het een volle bladzijde duurt
voor het eerste personage eraan te pas komt...
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boerinnen geen handen vrij kregen om hun fatsoen te houden (1126).
Wat “gedaagd” en “statig” is, de “ernst van alle dagen”, “fatsoen”: het wordt hier
alles belachelijk gemaakt: “Hij miek ze zo schamel, zo kleintjes, zo onmenselijk
belachelijk”. Net als eerder de ernst van de slachter even moest wijken voor een echo
van “de leute” uit zijn jeugd (1050), doen de volwassenen hier weer mee “aan 't spel”.
Zij worden daartoe gedwongen: “onwillens moesten ze lopen”, “moesten steken”.
Er is dus een macht boven hen, die hun statigheid en kalme ernst onbestaande maakt.
Hij pleegt ook een aanval op het fatsoen van de vrouwen: “zodat de boerinnen geen
handen vrij kregen om hun fatsoen te houden”. Nu is fatsoen net datgene wat boerin
Pauwels in het eerste hoofdstuk in stand probeerde te houden, en wel bij haar jongste
dochter: “oppassen dat ge u niet en mistoogt” (1075). De jeugd geeft blijkbaar niet
zo om dergelijke dingen, en hoort dan ook perfect thuis in dit seizoen.
Die wind, die een “hij” genoemd wordt, blijkt heel lichamelijk en zelfs erotisch
ingesteld: een gevoel van “lust” overvalt al wie zich laat doorwaaien (1125), en de
meiden zijn welgezind “omdat de wind in hun rokken woelde en hun lijf als met
handen beduwde, als wilde hij hen omver kantelen” (1126-1127). Zij genieten van
“de deugddoende aaiing van de luwe wind” (1127). De wind verwart hun kapsel:
“Hun haren vlogen verward, in kluwen rond hun wezen, en 't zoefde al achter en al
voren zo geweldig” (1127). Eenzelfde effect brachten de dansen en spelen op het
joelfeest teweeg: “De haren hingen hen los en wild rond het hoofd, ontknoopt en
verwarreld als vernestelde spinnewebbe” (1075).
Een dergelijke beschrijving aan het begin van een hoofdstuk wekt bij de lezer
bepaalde verwachtingen voor het handelingsverloop: de volwassenen delven het
onderspit, maar de jeugd zal overwinnen. Hun gedrag is immers in overeenstemming
met wat in de natuur gebeurt. Meer nog, zij spelen het project van de natuur na. Het
hele hoofdstuk door zien we dan ook hoezeer de onbekommerde vrolijkheid van de
jongeren op de voorgrond staat. De meiden hollen over het veld “en ze loechen,
zonder bekende reden, zuiveruit van welgezindheid” (1126). “Tot zondag! de
ommegang!” (1127), is de kreet die de hele tijd weerklinkt. Het luidruchtig gelach,
gepraat en gezang is niet van de lucht: “de bende in luide schaterlach” (1128), “de
ruchtige zang en 't gesnebber” (1129), “Meiden en dochters stapten welgemoed en
lachend” (1130), “Hij hoorde van ver weeral de gulle lach galmen” (1131), “In de
verte hoorde hij luid getater van vele stemmen” (1133) - de lijst voorbeelden is wel
zeer uitgebreid. De liefde tussen Max en Clara, die
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ontstaat in dit seizoen van al wat nieuw en jeugdig en vrolijk is, zou wel eens meer
kans op slagen kunnen hebben - op het eerste gezicht althans.
Nochtans is de manier waarop de wind wordt beschreven niet onbelangrijk.
Streuvels doet dat geheel in overeenstemming met het stijlvoorschrift dat stelt dat
een contrast een beschrijving ten goede komt: “Deze keer bleek 't de verwoester niet,
gelijk te najare, die tempeesten komt met geweld en overal schade en kwaad uitricht,
- 't was de vriendelijke wind, de boodschapper van de heerlijke lente” (1125). Het
neveneffect van een dergelijk contrast is echter ook onvermijdelijk dat op de
beperktheid van de lentewind wordt gewezen. De benaming van de wind
(“boodschapper van de lente”) relativeert op dezelfde subversieve manier als woorden
als “zomermeisje” of “zondagskind” dat doen, koosnaampjes die Max aan zijn Clara
geeft (“Mijn beste, lief zomermeisje, aaide hij” (1156), “het meisje van zijn hart, dat
al zijn begeerten vervulde - het zondagskind!” 1247)273. De lezer denkt bij de benaming
misschien aan zijn wintermeisje Anna... Wind en meisjes zijn blijkbaar
seizoengebonden, tijdelijk dus, en zullen vervangen worden wanneer het jaargetijde
dat vraagt.
De triomf van de wind is niet alleen per definitie tijdelijk, hij is ook onvolledig.
Het werk dwingt, alle pleziermaken ten spijt, immers evengoed. De heerschappij van
de wind is beslist niet zo volledig dat de arbeid eronder lijdt: “Geen vogel dorst er
zich wagen, maar boevers en knapen stonden er vast op de benen geschoord” (1126).
Het werk gaat dus gewoon door. De vermeldingen van het aan de gang zijnde werk
zijn dan ook beslist niet minder talrijk dan die van het plezier: “Kannaerts bende zat
neergefokt in lange reeks op de vlaschaard” (1127), “De drie dochters van Pauwels,
met de meiden van 't hof, wrochten in de beten” (1127), “Deryckes volk wrocht in
de suikereien” (1128), “Die avond hadden boer Pauwels dochters met de meiden,
heel laat gewerkt om alles kant en klaar te krijgen” (1135). Meer dan eens worden
tekens van blijheid en van werk in één enkele zin vermeld: “Tot zondag! riep Vramme
de boerenknaap die de ploeg dreef door zijn aardappelveld” (1127), “Fons Kraainest
ginder, wagende wijduit met de armen, zwaaide de zeisen door de snijtarwe en eer
hij een nieuwe bendschrode begon, tierde hij tussen de handen: - Tot zondag! naar
de ommegang!” (1127), “Door al het haastig bedrijf klonk de ruchtige zang en 't
gesnebber van 't
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Het woord “zondagskind” krijgt later nog een extra negatieve klank doordat Peetje Mullie
de jongere generaties verwijt: “ze lopen gekleed alsof 't alle dagen zondag was” (1221). Op
zijn huwelijksfeest komt Max tot het pijnlijke besef: “Met haar, als met een zondagskind
ware 't hem morgen en voor altijd een toekomst geweest vol zonneschijn; - 't geen hem nu
voorstond leek eerder een ernstig kalme wekedag in eentonige, stage somberheid” (1286).
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doende vrouwvolk; in heel hun verlane drukte bleven zij blijgemoed” (1129). Het
werk is ook datgene wat voor de tijdsindeling van de gebeurtenissen in de roman
zorgt: “De zaterdag in 't valavond, als hij 't peerd op stal gedaan had, drentelde Max
tot aan de hofpoort” (1129), “Maar terwijl hij de peerden voederde en zo aanstonds
ging vertrekken” (1160). Een van de manieren waarop de lezer met iets meer precisie
zou kunnen achterhalen in welke maanden de verschillende fasen van het verhaal
zich afspelen, is trouwens precies door na te gaan welk soort werk de personages
uitvoeren: de voorjaarse bietenteelt (hoofdstuk drie), de bietenteelt in het najaar
(vijfde hoofdstuk), de eerste gesleten vlaschaards (vierde hoofdstuk),...
Plezier is dus niet denkbaar zonder werk. Het omgekeerde kan echter wel274. Het
project van de jeugd is ondergeschikt aan dat van de volwassenen, zelfs in wat voor
hen het meest glorierijke seizoen lijkt te zijn. Hun wensen en verlangens komen na
de arbeid. Het is interessant om te zien hoe het gedrag van de jonge boerenzonen
deze rangorde enkele keren op de helling dreigt te zetten. Net als in het eerste
hoofdstuk zijn zij het vooral die zich als koningen en prinsen gedragen. Het einde
van het ommegangsfeest biedt daarvan een goede illustratie. De meisjes beseffen dat
het tijd is:
De meisjes vonden dat het hun tijd was om te vertrekken - ze dachten aan
moeders dringende vermaning: “met valavond thuis!” en ze wisten dat 't
werk in de stal op hen wachtte (1151).
De ouders, in hun typische rol van vermaner, installeren de tijdelijkheid in de wereld
van de jongeren, die door tijdloze herhaling gekenmerkt wordt: “De voeten sleepten
altijd door” (1148), “Geen van allen werd het moe eenbaarlijk dezelfde weg op en
af te drentelen om er altijd dezelfde kennissen te ontmoeten” (1151). Het is trouwens
veelbetekenend dat de oudere personages het minder moeilijk lijken te hebben met
het afscheid van het plezier dan de jongere: de eersten van wie gezegd wordt dat zij
naar huis trekken, zijn de “bejaarde bedevaarders” (1151), en de oudste van de drie
dochters van boer Pauwels is diegene die, tot ergernis van de jongste, het meest
aandringt om naar huis te gaan: “Elsje werd nijdig op haar oudste zuster, die altijd
maar dwong om naar huis te gaan” (1152). De jongens echter trekken zich niets aan
van tijdsbeperkingen: “De jonkheden dachten er niet aan nu reeds heen te gaan”
(1152). Maar hoe de jongens ook aandringen, ze slagen er niet in hun gezellinnen te
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Twee hoofdstukken verder zal dat duidelijk blijken wanneer men, ondanks en eigenlijk zelfs
omwille van de “eentonige verdrietigheid” (1209) van het regenachtige najaar, toch moet
blijven doorwerken: “Door dat al dwong het werk aan de najaarsvrucht” (1209).
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overhalen om te blijven: “meisjes moesten met 't donker thuis zijn, en nu waren ze
reeds over tijd, - moeder zou opspelen, - en er moest toch eens een eind aan komen”
(1152). In de eerste druk wordt de andere ingesteldheid van jongens en meisjes niet
in verband gebracht met een verschil tussen beide geslachten. Daar blijkt duidelijk
dat jongens het werk minder belangrijk vinden dan het plezier: “g'hebt nog al den
tijd, de koeien kunnen wachten vandage, zei Kannaert” (Streuvels 1903 I:181), doch
die passage is weggevallen in de voor het Volledig Werk gebruikte druk.
Dit hoogmoedige gedrag kunnen we ook bij Max vinden. Wanneer hij na het feest
van de ommegang naar huis stapt, is de dageraad al aangebroken (1157). Onderweg
denkt de jongen na over het leven:
God, jongens, wat een lustigheid was het leven, te grabbelen in 't geluk,
te zwemmen als een vis in 't water; aan niets te denken, alleen maar mee
te drijven met de geneugte van jong te zijn! De vruchten die van
weerskanten de weg stonden, ze groeiden lijk zot. De bedauwde
koornhalmen sloegen hem in 't wezen... boer Vanneste beredderde 't al!
zij, de jongens, hadden voor niets te zorgen!... Max was alleen op de baan
in de wijde, stille zomernacht en al waar hij keek zag hij 't oneindige van
zijn jong geluk, onder en boven, vóór en achter en de driestheid er rond
van zijn weerga - jongens en meisjes die er waren om de schone zondagse
zomerdagen te verleven. [...] Morgen houd ik me wat al de ene kant en
maak een gemakkelijke dag, schikte hij in zichzelf (1158).
Voor Max is het leven puur genot. Zijn jonge geluk is oneindig. Hij voelt zich
verheven boven de aardse zorgen, boven de strijd om het bestaan. De natuur schijnt
hem gelijk te geven: hij ziet zijn geluk overal weerspiegeld en de vruchten groeien
rijkelijk zonder dat Max ervoor moet zorgen. Nochtans blijkt uit dit citaat meteen
ook hoe onmogelijk Max’ opvattingen eigenlijk zijn. Zijn zorgenloosheid bestaat
slechts omdat zijn vader alles “beredderde”, en de weerspiegeling van zijn geluk
wordt enkel door hemzelf waargenomen. Alleen al het feit dat hij geluk verbindt met
een tijdsbepaling, “schone zondagse zomerdagen”, toont de vergankelijkheid ervan
aan, zoals dat ook het geval was voor de lentewind en het zomermeisje. De volgende
morgen al blijkt hoezeer de werkelijkheid kan afwijken van zijn gedroom. Zijn
voornemen om het zichzelf gemakkelijk te maken de volgende dag, wordt één alinea
verder al tegengesproken door zijn vader: “Toe kerel, 't volk is er al, 't is tijd!” (1159).
De “schone zondagse zomerdagen” zijn ook spoorloos verdwenen: “met verrassing
zag hij dat het schoon weer in fijne
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smuikelregen veranderd was en meteen ontwaakte in hem 't besef van het werk in
de beten” (1159).
Die “beten” kwamen, mijns inziens niet toevallig, al eerder voor. In het begin van
het derde hoofdstuk kuiert Max, “de handen in de broekzakken” (1130; dat een
personage met de handen in de zakken rondloopt in een door utilitarisme doordrongen
universum, is uiteraard niet zonder betekenis, zeker niet als ook nog blijkt dat er rond
hem nog mensen aan het werken zijn!) genietend en nadenkend over wie hij als
zomerlief wil vragen, rond over het land. Temidden van de idylle duikt echter een
vreemde klank op: “Het avondwindje woei zachtjes... zie, daar wrochten de mensen
nog in de beten” (1130). Max blijkt dus, zijns ondanks, aandacht te hebben voor
dingen die niet in eerste instantie met plezier maar wel met werken te maken hebben.
Een soortgelijk voorbeeld vinden we wanneer hij met Clara rondwandelt:
Maar terwijl hij zo druk aan 't kouten was en zich getrokken voelde naar
de smachtende blik van die meisjesogen die schalks in de zijne blonken,
werd hij gewaar dat er iets gebeurend was in die avond, dat er in de lucht
iets wonders omging; het deed hem aan als: het interden, de aanvang van
een geluk dat hij niet zwelgen kon of overkijken. 't Was het uur dat de
koeien moe van grazen in de weide, te wachten staan om ontlast te worden
van de overladen uier. De aamloosheid van de lucht was zo ongewoon na
al dat woelig bewegen ginder op 't dorp. De vruchten waren bedauwd en
de wijde, goudgele koolzaadvelden geurden als een zalige weelde; een
lust ware 't er in te zwemmen. De hemel zat witgedopt, vol bleke, wolle
wolkjes en in de verte stonden de huizen vervaagd in de zachte deemstering
die alles omwond in een doezel van wazigheid (1155).
Ook hier wordt de wonderlijke idylle onderbroken door een gegeven dat op het
dwingende werk wijst: koeien die dringend gemolken moeten worden. Dat het net
om koeien gaat, is allicht niet toevallig in een tekst waarin het verzorgen van die
dieren al van bij het begin de connotatie krijgt van bedreiging voor de liefde. Anneke
mag immers enkel gaan vieren nadat ze de koeien “al besteld?” (1049) heeft en omdat
een andere koe op tijd kalfde (“Ons Lotte heeft gelukkig gister gekalfd, anders mocht
ik er nu de wacht houden in de stal” 1054).
De “zalige weelde” waarmee de geur van de koolzaadvelden wordt vergeleken,
kan evenzeer als een dubbelzinnige verwijzing naar de wereld der volwassenen
worden gelezen. Aan de ene kant wordt het woord of het ervan afgeleide adjectief
immers gebruikt om een toestand van overvloedig genot en geluk aan te duiden,
zoals wanneer het een
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“weelde” heet om de koude winterlucht in te ademen (1080), of wanneer Anneke in
haar “weelde” haar eigen lichaam omvat (1116). Aan de andere kant echter
functioneert het woord ook een paar keer als een aanduiding van materiële welvaart.
Zo zegt Max’ moeder, wanneer de rijke Pharaïlde met hem wil trouwen: “ge hebt
maar toe te grijpen, jongen, en ge wordt een weeldige boer” (1179), en wordt de
steenrijk geachte Vincke “de weeldige peerdenboer” (1274) genoemd. Wanneer Max
het huwelijksaanzoek verwerpt, zegt zijn vader: “Die zijn goeste doet is weeldig”
(1181), en volgens de woordenlijst van het verzamelde werk betekent dit: “die zijn
zin kan doen, mag zich rijk en gelukkig achten”. Rijk en gelukkig - geld én plezier
dus.
Max' houding is in feite ambigu. Hij kan zijn bekommernis om het boerenbedrijf
toch niet helemaal verbergen275. Hij verschilt niet zo absoluut van zijn vader, zoals
zijn gesprek met de boerenknecht Free duidelijk aangeeft: “- 'k Kom uit de meers,
Max, 't gras groeit gulzig, 't is schoon om zien. - Een voordelige zomer te wege! riep
Max” (1130). Terwijl Free op de schoonheid en het gulzige groeien van het gras
wijst, begint Max over de geldelijke waarde die daaruit voortvloeit. Een ander voorval
speelt zich af in de stal met kalfjes: “Als een ernstige kenner, betastte Max de beestjes
op de rug” (1132), waarbij vooral het in deze roman geladen woord “ernstige” helpt
om zijn opkomende volwassenheid te suggereren. Wat later is Max aan het proberen
om het varken in barensnood van Demeyere te redden, en “Op zijn wezen lag de
ernstige uitdrukking van iemand die in geweten, een lastig werk gaat verrichten”
(1161).
De voor het Volledig Werk gebruikte druk wijst nadrukkelijk op Max' nobele
houding bij deze gelegenheid om een medemens uit de nood te helpen. Max is zich
op het einde van het derde hoofdstuk aan het klaarmaken om ter gelegenheid van
“kermismaandag” op zwier te gaan, wanneer zijn vader hem komt melden dat hij bij
boer Demeyere moet gaan helpen om het varken in barensnood te redden. Dat “viel
hem lelijk tegen en hij ondervond de weerzin om iets te moeten laten waarop hij
gerekend had” (1160), maar hij kiest toch resoluut voor een volwassen
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Voor de volledigheid wijs ik er nog even op dat de eerste druk nog een passage bevatte
waarin deze kwestie aanwezig was. Max keert terug nadat hij het varken van Demeyere heeft
gered: “hij wandelde zonder haaste om t'huis of ergens toe te komen, wandelen in den mane,
achteloos, zonder vaak of vermoeienis en hij keek rond in de blauwte over 't land en streelde
met opene handen het dauwnatte koorn dat rijpe en ruischloos stille stond, zwaar in de
nachtdonkerte” (Streuvels 1903 I:209). De zin bevat zowel gegevens die aansluiten bij de
wereld van de jeugd (het doelloze wandelen, het strelen) als aandacht voor de rijpheid van
de vrucht.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

519
houding: het werk gaat voor. Bovendien werd zijn nobelheid in de eerste druk nog
ontmaskerd als machtslust:
De spijt leed hij maar een stonde, daartegen kwam de eigenweerde en de
faam van den behendigen boerenzoon waaraan hij hield [...] z'Hadden hem
noodig d'andere boeren en dan stonden ze hem in de oogen te kijken om
hulp en angstig waren zij toen hij kalm en vastberaden bij het zieke beest
stond. Hij was bewust van zijn macht en dat liet hij hen voelen (Streuvels
1903 I:199-200).
Wat hij doet, is niet louter als eigenbelang te beschouwen (wat verder wordt immers
melding gemaakt van zijn geweten dat hem dwingt zijn stap te verhaasten), maar
toch grotendeels276.
Dat Max zich in dergelijke kleine details al volwassen toont en op zijn vader lijkt,
verklaart misschien voor een stuk waarom hij zich aan het eind van het verhaal zo
gemakkelijk neerlegt bij de snode plannen die die volwassenen met hem voor hebben.
Niet alleen het werk komt in dit hoofdstuk voortdurend zijn rechten opeisen. Ook
geweld is de hele tijd aanwezig, zelfs bij de vrolijkste gebeurtenissen. Wanneer de
meisjes vrolijk taterend op weg zijn naar de ommegang bijvoorbeeld, staat er: “Onder
't lustig gesnebber werd er ook in 't stille, menige venijnige bemerking gemaakt, want
waar de afgunst vunsde, moesten zij hun gemoed lucht geven” (1139). De door Max
in de steek gelaten Pharaïlde uit haar ongenoegen in haar kledij: “op 't hoge van de
borst stak een vuurrode pioen, als een uitdagende vuist” (1145). Max zelf blijkt een
bijzonder jaloerse kerel te zijn, ook al is standvastigheid in de liefde op dat ogenblik
beslist nog zijn sterkste kant niet. De eerste keer dat hij Claarke ziet dansen met Sarel
Derycke, die het hele verhaal door een te duchten concurrent zal zijn, wordt hij woest:
In een opwelling van drift, snapte Max toen de eerste gereedste, onbekende
boerendeerne vast. In een geweldige razernij zwaaide hij met haar rond,
de horrende walsvlucht in [...] De wrevel groeide in hem aan en hij spiedde
met nijdigheid, volgde het
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In de eerste druk is Max duidelijker het evenbeeld van zijn vader, die ook als schipperend
tussen nobel en egoïstisch, tussen rechtvaardig en belust op aanzien en macht, wordt
beschreven. Enerzijds zegt hij van zichzelf: “ik kan geen onderkruiperij, geen onrecht zien;
waarom moeten ze de kleine, [sic] boerkes 't bloed uitzuipen, hebben ze geen meersch genoeg?
- voor dat zot gedacht van dien peerdenkweek moeten ze ons al ontpachten!” (Streuvels 1903
II:82). Anderzijds is hij het wel die, om indruk te maken op de andere boeren, precies door
onder te pachten Demeyere van zijn hof zal jagen. Zijn vrouw merkt beschuldigend op: “'t
deugt niet, boer: de duivel zit eronder! g'hebt altijd gesakkerd als er iemand onderpachtte”
(Streuvels 1903 II:128).
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koppel en de welgedane uitdrukking op Sarels wezen, vervulde hem met
afgunst (1147).
Wanneer Sarel om bier gaat, profiteert Max van de gelegenheid om Clara ten dans
te vragen: “Ik en gij nu, me meiske!” (1148). De volgorde van de persoonlijke
voornaamwoorden in zijn uitspraak is allicht niet toevallig, want ze verraadt Max’
egocentrische denkwijze. Clara probeert hem af te wimpelen (“'k Ben al zo moe,
Max, ik wil liever wat rusten...” 1148) maar hij dwingt haar, en de geselecteerde
woorden spreken boekdelen:
Willen of niet, zijn arm omgreep haar lenden en op! ze waren weg te gare.
Met nieuw geweld draaide hij en in de trippel van de dansmaat voelde hij
't meegeven van haar raaide lijf, 't geen hem nog geweldiger aanzette [...]
hij hield zijn verovering in de armen. [...] De meisjes, men moet hen
pramen en dwingen, meende hij: die hun 't botste geweld aandoet verovert
zijn plaats en wordt de uitverkorene (1148-1149).
Wanneer Max terugkomt van de vechtpartij (!) tegen de Muntenaars, is er een andere
geweldenaar met zijn verovering aan de haal. Sarel is Claarke namelijk aan het
uitnodigen voor de dans en Max reageert furieus: “hij schormde er ineens naartoe
en in de hevigheid nog van zijn opgejaagd gemoed, greep hij de kerel in de lenden
en stootte hem opzij” (1150). Geweld tegen vreemden kan dus gemakkelijk omslaan
in geweld tegen het eigen volk: “Sarel snapte zich om en daar stonden de twee
makkers voor elkaar, met geloken vuisten en de gramschap in de ogen. - Raak haar
niet aan! Zij is de mijne! riep Max” (1150), waarmee meteen nog eens zijn bezitsdrang
in de kijker komt te staan.
Deze bezitterige houding van Max brengt in feite een element uit de mercantiele
sfeer binnen in de niet-utilitaristische wereld van de jeugd. Anneke vraagt zich af
waarom Max haar eigenlijk het hof heeft gemaakt als hij het dan toch niet ernstig
met haar meende: “uit een gevoel van ijdelheid waarmede men iets verovert?” (1165).
Meisjes verliefd maken blijkt een doel te hebben, het is namelijk iets om de eigen
ijdelheid te strelen. Een jeugdherinnering van Max suggereert dat hij er zelfs materieel
rijker van werd: “zijn eerste liefde: toen de meisjes hem hun appelen en centen
brachten, alle om 't even verzot op hem waren... omdat hij hen zo goed kon opwinden
met beloften van eeuwige liefde!” (1135).
Het is in dit geval ongetwijfeld interessant om de tekst van de eerste druk van de
roman erbij te nemen. In die eerste druk was dit schoolvoorbeeld van een
‘anemografie’ namelijk beduidend langer. De
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daarnet voorgestelde interpretatie van de beginbeschrijving als zou ze het
tijdperk/hoofdstuk van de jeugd inluiden, wordt door deze langere versie niet
onmogelijk gemaakt. Integendeel, de aangestipte gegevens worden nog extra
beklemtoond. Zo is de wind niet zomaar “jong”, hij zag nog maar pas het levenslicht:
“Al op eenen nacht werd de geweldige wind geboren” (Streuvels 1903 I:132). Wat
verder wordt hij “de groote, jonge reus die zich vermeijen komt en wanwere en koude
met breeden zwaai de lucht uitjaagt en meêbrengt de luwte in 't land” (Streuvels 1903
I:132) genoemd. Deze beschrijving lokt de associatie uit tussen Max en de wind, niet
het minst omwille van de gelijkaardige manier waarop de rol verwoord wordt die
Anneke in beide drukken aan de jongen toeschrijft: “de sterke redder die met éen
zwaai al de verlegenheid weg hielp” (Streuvels 1903 I:120).
Andere gegevens accentueren het verband tussen de jeugd en deze wind/dit seizoen
extra. De “zotte schaterlach” (Streuvels 1903 I:134) en de “jolige razernij” (Streuvels
1903 I:134) van de “gekscherende zot” (Streuvels 1903 I:136) die deze wind heet te
zijn en het “zot pleizier” (Streuvels 1903 I:134), brengen de jeugdige vrolijkheid
nadrukkelijker in de herinnering. Ook dat de wind dezelfde onvoorspelbare intuïtieve
houding en dezelfde beweeglijkheid bezit als de jongeren, krijgt in deze eerste versie
meer aandacht:
Stroelend in snellen stroom kwam hij effen geloopen ten zuiden uit,
noordewaards weg over 't land, zoo ijzig was de vaart dat 't geluchte ervan
daverde en dan, met een zoem en een zucht, viel hij nêer alsof 't nu ineens
uit en gedaan was met rennen; 't bleef stil een stonde, maar verder duikelde
hij weer op (Streuvels 1903 I:133).
Max en zijn kompanen, die, zoals meer dan eens gezegd wordt, graag te paard op
veroveringstocht trekken, lijken zelfs in gesymboliseerde vorm aanwezig te zijn:
“alsof de lucht vol brieschende rossen liep en vol tierende dronken ruiters” (Streuvels
1903 I:134). Ook de erotische geladenheid van het seizoen ten slotte wordt verhoogd.
Een veelzeggend zinnetje dat in de voor het Volledig Werk gebruikte druk ontbreekt,
is: “De katten op joelrol stietten aldoor de schelle schreeuwen of lagen te klagen
overhands zoo gemartelde kinders het kunnen” (Streuvels 1903 I:134). De concrete
betekenis van “joelrol” is niet zo gemakkelijk te achterhalen; volgens Lemaire
betekent het “pleziertocht”, maar in andere dialectwoordenboeken of in het WNT
komt het niet voor277. Wat het
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Misschien gaat het hier om een door Streuvels zelf gevormde samenstelling? Het WNT geeft
onder het lemma ‘rollen’ één citaat, waarin “rollen” “zich seksueel uitleven” betekent (met
dank aan Jan Goossens voor de suggestie), zoals in “rollebollen” allicht. De idee van een
zelfgemaakte samenstelling druist wel in tegen Streuvels' bekende bewering dat hij van elk
woord dat hij ooit gebruikte de vindplaats kan opgeven...
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ook betekent, het blijft een subversief gegeven in deze tekst. Een woord dat in het
eerste hoofdstuk gebruikt werd voor het plezier van de jongeren (“kerjoel”, joelen),
duidt hier parende katten aan.
Een belangrijk verschilpunt tussen beide drukken is de mate waarin de keerzijde
van de vreugde verbeeld wordt in deze initiële beschrijving. In de voor het Volledig
Werk gebruikte druk is dat nauwelijks of niet het geval. In de eerste druk echter zijn
er wel een paar aanduidingen in die richting. Vooreerst bevat de eerste druk een
passage waaruit blijkt dat de geweldenaar die de jonge wind is, toch niet zo almachtig
is. Weliswaar vernedert hij de rondwandelende volwassenen evenzeer, maar een
alinea aan het begin van het hoofdstuk toont aan hoe weinig bedreigend de wind
door hen wordt bevonden:
De zwijnen tierden - die zien den wind en zijn er bang voor, - maar de
boeren bleven gerust te bedde liggen -: 't is de zotte wind, zegden zij, hij
speelt, de zomer komt! en ze lieten hem vrij begaan (Streuvels 1903 I:132).
De boeren zijn niet zoals de varkens. De wind jaagt hen geen angst aan. Ze blijven
“gerust” in hun bed liggen en doen het geweld af als “spelen”, dat ze vrij kunnen
laten begaan. Ze zien hem trouwens niet als een eindpunt, maar als een voorbode
van het seizoen waarin de vruchten rijp en geoogst zullen worden, de zomer. De
overwinning van de jeugd komt in deze eerste druk dus als meer relatief naar voren.
Daarnaast bevat de eerste druk ook zinnen die verbonden kunnen worden met het
onderlinge geweld van de jongeren:
In éen wende was hij er weer, sterker dan ooit, loeide in plotse razernij,
gierde als een zwaaiend zweepsnoer met fijn sissend gepiep, wringelde
nijdig als een slang in dansende woede (Streuvels 1903 I:133).
Over “plotse razernij” en de “dansende woede” kan Max, zoals we daarnet al zagen,
op het feest van de ommegang ook een aardig woordje meespreken, net zoals nijd
en afgunst de meisjes lang niet onbekend is. In de eerste druk blijkt de wind een
merkwaardig zelfdestructief trekje te hebben: hij “miek een vreezelijken tuimelboom
en keerde stroomopwaards in averechtse vlucht om zijn eigen asem, de eindelooze
luchtvlage uit de bane te pletteren” (Streuvels 1903 I:133). Deze zelfvernietiging
kan misschien in verband worden gebracht met Max, die door zijn jaloersheid op
Sarel Derycke de zaken overhaast en daardoor aan het eind van het verhaal met de
verkeerde moet trouwen. Klara
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toont zich heel bewust van de slechte timing van Max' huwelijksaanzoek: “Max,
vezelde zij, hij komt me morgen vragen aan vader,... had hij wat vroeger gekomen...
[...] Eer 't met u vaststond, - dan moest hij met Klotielde trouwen...” (Streuvels 1903
II:269; cursief van de auteur zelf).
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De wondertijd
De inleidende alinea van het vierde hoofdstuk stelt onmiddellijk dat er iets veranderd
en voorbij is:
Door het stage zomeren waren de vruchten te velde tot volle wasdom
bedegen. Het tijdperk der midzomer-rust was nu voorbij en het felle
akkerbedrijf weer aan gang: de vroege vlaschaards moesten gesleten
worden en het werk in 't hooi was al begonnen (1167).
De relatieve rust van de midzomerperiode is geschiedenis; er moet weer keihard
gewerkt worden. De vruchten zijn namelijk niet meer jong maar “tot volle wasdom”
geworden, en dat dwingt (“moesten gesleten worden”) de boeren tot oogsten. Wat
het eerste rijp is, “de vroege vlaschaards”, moet uiteraard het eerst aangepakt worden.
Max' gedrag schijnt opnieuw in harmonie te zijn met het seizoen. Ook hij is “tot
volle wasdom” aan het komen. De tekenen van volwassenheid die ik naar aanleiding
van het vorige hoofdstuk aanstipte, duiken opnieuw op. Zijn dubbelzinnige
aandachtsveld bijvoorbeeld is te lezen in de volgende passage:
Hij luisterde naar de slijtliedjes, keek over de vlaschaards die er nog
stonden, recht gehereld, rijp en schoon, de kostbare vrucht, gereed om
morgen misschien - gesleten te worden. Verder kwam hij langs de hoge
roggevelden, de tarwe, de beten... en dat bracht zijn hoofd altenegader de
draai van het altijd kerende werk in het boerenbedrijf. [...] na 't hooi en 't
vlas zou men aan de rogge beginnen, en zo gauw moest de tarwe die al
reuzelde van rijpheid, haastig af en geschoren worden. Max liet dat alles
kalm door zijn hoofd gaan, alsof het hem onverschillig was; hij bezag de
dingen en wandelde voort, met de handen in de zakken, zonder te weten
hoe hij bij de open poort te Pauwels was aangekomen (1173-1174).
Terwijl in het voorbeeld uit het vorige hoofdstuk de vermelding van het werk beperkt
bleef tot één enkel zinnetje, temidden een voor de rest idyllische passage, lijkt hier
het omgekeerde het geval te zijn; er zijn meer verwijzingen naar de volwassen
mentaliteit (“rijp”, “kostbare”, “gereed om gesleten te worden”) dan naar die van de
jeugd (“slijtliedjes”, “schoon”). Hoewel hij erover nadenkt, pretendeert Max er niet
om te geven, en zijn lichaamstaal drukt dat uit: “met de handen in de zakken”.
Nochtans trekt de vertelinstantie de waarachtigheid van Max' houding in twijfel door
te schrijven: “alsof het hem onverschillig was”.
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Hoe dan ook, Max is blij bij Pauwels te zijn aangekomen omdat hij veel stemmen
hoort en ernaar verlangt “om er in aangenaam gezelschap te liggen luisteren in de
koelte op de werf” (1174). Naderhand wandelt hij terug naar huis. Sarel Derycke
vergezelt hem een eindje. Hij vertelt Max dat de pastoor “op ronde” is om zijn beklag
te doen over het lawaai dat de boerenzoons maken op zondag en dat die eist “dat die
baldadigheden moesten ophouden, dat 't ongeoorloofd was voor deftige boerenzoons”
(1175). De lezer ziet de volwassenen, hier nog de pastoor maar enkele bladzijden
verder ook Max' moeder wanneer ze de preek herhaalt (1179), in de rol die ze van
in het eerste hoofdstuk al hadden, namelijk die van vermaners en beperkers van het
plezier. Max reageert neutraal: “We zullen het dus maar afwachten” (1175). Dat zijn
reactie voor zijn doen eigenlijk heel aanvaardend is en dus minder goed aansluit bij
de jeugd die zich onoverwinnelijk acht, blijkt pas echt goed bij vergelijking met de
eerste druk. Toen was er immers geen sprake van een afwachtende houding, maar
van een lachsalvo: “De twee kerels schoten in schaterlach” (Streuvels 1903 II:19).
Afwachten zal trouwens vanaf hoofdstuk vijf de aan volwassenen voorgeschreven
houding blijken te zijn (infra). Vervolgens gaat hun gesprek over Pharaïlde Mullie,
die op het punt staat de boerderij van “oomke Mullie” te verwerven. Sarel merkt op:
“een prachtige gelegenheid! Dat ware iets voor u, jongen...” (1175). Max reageert
niet; “Hij vermoedde Sarels inzicht. Ze liepen een eind zonder spreken en op de stond
wisten ze wederzijds dat er iets gedoken bleef onder hen, waarover ze liefst niet
spraken” (1175). De op spontaneïteit en openheid gebaseerde vriendschap tussen
beide jongens is aan het afbrokkelen. Zoals hun vaders houden ze dingen geheim
(namelijk hun liefde voor Clara) en proberen ze elkaar te manipuleren.
Wanneer Max in bed ligt, besluit hij om die zondag niet mee te gaan op pleziertocht
naar de paardenkwekende boer Vincke. Hij wil thuisblijven en Clara “overtuigen
van zijn voornemen om in alle ernst met haar te verkeren” (1176). Zowel zijn ernst
als de keuze voor één enkel meisje sluiten aan bij de wereld van de volwassenen,
zoals blijkt uit de aanmaning van zijn moeder: “Als ge 't zonder vrouwvolk niet
stellen kunt, wel, neem er dan een, trouw er mede dat 't gedaan zij! [...] Gij zult toch
eens ernstig moeten worden” (1179). Max wil weg van de wispelturigheid en de
veranderlijkheid die zo typisch zijn voor de jeugd en de triomferende wind aan het
begin van het derde hoofdstuk: “zekerheid moest hij hebben!” (1196). Een paar
weken later wijst hij opnieuw een uitstap naar boer Vincke af: “het rondketsen in 't
wilde kon hem niet meer voldoen, [...] [hij] zocht naar iets innigers, waar hem iets
van overblijven zou voor later, voor de toekomst” (1183). Max' liefde is
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als het ware ‘rijp’ geworden: ernstiger en gericht op de toekomst. De amoureuze
wispelturigheid die hij gemeen had met de lentewind, net als hij alle meisjes even
lustig benaderend, lijkt hij dus te hebben afgelegd. De gerichtheid op wat “overblijft”
deelt hij trouwens met boer Pauwels. Dat blijkt althans wanneer die later opmerkt:
“vrijen is kinderspel, maar trouwen is houwen” (1201).
De golf van trouwlust die over hem en zijn kameraden glijdt, beschouwt Max zelf
als iets natuurlijks:
't hing in de lucht gelijk de hitte van de zomer! - Sef, Dolf en Kraainest
nu ook al en de meisjes hij zag hoe ze gereedzaten en hankerden om mee
te gaan; 't geleek een algemene rijpheid die plotseling heel de opluikende
jeugd deed openbloeien; hij zag het oekeren in de bomen en bij de beesten,
de natuur was vol van die grote drang... en hij voelde zich meedrijven, er
was geen ontkomen aan (1194).
Na de lentebloei volgt de rijpheid, en alles en iedereen moet mee, willen of niet. Max
begrijpt hier de logica waarop Pauwels denkwijze stoelt: er bestaat geen fundamenteel
onderscheid tussen mensen, dieren en planten.
De beelden die regelmatig werden gebruikt om de meisjes te beschrijven,
suggereerden dit al. Zo wordt Elsje “als een blozende appel” (1064) genoemd, en is
ze “vlug huppelend, als een kalveke” (1072). Marie is “de bloeiende deerne” (1186),
en een in de voor het Volledig Werk gebruikte druk weggelaten passage noemde de
drie dochters van Pauwels “meisjes lijk bloemen even groot en rank, lachende
bloemen” (Streuvels 1903 II:11). Max denkt aan Elsje, Clara en Nette uit de Sterre
en herinnert zich onder meer hun “ogen die blonken als vlasbloemen” (1158). In de
eerste druk spreekt Pauwels tegen Max “als tegen een jong peerd dat wil uit de bane
springen” (Streuvels 1903 II:63). De anemografie aan het begin van het derde
hoofdstuk in beide drukken installeert een vrij duidelijke parallel tussen de meisjes
en paarden:
de peerden gingen op huppelstap, de oren schichtig, met zwierende manen,
gereed om hun wildheid uit te slaan met de hoeven in de lucht. De meiden
liepen mee met de wisselwendende schaduwen die draafden over de
zonnigheid van 't land [...] Hun haren vlogen verward, in kluwen rond hun
wezen (1126-1127).
De meisjes worden in deze tekst verder ook geregeld met vogels vergeleken: Elsje
bijvoorbeeld (1067 & 1082), en Claarke (1169 & 1170).
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Ook duikt meermaals een ornithologische beeldspraak op. Ter gelegenheid van het
sneeuwballengevecht luidt het bijvoorbeeld: “En dan weg, in één vlucht, zodat de
mantels als zwarte vlerkslagen openwiekten, tot ze buiten schot, weer kakelend
ondereen [...] de gang hernamen” (1087). Het beeld van de vogel is in dit verhaal
des te omineuzer omdat boer Demeyere de dag daarna de pacht ten dele betaalt met
“gansvogels” (1095), waarvan nog eens nadrukkelijk vermeld wordt dat ze ten dode
opgeschreven zijn en dat hun vertrek door de jeugdigste personages uit de roman
wordt betreurd: “De jongens [...] boorden stukjes van hun boterham door de spleten
van de kevie naar de twee vogels uit deernis omdat ze nu weg moesten. - De menheer
gaat ze dooddoen en opeten, zegden ze ondereen” (1095). Op het huwelijksfeest
blijkt nog eens uit en te na hoe volwassenen als de rijke boer, what's in a name,
Vincke met vogels/meisjes omgaan:
- 't En ware geen wonder dat er enige Vincken hier in de boomgaard aan
de bramen bleven en er nest mieken, merkte de burgemeester en hij loech
om de geestigheid van zijn vondst. [...]
- Prachtig volk, vleide Pauwels, maar er zijn zeker geen... vinkeniers te
kort rond uw hof?
- Flierefluiters genoeg, maar diè mogen vóór de deur staan schuifelen, ze
komen niet binnen! deed Vincke met een breed gebaar van zijn armen
(1277).
Meisjes zijn als vinken: te verhandelen koopwaar, slechts bestemd voor een klant
die genoeg bezit, en niet voor armoedige en hobbyistische “flierefluiters”.
Max' inzicht over de rijp geworden liefde is dus wel juist, maar hij begrijpt de
radicale consequenties ervan nog niet helemaal. Hij ziet niet in dat hij en Clara net
als de vruchten en de dieren handelswaar zijn in de handen van wie hen heeft
gekweekt. “Ik ben geen schaap toch,” (1180) zo houdt hij zich voor wanneer zijn
moeder hem aanport om met Pharaïlde te trouwen, en “Ze zouden hem toch niet
verkopen zonder dat hij er bij was?” (1178), overtuigt hij zichzelf. De confrontatie
tussen vader Pauwels en Max maakt pijnlijk duidelijk hoezeer zijn eigen denkwijze
afwijkt, althans toch op het eerste gezicht, van die van Pauwels. Max komt binnen
en valt met de deur in huis: “'k Zou u willen een woordeke spreken, boer en hij
trachtte te monkelen [...] 'k Heb goeste naar uw dochter” (1200). Max’ trotse en bij
de vrouwen succesvolle glimlach (“fier monkelend” 1059) blijft tegenover Pauwels
bij een poging. Pauwels reageert nieuwsgierig, legt “statig de bril neer” en stelt
meteen de vraag waaraan Max in zijn haast nog niet heeft gedacht:
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“is er misschien een hofstede opengevallen? Daarmede was Max ineens tenden zijn
reden. - Dàt wel niet,... 't is maar, we zien elkander geern en om u te vragen dat ge
uw dochter aan een ander niet zoudt weggeven...” (1200). Pauwels’ aandacht neemt
ogenblikkelijk af nadat hij dit verneemt: “De boer zijn wezen ontspande. Pauwels
was een ernstige, bondige vent en hij keek nu wat uit de hoogte op de boerenzoon
neer” (1201). De man geeft in niet verkeerd te verstane bewoordingen zijn mening:
- Laat eens horen, Max, we moeten de zaken van nader bezien, g'en leeft
niet met manelicht: van weerskanten moet de haverbak gevuld zijn! en de
hardhandige boer wreef de vingers over de duim; - en wat meer is: de tas
niet ondertrekken, de oudste peerden gaan eerst van stal, - Clotielde komt
dus eigenlijk aan de beurt.
- Maar ik ben met Clara afgesproken, zij ziet mij geern, en ge weet toch
dat Kannaert met Clotielde vrijt, waagde Max.
- Van al die vrijerij trek ik me niks aan, - vrijen is kinderspel, maar trouwen
is houwen. Zoek maar eerst naar een goede hofstede, dàn praten we verder,
beste jongen! Al dat geern zien brengt niets teweeg, - eerst nest maken en
dàn naar een wijf uitzien! (1201).
Pauwels is in de eerste plaats geïnteresseerd in de materiële kant van de “zaken”:
eerst een boerderij en dan een vrouw. Hij wijst Max erop hoe kinderlijk zijn
liefdesdromen zijn: “vrijen is kinderspel”. Max voelt zich inderdaad “als een
schuchtere jongen, zo beschaamd en verlegen dat hij geen woord meer uitbrengen
kon” (1201). De man verkondigt zijn visie in veelzeggende beelden278: kinderen zijn
als paarden (de “haverbak” moet gevuld zijn en “de oudste peerden gaan eerst van
stal”), als vogels (“eerst nest maken”) of als geoogste vruchten (“de tas niet
ondertrekken” betekent volgens de verklarende woordenlijst: “uit een gestapelde tas
mag men niet een bundel onderuit trekken”; “tas” verklaart Van Dale als “een hoop
van in schoven gebonden graan in een schuur of in het open veld”). Zoals de vroege
vlasakkers in de beginalinea van dit hoofdstuk het eerst moesten worden gesleten
(1167), moet ook nu de eerstgeborene voorrang krijgen.
Max heeft de boodschap begrepen: “zo gauw er zich de grote mensen mede
bemoeiden, liep heel die wondere betovering uit op een nuchtere zakenhandel” (1202).
De boer neemt op een botte manier afscheid: “Gelijk we gezeid hebben, riep hij luid,
evenals naar een

278

In de eerste druk kwam nog een ander beeld voor. Bij Max' binnenkomst bekijkt Pauwels
de jongen “onderst te boven lijk een die te koope stond” (Streuvels 1903 II:64).
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makelaar die een beest is komen kopen” (1202). Zijn dochter zal de boer pas
“afleveren” (1202) wanneer Max over een boerderij beschikt.
Wat ook nog altijd even nadrukkelijk aanwezig is, is het geweld. Oogsten wordt
als een strijd beschreven. De hooioppers staan “lijk tenten op een slagveld, in reken
geschaard” (1169), en Max en zijn vrienden “stonden als vechters alle drie en
zwaaiden het wapen dat in ronde haal met vette ruising, het gras vóór hun voeten
vallen deed” (1171). De concrete beschrijving van het maaiwerk is in zeker opzicht
niet onschuldig. Immers, terwijl Max in het vorige hoofdstuk nog door de velden
stapte met de indruk “te zwemmen als een vis in 't water” (1158) en de blijheid
beschouwde als “iets om in te zwemmen” (1157), is hij hier eigenhandig bezig met
het droogleggen van een “groene graszee” (1169): “Te morgen, voor dag en dauw,
stonden de maaiers reeds in de meersen, waar heel die groene zee van gras moest
geschoren worden” (1167). Nochtans werken zij zo vlot dat het “een lustig lichthandig
spel geleek” (1171), waarmee weer de dubbelzinnigheid van het spel/geweld
aangegeven is.
Maar vooral op amoureus vlak is de bij Max al eerder aangestipte gewelddadige
bezitterigheid nog toegenomen. Het maakt hem razend dat “Clara - het meisje dat
hem zo in bedwang hield - hem ongewillig bleef, omdat hij naar zijn zin niet dwingen
kon gelijk hij 't met zoveel anderen gedaan had” (1192-1193). Clara keert de
machtsverhouding waaraan Max is gewoon geraakt om. Zij beheerst hem, en hij
slaagt er maar niet in om haar te dwingen. Hij is nochtans vast van plan om Clara
met zijn “felle liefde” te “overweldigen” (1169) en “in zijn bezit te krijgen” (1182).
Max beseft:
dat hij doen moest gelijk de anderen, dat elk zijn eigen weg ging, vast en
zonder ommezien, eigenzuchtig en onmeedogend, - dat anderen zijn schat
zouden roven als hij er de hand niet ophield!... (1195).
Eenmaal de liefde ernstig wordt, ouder en rijper, krijgt ze alles te maken met bezit
(“schat”279) dat op egoïstische manier moet worden verdedigd tegen rovers. De ernstige
liefde schakelt zich dus in in de mercantiele sfeer. Max vergist zich dan ook wanneer
hij tegenover Pauwels het werkwoord “weggeven”, dat binnen een mercantiel bestel
uiteraard taboe is, gebruikt: “'t is maar, we zien elkander geern en om u te vragen

279

Een woord als “schat” is dubbelzinnig. Enerzijds wordt het gebruikt om rijkdom aan te
duiden, anderzijds is het een troetelnaampje onder geliefden. Een andere dubbelzinnige term
waarvan Max gebruik maakt is “kostelijkheid”: hij verlangt “die kostelijkheid met de handen
te voelen” (1170). ‘Kostelijk’ betekent ‘kostbaar’ in de zin ‘van dierbaar’, maar ook: ‘duur,
wat veel geld kost’.
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dat ge uw dochter aan een ander niet zoudt weggeven” (1200). Het is wel merkwaardig
dat Max niet eerst bij Clara zelf polst hoe zij over een huwelijk denkt. Hij heeft daar
nochtans wel redenen toe. Kort daarvoor was hij wat te laat bij Pauwels en Clara was
al weg; Max vermoedt jaloers dat ze met concurrent Sarel Derycke is meegegaan
(1188), en hoe gegrond zijn vermoeden is, blijkt wanneer Max (en met hem de lezer)
een dag later ongemerkt een gesprek tussen Elsje en de koeier afluistert waarin die
zegt dat Clara de dag daarvoor bij Derycke was (“gisteren was zij bij Derycke” 1197).
Desondanks gaat Max, langs het meisje om, meteen naar haar vader om de hand van
zijn dochter te vragen, uit angst dat zijn concurrent er anders mee aan de haal zou
gaan. De gevoelens en de mening van het meisje spelen dus geen rol. Wat wel van
tel is, is wie erin slaagt om haar vader/eigenaar ervan te overtuigen zijn dochter af
te staan. Eerst zaait, eerst maait: het is met de meisjes (“Sarel Derycke mocht hem
voor zijn” 1196) zoals met de oogst of de hoeven (“wij moeten zien dat de gelegenheid
ons niet ontsnapt” 1233).
Doordat hij de liefde ernstig is beginnen nemen, vertoont het verhaal van Max een
parallel met dat van Anneke. Op verscheidene manieren maakt de vertelinstantie hun
gelijkaardigheid duidelijk. Geen van hen weet bijvoorbeeld hoe het komt dat ze zo
verliefd zijn, maar de vraag komt wel bij hen op: “Max, Max, wat hebt gij toch aan
mij gedaan dat ik u zo geerne zie?!” (1116), vraagt Anneke zich af, en later is Max
zelf aan zijn liefde voor Clara aan het denken: “wat heeft ze gedaan dat ze me zo
betukt, betovert en gevangen houdt, dat ik er altijd bij wil zijn?” (1182). Beiden
bouwen zich in gedachten een toekomst waaraan ze niet twijfelen. Zij geloven dat
verandering, iets nieuws, iets anders mogelijk is, dat het leven iets anders kan zijn
dan beulen en zwoegen om er toch nooit te geraken. Anneke beschouwt Max als haar
redder die haar een toekomst zal brengen zonder geldelijke zorgen, Max denkt dat
hij met de kweek van raspaarden rijk kan worden. Aan praktische bezwaren gaan ze
voorbij: “Dat er hinderpalen, moeilijkheden in de weg stonden, of aan moeders
waarschuwing, daar dacht Anneke niet aan” (1109), en hetzelfde geldt voor de
verliefde Max: “Aan de middelen om dat voorgespiegeld geluk te verwezenlijken,
aan 't geen er mede verbonden was en van node om het tot stand te brengen, dacht
en wilde hij niet denken” (1170).
In één van Annekes dagdromen is duidelijk merkbaar hoe zij zichzelf in gedachten
in een uitzonderingspositie plaatst: “juist lijk 't prinseske in 't slapend woud, en in
het tovervisioen zag zij de jongens en meiskes dansen en springen terwijl zij zelf
wandelde over 't besneeuwde
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veld in de maneschijn...” (1093). Wat “zij zelf” doet, is iets anders dan wat “de
jongens en meiskes” doen. Bij Max komt diezelfde neiging tot verbijzondering uit
de bende280 voor, maar dan aanzienlijk uitvergroot. Een opvallend groot aantal keren
wordt gewezen op zijn alleenzijn: “Max stond alleen recht tegenover heel de bende
jonkheden en meiden” (1134), “Max was alleen op de baan in de wijde, stille
zomernacht” (1158), “Max had de bende verlaten, om alleen te zijn” (1167). De
bewoordingen waarin Max’ vader hem tot de orde roept wanneer hij zich al te zeer
als een uitzondering gaat gedragen, zijn veelzeggend: “Toe kerel, 't volk is er al”
(1159). Willen of niet, Max beseft dat ook hij moet werken en “mee moest met de
bende” (1159).
Zowel Anneke als Max beleven hun geluk herhaaldelijk als iets om in te zwemmen:
“hoe gei om [...] te zwemmen over die reine wereld” (1097) versus “wat een lustigheid
was het leven, te grabbelen in 't geluk, te zwemmen als een vis in 't water” (1158).
Allebei ook denken ze dat het ware leven en geluk nu pas zal beginnen en dat ze met
hun partner zullen kunnen ontsnappen aan het eeuwige geldgebrek. Ook hun
thuissituatie vertoont markante overeenkomsten. Niet alleen is er het
gemeenschappelijke financiële probleem (het verschil is er slechts een van gradatie281),
de locaties gaan op een gegeven moment onmiskenbaar op elkaar lijken:
Buiten de hekkenpoort strekte het witte veld in wijde eentonigheid en als
Anneke opkeek, zag ze over heel de streek geen mens die te naargange
kwam; hun hof lag in een uithoek, van de wereld afgezonderd, ver van
alle verkeerswegen, gelijk in een wildernis (1097).
versus
In die lange wintermaanden, nu het hof verlaten lag gelijk een nest te
midden een moeras en er van nergens nieuws kwam, leefde men hier van
de hele wereld afgezonderd, onwetend van alles wat er buiten nog gebeuren
mocht (1217).
In het eerste citaat wordt de boerderij van Annekes vader beschreven, in het tweede
die van Max' vader. Beide woonplaatsen worden gekenmerkt door eenzaamheid
(“geen mens die te naargange kwam”/“er van nergens nieuws kwam”), isolement
(“van de wereld afgezonderd”/“van

280
281

Hoe gevaarlijk dit kan zijn voor een Streuvelspersonage, bespreekt Marcel Janssens in zijn
inleiding op het tweede deel van het Volledig Werk (Janssens 1972:105).
Het is helemaal niet ondenkbaar dat ook Vanneste failliet zal gaan. Zijn onbezonnen daad
bij de notaris heeft een hypotheek geplaatst op zijn boerderij.
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de hele wereld afgezonderd”) en onherbergzaamheid (“wildernis”/“moeras”).
Omdat de lezer weet welk lot Anneke beschoren was, kijkt hij nauwgezet toe of
het Max beter zal vergaan. Annekes liefde was, zoals ik al aantoonde, in disharmonie
met de omgeving. Voor Max schijnen de zaken anders te liggen. In zijn “uitbundige
vrolijkheid” fluit hij in eenklank met de vogels een euforisch deuntje: “hij zwom in
een weelderoes, overal waren de vogels doende in blijde levenslust - lijk hijzelf”
(1186). De omgeving past perfect bij het gevoel van de jongen. Rustend in een
hooiopper ligt hij “van de weelde [te] genieten die hem inwendig vervulde” (1167),
en: “Hij vroeg zich echter niet af vanwaar dit geestelijk welbehagen in hem gekomen
was, of hoe hij het noemen moest 't geen hij gewaar werd als de weerspiegeling van
het hele landschap in zijn gemoed?” (1167). Wat verder luidt het: “nog nooit was de
speierende glans, de rijkdom en pracht van kleuren der bomen en gewassen hem zo
opgevallen; 't loech hem alles tegen - mensen en planten” (1186). Met andere woorden,
Max' gevoel is ogenschijnlijk in overeenstemming met de natuur (én met de mensen)
en dus haalbaar. Nochtans klinkt een frase als “de rijkdom en pracht van kleuren”,
die openstaat voor dezelfde ambiguïteit als het woord “weelde” waarover ik het
eerder al had, mogelijk onheilspellend. Hetzelfde geldt voor de vraagtekens die de
vertelinstantie bij Max en zijn indrukken schijnt te zetten. Vooreerst is het blijkbaar
nodig om aan te stippen dat het om Max' gewaarwording gaat (“'t geen hij gewaar
werd als”). Daarnaast doet dit citaat denken aan iets wat de vertelinstantie ook bij
Anneke heeft opgemerkt. De vraag, waarvan expliciet gezegd wordt dat Max ze zich
niet stelt, namelijk waar zijn genot en dat weerspiegelingseffect vandaan komen, is
de vraag die wel valt in het tweede hoofdstuk: “Wat hing er in de lucht dat ineens al
die goedheid uitstraalde en heel de wereld overscheen als met een zacht licht?”
(1100). Zoals ik al schreef, wordt Annekes indruk gaandeweg door de vertelinstantie
ontmaskerd als een subjectieve vertekening. In deze passage wordt gewoon aangestipt
dat die vraag bij Max niet opkomt, maar het antwoord erop wordt dreigend (?) open
gelaten.
Behalve deze omineuze parallellen, is het ook verdedigbaar dat die harmonie op
nog minstens twee plaatsen daadwerkelijk verstoord wordt. Dat gebeurt eveneens
op een gelijkaardige manier als bij Anneke. Anna's opgewekte luidruchtigheid in het
tweede hoofdstuk viel uit de toon in de stilte van de winterse omgeving en de
onbewogen blijvende dieren (“De gedoezige koeien, de zwijnen en kiekens, waarom
schaterden ze niet mee in de grote blijheid?” 1097). Haar ernst paste dan weer niet
bij de
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feestelijke vrolijkheid van het al dan niet door de jeugd gefocaliseerde maanlandschap.
De liefde tussen Max en Clara ontstaat in een vrolijke ruimte. Wil ze ‘natuurlijk’
blijven, dan moet ze even wispelturig, onbekommerd en vrolijk (niet-ernstig) zijn
als de omgeving. De ernstige en liefdevolle zwijgzaamheid van Max en Clara in het
vierde hoofdstuk past dan ook in het geheel niet bij de lawaaierigheid rondom, en
dat wordt uitgedrukt in een zin die herinnert aan het net aangehaalde citaat uit Anna's
verhaal: “Zij zegden niets, maar op hun wezen lag de stille blijdschap. Waarom
zongen de vogels zo luid en weeldig in het zware lommer?” (1185). Het gefluit van
de vogels en het geritsel in de takken verstoren de stilte die zij zo koesteren. Dit
geluid bedreigt hun liefde: “bij 't minste gerucht schrok 't meiske op” en “als er weer
een ritseling in de takken roerde” (1185) loopt ze zonder afscheid te nemen van hem
weg.
Wat verder staat te lezen:
Evenals over 't kleurig land, was er een brede, kalme helderheid in Max
zijn hoofd, een ongewone rust lijk op alle dingen rond hem: de mensen
roerden bijkans niet en 't gerucht loste op in 't bedwelmend hittebad onder
de hoge hemelkoepel (1195).
Max is, net zoals de mensen en het land, aan het rusten. Plots echter brengt hij daar
verandering in. Hij springt op, “slaggelings als een bliksem” (1195) en haast zich
naar het Sperrenhof. Zonder nadenken “sprong [hij] over de gracht, de straat op en
voort” (1196)282. Deze passage kan als een tweede verstoring van de harmonie worden
geïnterpreteerd. Max' gedrag past noch bij de wereld van de mens, noch bij die van
het land.

282

Het is opvallend dat Max tijdens deze onderneming verschillende malen een grens overschrijdt.
Vooreerst springt hij hier over de gracht. Wanneer hij bij Pauwels aankomt, durft hij niet
“langs de grote poort” (1196) gaan, maar hij gaat “over de loopplank tot in het bosje” om er
zich een poosje te verbergen (1196). Na lang te hebben getwijfeld, vermant hij zich: “Kom,
da's een gewoon ding: men vraagt een meiske en daarmee uit! In één zwaai sprong hij over
de gracht en kwam bachten de stierstal op 't achterhof” (1196). Elsje leidt hem de stal binnen
om de kalfjes te laten zien, en vervolgens brengt ze hem, via “de koele keuken”, naar de
kamer waar Pauwels zit te rekenen. Het parcours dat Max volgt is ongebruikelijk: hij komt
bijna als een dief de boerderij binnengeslopen via de achterkant in plaats van door de grote
poort, om pas na een hele omzwerving (stal, keuken) in de centrale kamer van de boerderij
terecht te komen. Dat toont iets van zijn schaamte, maar ook van de ongewoonheid van zijn
project. Daarnaast is de weg die hij volgt ook nadrukkelijk grensoverschrijdend: hij springt
twee keer over een gracht, stapt over een loopbrugje, en de deur om bij Pauwels te geraken
wordt twee keer expliciet vermeld: “Dan wees ze, met haar vingerke op de lippen, naar de
open kamerdeur” (1200), “Ze trok met een ruk de deur dicht” (1200).
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Nochtans is het moeilijk om een dergelijke eenduidige interpretatie te handhaven.
Op zijn tocht naar de boerderij ontmoet Max immers heel wat actieve dieren: “de
mussen swatelden allerlei zottigheid tussen 't loof” (1196), “witte eendjes ploeterden
in de wal” (1196) en boven het water “dansten muggen en kleurige libellen” (1196).
Ook “de kleine koeier” (1197) en vooral Elsje zijn nog actief. De bewegingen van
die laatste bijvoorbeeld zijn in volmaakte eenklank met die van de vlinder die ze
volgt: “Dan liep ze een witte vlinder achterna die speelwiekte boven de bloemen”
(1198). Toch blijft Max' handelwijze in disharmonie. De ernst van zijn voornemen
verstoort immers het door een gebrek aan ernst gekenmerkte rijk van de dieren en
Elsje (“swatelden zottigheid”, “dansten”, “speelwiekte”)283, en omdat hij zo actief is
hoort hij niet thuis in de ernstige, onbeweeglijke wereld van de volwassenen en de
onbeweeglijke bomen.
Over de functie van bomen, waaraan Pauwels' “Sperrenhof” zijn naam dankt en
die we bij hun eerste vermelding 's winters hebben leren kennen als een soort statige
statussymbolen van die boerderij (de “machtige, zwarte sperrebomen” 1054), in deze
beide zomerse hoofdstukken wil ik even uitweiden. De wind aan het begin van ‘Het
zomerlief’ zet hen, net als de rest van de wereld, in beweging. Dat blijkt uit beide
drukken, maar de eerste druk bevat nog een passage waaruit blijkt hoezeer het hier
om een krachtmeting gaat:
Elders snuisterde hij en blies met zot pleizier in de jonge boomen en
streuvelde de breede kruinen open. De boomen, ze weerstonden nog,
hielden strak de stammen gespannen maar hij stootte erin met een
dommelend gedreun van gebarende gramte tot ze gewillig bogen voor zijn
fellen tocht, tot de spillen kriepten en 't overal ruischte en buischte met
vervaarlijk rumoer van loovers en takken; en de fiere langschachtige
boomen, ze wrongen gedwee als zwakke wissen links en rechts. Dan liep
hij alover hun kruinen heen met een sissende fluitgil die galmde als een
zotte schaterlach (Streuvels 1903 I:134).
Zoals de statige volwassenen kort daarna, moeten ook de “fiere” bomen “gedwee”
het hoofd buigen voor de macht van de vrolijke “jonge wind” (1125). Wanneer Max
in de eerste druk terugkeert van de boerderij van Demeyere, bekijkt hij de wuivende
bomen als het ware als het bewijs van de triomf van het plezier: “Al den overkant
stonden de boomen als feestvanen bij sterken dag en ze wuifden hun schelle
groenigheid in al

283

Toeval of niet, maar de zin nadat Max door dit vrolijk dansend wereldje stapt, twijfelt hij
voor het eerst aan zijn voornemen: “scheen hem zijn doen nu zo ernstig dat hij nog een tijdeke
bleef nadenken” (1196).
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het blij-blauw van de lucht; al dien kant jongde en tierde de joligheid en leute”
(Streuvels 1903 I:210). Slechts wie deze passages in het achterhoofd houdt, begrijpt
ten volle waarom aandacht wordt besteed aan de bomen op de boerderij wanneer
Max Clara's hand gaat vragen:
De bomen stonden nooit zo stil, zo heldergroen in de zon, onder de brede
takken hing de zoelte van de namiddag en de lommerzwaarte van die
bladervracht hield de rust en de plechtige stilte als in een beveiligende
armhaal rond gans het hof besloten (1196).
De bomen stonden nooit eerder zo stil en beveiligen de boerderij. Max denkt in zijn
jeugdige overmoed dat hij deze rustige wereld kan storen: “De goede, gedaagde
bomen, zouden zij het weten dat hij hier met een enkel woord van zijn uitzinnig
voornemen, grote stoornis kwam brengen?” (1196). Dat blijkt echter een illusie; zijn
mislukte aanzoek verstoort niets. Een hoofdstuk later toont hij zich genezen. Hij doet
zijn gedroom over de liefde af als een ziekte en toverij:
Al wat hij vroeger gedacht en gedroomd had stond hem nu voor als een
onmogelijkheid; 't scheen of hij heel die tijd aan ziekte onderhevig was
geweest of in dwang van een kwade toverij had verkeerd, gejaagd als een
sneeuwblinde sukkelaar; 't was hem toen voorgekomen alsof de bomen
los over d'eerde wandelden en zij ook van liefde droomden. Maar nu eerst
zag hij hoe vast die bomen in de grond geworteld stonden en hoe Pauwels,
de stevige boer, in één ruk al die liefdedromen had omgekegeld (1218).
De bomen staan even stevig als boer Pauwels. Noch de liefde noch de wind kunnen
daar voorgoed verandering in brengen. Dat de term “sneeuwblinde” hier opduikt,
evenals de isotopie van het getover, lijkt mij niet toevallig. Op die manier wordt de
band met het verhaal van Anneke nogmaals bevestigd. In de eerste druk schijnen de
bomen tijdens het huwelijksfeest in de “wondertuin” trouwens weer in beweging te
komen: “'t Was alsof de boomen, de wonder bloeiende boomen geen boomen meer
waren, maar levende dingen die staan en meedoen in het tooverfeest” (Streuvels
1903 II:235-236). De droom en de tover zijn duidelijk weer volop aan de gang.
Deze kwestie van de bomen is eigenlijk heel dubbelzinnig. Uit het daarnet
aangehaalde citaat (Streuvels 1903 I:134) bleek al dat de bomen die moesten buigen
voor de wind, “jonge boomen” waren. Een correctere interpretatie van dat citaat zou
dus kunnen zijn: de jeugd moet, net zoals de volwassenen, buigen. Op de ochtend
van de
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ommegang staat er: “In de verte stonden de bomen pal in ongewone stilte [...] Statig
zwaaiden de jonge twijgen, wiegewagend over en weer op de adem van de wind”
(1138). Met andere woorden, de bomen zelf staan stil, maar hun “jonge twijgen”
wiegen heen en weer. Jongeren zijn niet anders dan volwassenen omdat zij
onmiskenbaar kinderen zijn van hun ouders en dus in die zin eigenlijk gelijk. Aan
het begin van het laatste hoofdstuk komt er een absolute bevestiging van deze
gelijkheid, althans in de eerste druk:
uit die gerimpelde schors, uit de verdroogde doode leden, vanwaar komt
die kwistige jeugd heel die schamelheid dekken? [...] En de kriekelaars,
ei, de rilde stammekes in hun prille jeugd, ze staan boudrechte en preusch
tusschen de bejaarde boomen (Streuvels 1903 II:197-198).
Jonge en oude bomen hebben dezelfde gerichtheid; in dit geval doen beide mee aan
de lente. Ze staan zij aan zij.
Daarnet merkte ik op dat er verscheidene gelijkenissen zijn tussen het verhaal van
Anneke en dat van Max. Beiden tonen zich ernstig wat betreft de liefde, van beiden
wordt op dezelfde voorzichtige manier duidelijk gemaakt dat hun project in
disharmonie is met de omgeving, en beiden komen in aanvaring met het
onverzettelijke materialisme dat deze romanwereld domineert. Een dergelijke
parallellie heeft een bijzonder effect. Zij zet de uniciteit van de personages en hun
verlangens immers op de helling. Ze zijn vervangbaar. Dezelfde dingen gebeuren
op dezelfde plaatsen, maar in een andere spelersconstellatie. Max begaat dezelfde
fout als Anneke: hij verbindt zijn individuele geluk met plaatsen en gelooft dat de
onveranderlijkheid van die plaatsen284 garant staat voor de onveranderlijkheid van
zijn geluk: “Die weg had nu voor hem een bijzondere bekoring; elke grasstruik
herkende hij en overal was er iets dat hem aan zijn geluk herinnerde” (1187). Hij
heeft aan zijn meisje de belofte ontlokt “om de volgende zondag diezelfde wandeling
te hernemen” (1184) en is ervan overtuigd dat dergelijke intense momenten tot in de
eeuwigheid kunnen worden herhaald: “En dat bleek te herdoen, een begin nog maar
van al 't geen nog te genieten was!” (1186; bemerk de letterlijke herhaling van het
woord “herdoen”, dat we ook al bij Anneke aantroffen: “'t was te herdoen, nog vele
keren” 1091).
Nauwelijks één bladzijde verder bewandelt hij inderdaad diezelfde weg, maar dan
wel met dat verschil dat Clara hem niet vergezelt: “Hij voelde zich ongelukkig,
verlaten, en om van de weemoed nog meer te

284

Al van in zijn prille jeugd is er inderdaad niets gewijzigd: “'t scheen hen dat hetzelfde gras
nu nog dezelfde grachten afzoomde en dezelfde auwblauwbloemen en papavers - hoogblauw
en vuurrood, - riepen al de herinneringen aan die tijd weer op” (1184).
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genieten, deed hij dezelfde weg die hij verleden zondag met Clara had gewandeld”
(1187). Veel later doet hij die wandeling naar het kapelletje nog een keer, maar nu
heeft hij een ander meisje, Clotielde, aan de arm:
Die wandeling, met het uitzicht over de wegen en de omliggende landen,
bracht Max heel de verleden zomer te binnen. De bleke zandstreep tussen
de velden over de hoge kouter, de lommerhagen - 't stond hem vast in 't
gemoed met al de stemmingen die hij er eens ondergaan had. Toen ook
waren het dezelfde hoogten en tommen, - de tronken herkende hij nog en
bij elke struik herinnerde hij zich de woorden die hij met Clara gesproken
had. [...] Doch wie had er ooit gedacht dat hij het de volgende voorzomer
met een andere, en in ernst, zou herdoen?!... (1261).
Die onveranderlijkheid van plaatsen gaat zich uiteindelijk ook tegen hem keren:
't Geen in Max's verbeelding zo veranderd bleek, had nog altijd 't zelfde
uitzicht behouden: de velden lagen weer ingesneeuwd en de hofsteden
onkennelijk zonder weg of wegel die de baan wees. De dag lang zat het
boerenvolk binnen, ze hielden zich verscholen en 's avonds liepen knapen
en meiden op joeltocht hun verzet gaan zoeken (1247-1248).
Het feit dat zijn ouders hem Clotielde hebben aangesmeerd, dat hij zijn jeugdige
vrijheid vaarwel heeft moeten zeggen, verandert niets aan de eeuwige dingen, ook
al had hij dat in zijn verbeelding zo verwacht. Op een ruimer, bovenpersoonlijk plan
valt er geen enkele wijziging te bespeuren. Net als de vorige winter, net als bij het
begin van de roman, ligt er sneeuw, zijn de wegen en de hofsteden vervaagd. Nog
steeds wordt er gefeest door het boerenvolk. Alleen de jongen zelf is veranderd. Zijn
project verloopt niet meer in harmonie met dat van de natuur.
De vertelinstantie maakt de verwisselbaarheid van individuen ook duidelijk door
een aantal onmiskenbare parallellen aan te brengen tussen de verschillende situaties.
In de op de winter uit de beginhoofdstukken volgende zomer lopen Max en zijn
nieuwe vlam, Clara, “langs molenwegels, diep gekloofd en zo smal dat zij elkaar bij
de arm moesten houden om nevens een te gaan” (1184). Dit herhaalt haast woordelijk
de situatie van Max en Anneke eerder: “zo smal dat ze wel verplicht waren elkander
omsloten te houden, wilden zij naast een gaan” (1053), luidde het toen. De
wandelingen van Max met Clara en die van Max met Anneke blijken bij een
nauwkeurige lectuur nog meer intrigerende parallellen te vertonen. In ‘Joel’ wandelen
Anneke en Max gearmd in een lange rij minnende paartjes (1079-1082). Hetzelfde
doet Max met Clara,
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maar dan in de zomer (1154-1156). In beide gevallen komen ze van een feest: de
joel bij de Pauwels en de ommegang op het dorp. Twee keer ook wordt de omgeving
beschreven als iets magisch: als een droom, tover, sprookje de ene keer, als “de
betovering van de avond” (1155), “iets wonders” (1155) de andere. In beide gevallen
ten slotte stipt de vertelinstantie meermaals aan hoe weinig opmerkzaam de personages
zijn (“Eer ze 't al gemerkt hadden” (1051), “merkten zij niet op” (1051) versus “hij
zag noch velden noch bomen” (1154), “hij liep er door zonder iets te zien” (1155).
Schematisch breng ik nog een aantal andere markante punten van overeenkomst aan:
Anneke-Max

Clara-Max
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■ “nevenseen, voor altijd” (1082)

■ “en dat 't voor altijd was” (1154)

■ “Enkelen integendeel loechen en
tierden schendig luid” (1081); “de
nachtstilte was verbroken” (1082)

■ “Hier en daar een van 't gezelschap, die
de druistigheid nog in 't lijf had, waagde
't de schone avondvrede te schenden door
't brallen van een lied” (1154)

■ “Toen hij opkeek, zag hij over al de
zijwegels, zwarte, ingeduffelde
mensengedaanten die naar de kerk
beenden” (1082)

■ “Vóór hem, langs de bomen, overzag
hij al de makkers [...] Vóór en bezijds en
bachten kwamen er andere koppels die al
in dezelfde richting, stil naar huis
trokken” (1154)

■ “stil aan 't vezelen” (1081)

■ “stil aan 't keuvelen” (1154)

■ “Gemeenstig trok hij haar nader bij”
(1082)

■ “Dat was zo gemeenstig nu onder hen”
(1155)

■ “Haar hand hield hij warm gesloten in ■ “Hij was Claarkes hand aan 't
de zijne en hij had er overdadige genoegte bewonderen en telde haar fijne vingertjes
in de dartele vingerkes te voelen
af” (1155)
spartelen, zacht tussen de zijne” (1081)
■ “In zijn verbeelding draaide hij weer ■ “zijn hand hield haar vingeren en met
het zilveren ringske dat ze aan de vinger de andere speelde hij aan de schuifsteen
droeg” (1090)
over haar gouden halskettinkje” (1155)
■ “Al het vastduidelijke was uit de wereld ■ “in de verte stonden de huizen vervaagd
verdwenen; die droomvlakte leek een
in de zachte deemstering die alles
oneindigheid zonder wanden” (1080)
omwond in een doezel van wazigheid...”
(1155)
■ “Hij had het juiste besef verloren: of 't ■ “Elsje, Clara, Nette uit de Sterre, geen
Anneke was of Leentje of Clara of
van al de meisjes waarmede hij minning
Sanne” (1081)
gemaakt had, kon hij nog onderscheiden,
hun wezen was aan 't vervloeien” (1157).
■ “Ei, wat huppelde zij vlijtig en licht
nevens hem” (1051)

■ “en hij wees op zijn meisje dat lichtjes
wipvoette aan zijn zijde” (1154)
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Dit zijn toch wel opvallend gelijkaardige beschrijvingen voor verschillende
wandelingen, en alsof dat nog niet genoeg is, wordt het déjà lu-effect bij de lezer
gestaafd doordat Max een paar keer een vage indruk van een déjà vu krijgt. Wanneer
Clara afscheid neemt bijvoorbeeld, schiet het hem te binnen, “die herinnering aan
iets dat op dezelfde toon in een andere omstandigheid, maar door een andere persoon
was uitgesproken”: “die nacht van verleden winter bij de joel te Pauwels - ja, toen
ook had een meisjesstem diezelfde tover bij hem gewekt...” (1156). En wat verder:
“die Kerstnacht over 't maanbeschenen sneeuwveld met Anneke!...” (1158). Naarmate
hij zich meer en meer op Clara concentreert, vervaagt de herinnering. Hoofdstukken
verder blijft enkel nog “dezelfde heilige innigheid hem bekend uit die maneklare
nachten” (1184-1185) over. Terloops: ook het gevoel zélf dat hij iets al een keer
eerder meemaakte, is een herhaling. We vinden het namelijk elders terug, maar dan
niet in verband met Anneke: “en 't stond hem nu ineens duidelijk voor de geest: hoe
hij diezelfde avond, jaren geleden, met Pharaïlde ging afspreken, hoe hij toen zot op
haar verliefd was!” (1130).
Een ander voorbeeld van een dergelijke parallelle beschrijving, is de scène in de
stal waarbij de kalfjes te drinken krijgen. Die komt twee keer voor, en die beide
gelegenheden worden merkwaardig gelijklopend aangebracht. Op pagina 1131 vraagt
Clara: “Wilt ge onze kalvekens zien?” en zij troont Max mee naar de donkere stal285.
Precies dezelfde vraag wordt hem later gesteld door Elsje, de slang in het paradijs,
“het snaakse Elsje in de zonnige boomgaard” (1202), “de verleiding in persoon”
(1199): “Wilt ge mijn kalvekes zien?” (1197). Tweemaal vertonen de meisjes een
lachje: Clara “monkelt” (1131) en kijkt hem “lachtandend” (1132) aan, Elsje lacht
“met een schalke mondplooi” (1197). Twee keer ook wordt uitvoerig en in vrijwel
identieke bewoordingen beschreven hoe de dieren drinken:
- Ge moet ze zien, 'k ga ze bestellen, 't zijn schone. Clara nam de ketel
vers gemolken melk weer op en ze gingen beiden in de stal. De twee poetjes
kwamen bijgestormd, staken de muil tot over de neusgaten in de aker en
slorpten gulzig de warme melk binnen. [...] als de aker was leeggedronken
hieven de kalvekes

285

De stal functioneert in deze roman heel duidelijk als een dubbelzinnige ruimte. Enerzijds is
het een plaats waar geflirt en gespeeld wordt, anderzijds wordt er in die stal gewerkt (koeien
worden er gemolken en gevoederd, varkens baren er biggen). Het is ook de plaats waar
Anneke beseft dat zij niet meer mag dromen van een toekomst met Max.
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tegelijk de kop, bliezen 't vocht uit de neusgaten en lekten malkaar de witte
baard af (1131-1132).
versus
Ge moet eerst mijn poetjes zien, en ze wenkte dat hij haar in het donker
kot volgen moest.
- Ei Jantje, Ko, Loddeke! en de drie slonke borelingen kwamen
bijgesprongen, staken gezamenlijk de snuit in de emmer met melk en
slorpend en blazend dronken zij hem leeg. Dan hieven ze de kop en lekten
met de rozige tong elkaar de witbesmeurde muil af (1198).
De overeenkomst valt uiteindelijk zelfs Max op: “hij peinsde op die andere keer,
toen hij met Clara in 't zelfde stalleke gestaan had” (1198). Het vergt niet veel moeite
om het waarom van deze parallel te interpreteren: Clara en Elsje zijn omwisselbaar.
Het is de wijsheid waarvan Max steeds meer doordrongen raakt: “zij of een andere,
met de tijd zou hij er aan wennen” (1247).
In de twee laatste voorbeelden waarop ik vlug even wil ingaan, wordt Max zelf
vervangen. In het eerste geval neemt de schoolmeester Max' plaats in aan de zijde
van Anneke. Helemaal in het begin van het boek wandelen Anneke en Max doorheen
het sneeuwlandschap naar de joel bij Pauwels, “en terwijl ze met schaarse woorden,
over onverschillige dingen koutten, drukten zij, in 't zwaaien, hun innige wellust uit
in malkaars hand” (1051). Anneke zal nog vaak terugdenken aan deze liefdevolle
handdruk. Helemaal op het einde spreken de handen opnieuw, maar deze keer tussen
Alberic en Anneke: “een druk in elkanders hand was de betuiging van hun wederzijds
gevoel” (1290). Zoals ook bij de wandeling met Max het geval was, merken ze niet
dat het donker wordt: “Zij merkten de een noch de ander dat de deemstering de
kruinen der bomen omneveld had” (1291) versus “Eer ze 't al gemerkt hadden, was
't vol avond” (1051). Ook de isotopie van de maan en de droom duikt weer op (“de
maan als een gloeiende vuurbal die heel de wereld met een zacht droomwaas
overgoot” 1291). In het tweede geval worden Max en Clara vervangen door Elsje
en een naamloos blijvende 17-jarige zoon van boer Vincke: “Max stapte met Clara
een eind afgezonderd achteraan” (1154) tegenover “Elsje en haar blonde jongen,
volgden wat afgezonderd van de anderen” (1307). Dat de jongen anoniem blijft,
beklemtoont nog eens dat de aflossing van de wacht zich aandient, een nieuwe, buiten
de kennis van de oudgediende personages (en de lezer!) vallende generatie.
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Najaar, winter en vroege lente. Het levensbedrijf
De seizoenen wisselen elkaar sneller af. In een enkel hoofdstuk zijn we ineens een
half jaar en drie seizoenen verder. Toch krijgt het najaar in dit vijfde hoofdstuk veruit
de meeste aandacht. In menig opzicht lijkt de initiële beschrijving ervan het tegenbeeld
van die van ‘Het zomerlief’. Deze keer is het niet de wind maar de regen die de
leidraad vormt. De speelse vrolijkheid wordt al van bij de retorische vraag waarmee
het hoofdstuk begint, vervangen door droefheid: “Wie telde er nog de loop der dagen
die elkaar in eentonige verdrietigheid opvolgden?” (1209).
Vooral voor de jeugd is dit een trieste wereld. Tijd noch omstandigheden zijn
geschikt voor plezier:
De akkers waren in beslijkte wazepoelen herschapen, met volgelopen
grachten die de blonde landscheute in de woelige beek loste. Door dat al
dwong het werk aan de najaarsvrucht die van de akker moest geweerd
worden. De boevers stampten met hun leerzen tot over de knoesels in de
more en de peerden trokken de weerbarstige ploeg door de kleverige klei.
[...] Elk op zijn landstuk waren ze in bende bezig, maar nu riepen zij niet
naar malkaar, ze wrochten strang voort in gejaagde haast om gedaan. En
over de besmuikelde en mistige velden hoorde men noch zang noch klang;
niets tenzij de bellen van de peerden en de grove bevelen van de boevers
in 't keren en 't ommewenden van hun alm (1209).
Het natte weer vormt een bedreiging voor de vruchten, die rotten als ze te lang in de
vochtigheid blijven. Daardoor is het werk dwingend (“dwong”, “moesten”). Ze
moeten vlug werken (“in gejaagde haast om gedaan”; hier is geen spoor meer van
de tijdloosheid en het ontsnappen aan de haast) en hebben duidelijk geen tijd voor
“zang noch klang”. Het enige geluid dat de stilte verbreekt, heeft te maken met de
arbeid: paardenbellen, bevelen, gereedschap. Het werk is ook lastiger dan normaal:
“de weerbarstige ploeg door de kleverige klei”, “tot over de knoesels in de more”.
Het zinnetje “maar nu riepen zij niet naar malkaar” zoekt duidelijk aansluiting bij
het begin van het derde hoofdstuk, waar het geroep niet van de lucht was. Het soort
wind waarvan toen opgemerkt werd dat hij niet aanwezig was, “de verwoester niet,
gelijk te najare” (1125), lijkt nu wel van de partij. De jongelui reageren er helemaal
anders op dan op de vriendelijke lentewind. Toen gingen ze, puur om het genot, met
het gelaat naar de wind staan: “met de
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schouders drumden zij 't geweld tegen en hielden het blozend gelaat open om de
deugddoende aaiing van de luwe wind” (1127). Nu echter staan de werklieden “in
troppel gebogen, de rug naar de wind” (1209). Vitaliteit krijgt in dit seizoen geen
kans. Max interpelleert zijn vader over zijn beslissing om eerst het al gesleten vlas
te leveren alvorens aan de bieten te beginnen: “gaat ge de beten op 't land laten
versmoren?” (1212). “Versmoren” is een interessante term, omdat het werkwoord
met dood te maken heeft286 (en normaal gesproken niet wordt toegepast op planten),
net zoals de formulering “uitgestorven verlatenheid” (1209). In dit hoofdstuk worden,
conform aan de beginbeschrijving, inderdaad maar weinig zinnen besteed aan plezier.
De reeks winterse feesten bijvoorbeeld, waarvoor in het begin van de roman nog een
heel hoofdstuk werd uitgetrokken, wordt nu samengevat in niet meer dan een paar
zinnetjes:
de velden lagen weer ingesneeuwd en de hofsteden onkennelijk zonder
weg of wegel die de baan wees. De dag lang zat het boerenvolk binnen,
ze hielden zich verscholen en 's avonds liepen knapen en meiden op
joeltocht hun verzet gaan zoeken (1247-1248)287.
Opvallend is de nadruk die in deze beginbeschrijving gelegd wordt op het
onveranderlijke van de toestand: “eentonige verdrietigheid” (1209), “Al zolang glom
de nattigheid overal op en lijfsgenadig voort nog viel de regen” (1209; “overal op”
toont hoe het onveranderlijke zich ook op een ruimtelijk vlak manifesteert), “Over
de hofsteden hing dezelfde

286
287

Met de verdrinkingsdood dan nog, wat in het licht van Max’ en Annekes visie op het geluk
als iets om in te zwemmen, allicht niet zonder semantische weerslag blijft.
In de eerste druk luidde deze alinea: “de velden lagen weer ingesneeuwd en de hoven
begraven zonder weg of wegel die de bane wees. Binst den dag zat elk in zijn eigen
huis verlaan te warmen en 's avonds liepen de kerels en meiden op joeltocht naar 't een
of 't ander hof dat met volverlichte vensters in de donkerte de leute gereed hield. En
ze vierden er elk in zijn kring zonder dat een ongevraagde of een vreemdeling daar
neus of nieuws over kreeg. En 's anderdaags weer, was alles even doodsch zonder
spoor van den toch en elk verluierde op zijn wijze de tijd” (Streuvels 1903 II:155-156).
Dit citaat herhaalt dus het contrast tussen de vrolijkheid van het feest en de dreiging
van het seizoen (“begraven”, “doodsch”). Daarnaast komt ook de ambigue geslotenheid
van de feesten weer aan bod: wie vreemd is of ongenood, geraakt er niet in. Dat is het
lot dat Max beschoren is. Op het feest de winter daarvoor was er geen enkel getrouwd
koppel onder de jeugdige pretmakers. Max en zijn vrienden worden verdrongen door
een jongere generatie, die hen niet meer zal uitnodigen en die zij zelfs niet bij naam
kennen. De vervangbaarheid van individuen blijkt ook uit het feit dat hier, in
tegenstelling tot het eerste hoofdstuk, geen enkele eigennaam valt: “elk”, “kerels en
meiden”, “naar 't een of 't ander hof”.
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uitgestorven verlatenheid, de regen [...] sloeg aanhoudend dezelfde rimpels en
blaasbrobbels” (1209), “'t had weer heel de dommelijke dag geregend” (1210). Dit
gegeven staat lijnrecht tegenover het optimistische geloof dat we zowel bij Max als
bij Anneke hebben aangetroffen dat iets nieuws mogelijk is, dat er een uitweg bestaat
uit de eeuwige sleur van het “hard slaven zonder vooruit te komen, neerglijdend de
helling af... noodlottig naar de ondergang” (1098; Anneke) en van het “wroeten dag
in dag uit, zonder hoop van beternis” (1177; Max). Anneke ziet een uitweg in een
toekomst met Max, Max droomt ervan een hof te “bewonen met Clara van 't
Sperrenhof” (1177). Als er ooit iets van hun plannen zal terechtkomen, zal het beslist
niet in dit seizoen der onveranderlijkheid zijn. Het derde hoofdstuk, waarvan de
beschrijving van heel wat meer mobiliteit en variabiliteit getuigde (“wisselwendende
schaduwen” (1126) bijvoorbeeld), leende zich beter tot dit soort dromen.
De reactie van de volwassenen op de regen is veelzeggend:
De boeren huisden nu in de veiligheid van hun lage, dompige keuken; z'en
keken niet eens naar buiten of er verandering of droogte in de lucht te
bespeuren of te verwachten viel, maar ze ondergingen gelaten de gang van
het natte jaargetijde, tevreden omdat zij van erger kwaad bevrijd bleven,
want de vroege wintervorst was nog meer te vrezen (1209-1210).
De boeren ondergaan “gelaten” en aanvaarden. Ze getroosten zich niet eens de moeite
om te kijken of er iets verandert. Hun berustende houding is precies wat Max in dit
hoofdstuk zal leren288.
De volwassenen tonen zich in dit hoofdstuk beredeneerder en valser dan ooit. De
onderhandelingen tussen Vanneste en Pauwels tonen hoe ze allebei toneel spelen.
Pauwels heeft al lang uitgemaakt dat de boerderij van Demeyere de meest geschikte
zou zijn, maar hij doet toch alsof hij er dan pas aan denkt: “hij deed in gedachten als
overzocht hij de streek om te vinden waar er iets naar hun schik was” (1224). Vanneste
doet tegenover Pauwels alsof hij doet alsof hij arm is289. Om geen slecht figuur te
slaan, zorgt hij er later voor dat de notaris Demeyere van zijn boerderij gooit. Hij
doet dat op een lompe en zeer onbezonnen manier,

288
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Max' vader, boer Vanneste, loopt echter wel buiten rond: “Boer Vanneste kwam alzo door
de morsige straat naar huis” (1210). Trotseert hij die natuurlijke gang van zaken? Hij heeft
in elk geval in de stad net iets gedaan wat onverstandig en onberedeneerd is en hem zijn kop
(en zijn boerderij) zou kunnen kosten...
“- Dat ware al moeilijk, morde hij. Maar dan schoot Pauwels in luide lach. - Ge moet hier
de arme drommel niet komen uithangen, we kennen u! riep hij. Dat was een fijne trek van
Pauwels en op dat éne woord ontspande Vannestes gelaat gelijk iemand die zijn spel ontdekt
ziet en niet langer den domme kan afgeven” (1224).
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maar tegenover Pauwels laat hij het uitschijnen alsof hij sluw te werk is gegaan:
“Vanneste deed er alle slag fijnheden van eigen vondst bij en nu wist hij zijn
ingebeelde sluwheid te doen gelden: hoe hij 't de notaris ontwrongen had zonder dat
hun eerlijke naam er door geschaad werd” (1242). Vannestes schuldgevoel over zijn
zondige daad wordt al gauw ontmaskerd: “de vrees voor zijn zondige daad had hij
verward met de vrees voor Meyers gramschap en nu dàt zo goed uitviel, meende hij
niets misdreven te hebben” (1249). Pauwels geeft een aantal waardeloze papieren
als bruidschat en beweert dat ze “bij de tachtigduizend” waard zijn. Op de openbare
verkoop koopt Pauwels zelf niks; hij laat Vanneste alles opkopen onder het
voorwendsel dat hijzelf in de gaten wordt gehouden: “ik mag er niet tussenkomen,
want twee drie boeren staan gereed om mij af te hogen, fluisterde Pauwels weer”
(1254). De rest van de boeren heeft wel door dat Pauwels het gelag niet zal betalen:
“- Heeft Vanneste het dan voor 't grijpen? - 't Is Pauwels die 't zo hoog steekt, hij
bekostigt het al. - Pauwels!? riepen ze met drie, vier, Pauwels! en ze schoten
eenbaarlijk in grote lach” (1253). Of ze lachen omdat ze weten dat Pauwels sluw
genoeg is om niet te moeten betalen, dan wel omdat ze vermoeden dat hij er niet
welvarend genoeg voor is, is mij echter niet duidelijk.
Ook de materialistische kijk die de volwassenen op de liefde hebben wordt
andermaal getoond in een scène waarin Peetje Mullie duidelijk laat merken dat hij
op trouwen uit is:
- Ge zoudt nog àl krijgen wat ge wilt, met uw geld, meende Pauwels al
gekkend.
- Ja, gij hebt daar ook nog een driespan flinke deernen op stal, loech het
oud manneke, 'k ga ze u eens doen uitsteken als ik kom... om te zien of ze
effen draven! (1220).
Peetje Mullie, het oudste personage in de roman, toont zich wel zeer doordrongen
van deze materialistische mentaliteit, net zoals het jongste personage, Elsje, er het
sterkst tegenin zal gaan (infra). Een duidelijke passage uit de eerste druk, “vroeger
zette men uit achter een wijf lijk een boer achter een kalf: deugdelijke ware en de
koop was goed!” (Streuvels 1903 II:103), werd herschreven als het neutrale “in mijn
tijd zag men enkel naar de deugdelijkheid!” (1220). Ook de woordkeuze van Pauwels
is een paar keer veelzeggend: hij wil dat de kinderen op een fatsoenlijke boerderij
“gestald” zijn en is opgetogen dat zijn oudste dochter “goed geleverd” (1244) is. Het
is het juiste moment om over trouwen te beginnen, meent Pauwels, want “de jongens
zijn aan hun tijd” (1223) - ze zijn rijp, dus.
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Het is opvallend dat ook de materialistische manier van denken van de jeugd zelf
dikker in de verf wordt gezet, zodat het verschil tussen ouderen en jongeren steeds
duidelijker op de helling komt te staan. Dat gebeurt bijvoorbeeld door Max' zusje
Marie meer speelruimte te geven. Tot nu toe trad zij nog niet zo vaak op, en ze
vervulde daarbij eigenlijk enkel de bescheiden rol van gesprekspartner van Anneke
en Max. Bij die weinige gelegenheden werd zij echter wel als een bijzonder nuchter
meisje voorgesteld. Ze bespot bijvoorbeeld de dichterlijke schoolmeester om zijn
naïeve gedroom, maar ze beweert hem toch graag te zien want “hij geeft en koopt
me al wat ik vraag” (1112). Vanaf dit hoofdstuk komt Marie frequenter voor en ze
krijgt dan ook ruimschoots de gelegenheid om haar levensopvatting te verkondigen.
Ze flapt er tegen Anneke uit dat het haar niet verdriet dat Fons haar niet meer ziet
staan; “er was toch niets van hem te krijgen” (1213). Haar eenzijdige rol wordt nu
ook uitgebreid tot een eigen project. Zij werd namelijk in haar ijdelheid gekrenkt
(1215) door Fons Derycke, een jongen die haar uit materialistisch opportunisme liet
zitten om zijn geluk te beproeven bij Pharaïlde Mullie, die wacht tot het steenrijke
Peetje Mullie haar zijn boerderij afstaat. Marie besluit om wraak te nemen. De tekst
suggereert tussen de regels dat ze van plan is om met Peetje Mullie te trouwen om
zijn geld: “Louter om 't plezier wilde ze nu ook eens een vrijer nemen om 't geld!...”
(1215). Tijdens het huwelijksfeest in het laatste hoofdstuk wordt dat plezier ernstiger:
“ik heb nu ook verstand gekregen en lang genoeg gevrijd: ik ook trouw met een rijke
boer!” (1297), maar ze wil Clara pas de dag daarna verklappen wie de gelukkige is.
Als het inderdaad zo is dat Marie met Peetje Mullie wil huwen, dwarsboomt ze in
elk geval Fons' plannetje: Peetje blijft op zijn boerderij wonen, en Fons zit
opgescheept met een lelijk én arm wicht.
Het is wel opvallend dat de voornemens van Marie in de eerste druk aanzienlijk
duidelijker aan de orde gesteld worden dan in de tweede, waar ze worden verdoezeld
en zelfs ongedaan gemaakt. Zo wordt de passage met haar wraakgedachten ingekort
(Streuvels 1903 II:93), wordt er een gesprek weggelaten tussen Anneke en Marie
waarin deze laatste duidelijk laat doorschemeren dat ze met Peetje gaat trouwen
(Streuvels 1903 II:255-257) en is er geen sprake meer van “den kletsende zoen op
zijn [= Peetjes] voorhoofd” (Streuvels 1903 II:242) op een cruciaal moment, namelijk
net na zijn huwelijksaanzoek. Een ander veelzeggend gegeven is de reactie van Marie
wanneer Peetje handtastelijk wordt. In de eerste druk staat er:
hij neep Marie bij den arm als ze hem weer de koffie inschonk. - Newaar
we zouden een permentige koppel zijn ik en gij?
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- Zeker, Peetje, 't is nog niet te late, zoolang ik niet getrouwd en ben is er
kanse, loech de meid (Streuvels 1903 II:103-104).
In de voor het Volledig Werk gebruikte druk reageert het meisje helemaal anders:
als Marie hem koffie inschonk, neep hij haar in de arm.
- Newaar, we zouden een parmantig koppel zijn, ik en gij?
Maar toen hij zijn grijphanden te ver wilde uitsteken, gaf Marie hem een
duchtige slag op de vingers (1220).
Door dergelijke wijzigingen mildert Streuvels zijn tekst. Hij laat meer in het midden
of Marie nu eigenlijk met Peetje Mullie in de echt zal treden of niet. Het materialisme
overwint in de tweede versie toch niet zomaar alles, zoals ik ook naar aanleiding van
het slot van de roman zal proberen aan te tonen.
Marie is niet de enige die zich verstandig toont. Zowat al haar generatiegenoten
hebben het roer omgegooid. Fons Derycke maakt Pharaïlde Mullie het hof, Sanne
en Lenna Kannaert azen op een zoon van Vincke (1213), en Mathilde Derycke
declameert niet meer “dat men maar ééns oprecht kon beminnen”:
Kannaert heeft zij afgedankt, en ze verkeert volop met die vreemde kerel
die ze nog geen drie weken kent, - maar hij is van groot volk - rijke
peerdenboeren... Zondag is ze met hem arm aan arm gaan wandelen, opdat
iedereen het zou zien!
- Wat is dat al veranderd in een jaar tijds, Marie, wie had er gemeend dat
het alzo zou vergaan? deed Anneke met een diepe zucht.
- In een jaar tijds komt er veel verandering; ze zeggen dat 't met de hereboer
zijn geld is dat Kannaert die nieuwe peerden op stal heeft en Peetje Mullie
zit er ook onder...
Dààrop was 't niet dat Anneke zinspeelde of de uitleg die ze wenste (1214).
Mathilde verkiest de boerenzoon om zijn rijkdom. Ze gaat met hem wandelen om te
pronken: “opdat iedereen het zou zien!”. Het misverstand tussen Anneke en Marie
is interessant. Anneke vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat de dingen in een
jaar tijd zo zijn veranderd, en Marie antwoordt in alle ernst vanwaar de financiële
middelen komen die een dergelijke verandering tot stand hebben gebracht. Het is
echter duidelijk dat het niet dat is wat Anneke bedoelde: ze wil niet weten hoe het
materieel gegaan is, maar wel hoe het mogelijk is dat mensen zo radicaal kunnen
veranderen. Anneke is een van de weinige personages die niet verzaken aan de idealen
van de liefde. Een
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laatste interessant gegeven in dit citaat is de term “afgedankt”: Mathilde heeft haar
Hector als een versleten voorwerp aan de kant gezet290. De jongeren praten net als
hun ouders op een materialistische manier over relaties. Dat blijkt wat verder nog
eens uit een uitdrukking als “Zijn gerief zal hij wel krijgen; hebt gij geen goesting,
Sanne?” (1254), waarbij “gerief” op een huwelijkspartner slaat291. Al lachend roept
Max naar de vader van de dienster uit de herberg: “Zeg, Jan, is uw bietje niet te
koop?” (1217), maar zijn grap drukt in feite de volle waarheid uit. Dat de jongeren
een dergelijke denkwijze al eerder deelden en de gelijkenis dus al veel vroeger (en
misschien zelfs altijd al) bestond, blijkt uit een citaat uit het vierde hoofdstuk:
“Kannaert deed het voorstel de grote peerdenkweker, boer Vincke een bezoek te
brengen, om zijn stal... en zijn vier schone dochters... te gaan keuren” (1183).
Aan de mentaliteitswijziging van Max wordt het meeste aandacht besteed. Hij
heeft geleerd dat verandering niet mogelijk is:
Hij had nu een andere blik op de dingen gekregen; al het blauwe was er
af, nu eerst wist hij hoe stevig en onverroerbaar alles ineen stak: alles
onvermijdelijk uitliep op die som gelds, waar zonder men niets bereiken
kon (1217).
Hij berust in die toestand. Van de illusie dat hij een uitzondering zou zijn (supra), is
hij af: hij ambieert niks anders meer dan “gelijk een gewone boerenknecht” (1217)
te werken. Wanneer hij verneemt dat zijn ouders zijn huwelijk voorbereiden, blijkt
hoe weinig vast deze overtuiging is: “boer worden, op een eigen hofstede, naar zijn
zin het werk bestieren...” (1229), dat staat hem allemaal wel aan. Hij sust zichzelf
nu nog met de gedachte dat er toch geen boerderij openstaat. Hij opteert voor
eenzelfde afwachtende houding als de boeren tegenover de regen aan het begin van
het seizoen: “Eindelijk besloot hij er buiten te blijven: toezien en afwachten, want
hij geloofde niet dat het zover komen zou” (1229).
Wanneer zijn vader hem triomfantelijk komt verkondigen dat hij een pachtbrief
op zak heeft voor Demeyeres boerderij, neemt Max zich voor te weigeren: “hij zou
weigeren - hij wilde er niet van” (1241). Nochtans suggereren zijn verdere gedachten
heel duidelijk dat hij het
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In de eerste druk antwoordde Max op de vraag wie zijn eerste liefje was met het volgende,
veelzeggende beeld: “Ha, dat is lang geleden, vraag me naar mijn eerste muts” (Streuvels
1903 I:148). Meisjes zijn gebruiksvoorwerpen: even gemakkelijk inwisselbaar, even
gemakkelijk om te vergeten.
Dezelfde term keert een tiental regels verder terug, maar wordt dan toegepast op paarden:
“We zullen wel ons gerief krijgen op de markt” (1255), stelt Pauwels nadat ze zich het paard
van Demeyere hebben laten afsnoepen.
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been niet stijf zal houden. Vooreerst ziet Max zich voor het onomstotelijke feit
geplaatst dat hij geen gewone boerenknecht is en dus niet dezelfde vrijheid kan
genieten: “Voor een boerenknecht was het gemakkelijker zijn wil door te drijven,
dat ging zonder al die ingewikkelde streken” (1241). (Hij blijkt dus wel degelijk een
uitzondering te zijn, maar het is een uitzonderlijkheid die nu tegen hem werkt. Omdat
Max van gegoede afkomst is, kan hij niet doen wat hij wil.) Daarnaast blijkt dat de
jongen diep binnenin de idee van een eigen boerderij lang niet ongenegen is, ook al
is hij volop in tweestrijd: “voortaan zou hij meetellen onder de landenaars die hun
bestaan bevechten op eigen grond, op eigen hof, om er een eigen gezin op te richten...”
(1241)292.
Zijn blik op de velden is op een veelzeggende manier veranderd. Hij ziet er geen
plaats van wonder en liefde meer in, want zijn blik is nu onverdeeld volwassen en
utilitaristisch geworden: “Over heel de vlakte lagen de landstukken zo vast gelijnd,
gedeeld en uitgemeten als het kennelijk eigendom van die en gindse boer; geen stukje
bleef er ongebruikt en elk scharrelde maar om zijn deel er van te krijgen” (1241).
Het is gedaan met de jeugdige vreugde, “'t onbekommerd spel nu voorbij” (1242),
zowel omdat Max zelf aan het veranderen is als omdat het seizoen hem daartoe schijnt
te dwingen:
De stofregen smoorde de lucht en het land toe en de peerden stapten met
hangende kop, glimmend nat vóór Max naar huis. De wind blies hem
bijtend koud in 't gelaat, de leerzen wogen zwaar van de slijkachtige eerde”
(1242).
Het is vooral deze combinatie van zijn eigen mentaliteit en de meteorologische
omstandigheden die zijn lot bezegelt. Het slechte seizoen op zich blijkt namelijk niet
de kracht te hebben om de andere jongeren te breken:
Tegen de avond kwam het werkvolk binnen; de meiden met beslijkte
rokken en vuile jakken; ze waren allen doornat, maar hun wezens bloosden
en de ogen blonken altijd even levenslustig (1211).

292

In de eerste druk ging de net aangehaalde zin verder: “en dat bekoorde hem, daarmee kwam
de kennelijke trots ook in hem, de trots dien hij kende bij vaderen bij Pauwels, om ook nevens
de anderen iemand te zijn en den kop hoog te houden en aanzien te krijgen. Al die dingen
waren nog te versch nu, hij zou eraan gewennen, hij voelde het worden lijk bij de anderen
en dan zou hij er zijn vader dank voor wijten” (Streuvels 1903 II:144-145).
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Max' jeugd is voorbij omdat hij niet ingaat tegen de plannen van zijn vader en
Pauwels. Eén woord van hem en het feest was niet doorgegaan. Hij laat de dingen
echter lijdzaam gebeuren, zoals het een volwassene betaamt. Hij worstelt met zijn
gevoelens, maar momenten van berusting duiken steeds nadrukkelijker op: “Och
kom, zij of een andere, met de tijd zou hij eraan wennen” (1247). De
omwisselbaarheid die typisch scheen te zijn voor de jeugd, blijkt nu al even bruikbaar
in de volwassen wereld. In de eerste druk luidde deze passage nog:
Met Klotielde of een ander, 't waren al meisjes gelijk en 't eenige wat hem
nu aan de zaak belangde was het hof en de doening - dat hij een
zelfstandige boer zou worden, al 't andere viel weg als zinnelooze leutering
waar hij al veel te lang mêe gespeeld had (Streuvels 1903 II:155).
Uit dit citaat blijkt duidelijker dat Max zich niet alleen neerlegt bij de situatie, maar
er zelfs de voordelen van inziet. Hij kijkt reikhalzend uit naar de kans om een
zelfstandige boer te worden met een eigen boerderij. Hij beschouwt zijn jeugdige
uitspattingen nu zelf als zinloos gespeel.
Tijdens de traditionele wandeling naar het kapelletje is Max weer aan het twijfelen.
Niet toevallig wordt daarbij expliciet vermeld dat hij de ruimte herkent als dezelfde
ruimte die hij de zomer daarvoor met Clara verkende. Aan de ene kant is er een
“oneindige treurnis” (1262) in zijn gemoed, omdat alles nu voorbij is. Aan de andere
kant ziet hij ook de voordelen van de nieuwe toestand in:
Max moest het de ouderen toegeven: Pauwels' woorden en vaders handeling
begreep hij nu beter en hij voelde best wat het weerd was voor hem, een
bedaagde, werkzame boerin te hebben die verstand had een hofstede te
bestieren. Zijn hartstocht scheen hem nu belachelijk (1262).
Clotielde kan hem bieden wat het “zondagskind” Claartje ontbeerde: ernst,
bedaagdheid. Dit zijn kwaliteiten die een volwassen boer nodig heeft. Max begrijpt
heel goed dat zijn verandering een natuurlijk en dus noodzakelijk proces was: “Zij
zelf waren vervangen door een jongere bende die op hun beurt deden 't geen zij
hadden gedaan: in dolle vaart de genoegens najagen - om later ook tot het besef te
komen dat 't leven een ernstige kant heeft” (1262).
In de eerste druk luidde het net aangehaalde citaat: “'t Was nu ander volk: de
jongere bende die de oude leute herging om later ook verstand te krijgen” (Streuvels
1903 II:183). De eerste druk schijnt te impliceren dat de ouderen volledig gelijk
hebben en dat het “verstand” alleen voor
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hen is weggelegd. De voor het Volledig Werk gebruikte druk vermeldt enkel een
“ernstige kant” van het leven, zonder te ontkennen dat ook de plezierige kant ervan
bestaat. Opnieuw blijkt hier dat de voor het Volledig Werk gebruikte druk partij kiest,
en wel voor de jongeren. Dat Max zich verheugt op zijn nieuwe leven komt dan ook
veel minder aan bod, terwijl de spijt om wat hij verloren is, wel op de voorgrond
blijft. Een passage waaruit dit blijkt, is wanneer Max voor het eerst op zijn eigen
grond zaait:
Al zaaiend keek hij rond over de akker met 't ongewone uitzicht rondom
hem en hij voelde zich als een heel ander mens: de statige boer nu die
gaande op en neer, vol moed en vertrouwen, het zaad in de eerde smijt, waarvan hij zelf, te zomer, eens dat hij volslagen en voorgoed op zijn hof
zou zitten en boer zijn, de vrucht zou oogsten. Ginder, enige steensmeten
verder, stond het hof dat hij te beheren had, hij kon er de ogen niet van
afwenden en achterwaarts, in 't keren, zag hij zijn eigen huis dat hij
welhaast verlaten zou (1264).
De jongen voelt zich een ander mens, en dat gevoel hangt samen met het feit dat hij
zich in een andere ruimte bevindt. De bij Streuvels steevast uiterst belangrijke
activiteit van het zaaien functioneert hier duidelijk als een overgangsritueel. Max is
bezig met voor eigen rekening nieuw leven te zaaien, met het volle besef dat dat
nieuwe leven geoogst moet worden. Hij bevindt zich ook ruimtelijk op een grens;
wanneer hij vooruitgaat, ziet hij zijn eigen boerderij, wanneer hij terugkeert
(“achterwaarts, in 't keren”), ziet hij zijn geboortehuis dat hij gaat verlaten. In de
eerste versie van de tekst ging het citaat als volgt verder:
zijn eigen huis en al 't andere maar daar had hij geen belang meer bij. Hier
was hij nu zijn eigen heer en dat deed hem de groote deugd waarnaar hij
onbewust verlangd had (Streuvels 1903 II:187).
Dat hij het ouderlijk huis gaat verlaten, wordt in deze eerste versie dus positief
geconnoteerd. Het is namelijk de verwezenlijking van een onbewuste wens om
zelfstandig te zijn. Max is niet helemaal tegen zijn eigen wil geworden wat hij nu is,
hij heeft er zonder het zelf te beseffen naar verlangd.
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Lente. In de wonnegaarde
Dit hoofdstuk begint met een lange beschrijving van de wordende morgen, die ik
hier integraal citeer:
Uit de roze schemering van de vroege uchtend groeide de nieuwe lentedag.
De zon was er nog niet, maar 't geluchte zat reinblauw en de frisse
regennersheid van de verleden avond dampte met de morgendauw op in
wazige zilvermist die spreidde over heel het land. De heuvelhoogten waren
er nog in verwist, maar lager, waar de velden in zwierig, zachte golving
neerlijnden, wijduit naar het dal toe, daar lag het groene land zo duidelijk,
zo net in zijn perken met gewassen allerhande; - en daarin stonden de
woningen verzaaid en de boomgaarden overal in volle bloei, als schelle
klaters, wit en rood, met bolle trossen sneeuwblank en roze, de hele streek
vol.
De nachtegaal had even uitgezongen; de laatste rolrinkelende galm was
weggestorven in luisterende stilte, en traag groeide de helderheid nu uit
de schemering, tot volle dagduidelijk zonnegloren. Dan was de drukke
kwettering van ander vogels begonnen: mussen waren er en vinken, ze
vochten en flodderden van hier naar ginder in de takken, elk in eigen
bezigheid met eigen zang en gesnebber. Maar luider, met opener keel en
gorgelend galmen hieven de merels nu ook hun uchtendzang aan. De eerste
begon in schuchter fluiten, haalde van dieper de kalm lange trekken, fris
en helder uit, blies er een brobbelende uitgang aan en herbegon een kerende
wisseling van heffen en dalen, in vaste zang. Schoner kon hij niet en na
elke trek wachtte hij om te luisteren naar de galm van zijn eigen voois.
Plotseling wierp de ander zijn schelle kreet in de stilte, rellend met vol
geweld dat 't klonk als een spotlach om al die gemaakte mooidoenerij. De
eerste merel vluchtte naar een andere boom en daar herbegon hij heftiger
nog, zijn zelfde heldere zang, maar de ander volgde hem als een plaaggeest,
kwam in de perelaar rechtover zijn makker zitten en wierp er opnieuw
zotte schreeuwen tussen. Een stonde hielden zij het vol: statig halen van
vaste zang, een afwisseling van gefazel met schelle kreten. De zon troonde
naar boven en stak onder 't wit van de kruinen door de stammen naar
binnen. Dan werd het zo wonderbaar te glinsteren in de boomgaard. Onder
het speierend, sneeuwig verhemelte van spotteloos reine bloesem waarin
de bijen snuffelden, verwaaide het kobbespin als gerekte zilverdraad en
over 't groene gras, tussen de kersauwkes, schoot het
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flonkerstraal van de dauwperels in biggelende kleurenbrand. Daaruit
doomde en dampte de vochtigheid op en 't zwermend bloemenstof danste
in gouden aaierd tegen 't blauw van de lucht en 't zwartsel van de donkere
sperren (1269-1270).
Het is interessant dat de vertelinstantie ervoor opteert om de wereld aan het begin
van dit hoofdstuk weer te geven op een ogenblik waarop die in volle overgang is,
namelijk van nacht naar dag. Aan de ene kant is dat niet vreemd. Beschrijvingen van
de dageraad zijn een constante in veel streekromans, ten dele allicht omdat een
onderwerp als de wordende dag (of de vallende avond) voor de voor beschrijvingen
broodnodige dynamiek zorgt. In deze roman echter, waarin de vraag of verandering
en vernieuwing eigenlijk wel mogelijk zijn al herhaalde malen aan bod kwam, is een
dergelijke keuze allicht niet zo onschuldig. Dat geldt des te meer omdat het hoofdstuk
dat aan dit hoofdstuk voorafging, ‘Het levensbedrijf’, opende met een beschrijving
die volledig in het teken stond van onveranderlijkheid (supra). Daar strookte dat heel
duidelijk met het handelingsverloop: Max' grootse plannen voor verandering werden
voor eens en voor altijd onklaar gemaakt. Suggereert de beschrijving aan het begin
van dit hoofdstuk dat er toch iets veranderd zal worden, en zo ja, in het voordeel van
welke generatie? Of spoort het overgangskarakter van deze inleidende beschrijving
gewoon met de officiële overgangsfase waarin Max zich nu bevindt? Om die vraag
te beantwoorden, ga ik dieper in op de net aangehaalde passage. Het overgangsaspect
blijkt al meteen van bij de eerste zin: “Uit de roze schemering van de vroege uchtend
groeide de nieuwe lentedag”. “Roze” is een overgangskleur, zoals “schemering” een
woord is dat sowieso op een overgang wijst, namelijk tussen donker en klaar, en dat
die beide polen in gelijke mate in zich draagt. De ochtend is aan het groeien. De zon
is er “nog niet”, maar zal niet lang meer op zich laten wachten, gezien “'t geluchte
[...] reinblauw [zit]”. Ook de damp en de mist zullen al gauw moeten wijken: “De
heuvelhoogten waren er nog in verwist, maar lager [...] daar lag het groene land zo
duidelijk” (1269). Ze horen bij iets wat voorbij is, namelijk “de frisse regennersheid
van de verleden avond” (“regennersheid” betekent, volgens Lemaire, “vochtigheid
na een regenbui”). Ook voor de vogels is er een aflossing van de wacht: de nachtegaal
is nog maar pas “uitgezongen” of “de drukke kwettering” van mussen, vinken en
merels begint.
Zoals te verwachten is bij een beschrijving van een lentemorgen, lijkt het jeugdige
leven hier te zegevieren. Het gaat dan ook om de “nieuwe lentedag”, de “vroege
uchtend”, de “mogendauw”, de “in volle bloei” staande boomgaarden met hun
“spotteloos reine bloesem”. Dit
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seizoen wordt voorgesteld als de overwinning van het nieuwe leven op wat oud is
en dichter bij de dood staat. De jeugd triomfeert. De wereld is al van bij het begin
van het hoofdstuk vol van het voor die jeugd typische gezang (van vogels, maar wat
verder ook van personages, 1272) en gedans (het “bloemenstof danste” (1270),
Warten en Lowiezeke, 1271). In de eerste druk, waar deze beschrijving nog beduidend
langer was, is de band tussen het seizoen en de jeugd nog veel duidelijker: “Wat een
jeugd, wat een levende jonge jeugd, algemeen en allemaal!” (Streuvels 1903 II:196),
stond er toen nog. In die eerste druk werd anderhalve bladzijde gewijd aan de
beschrijving van die boomgaard:
De oude, bonkige perelaars toe, ze hadden weerom de dood bedrogen; de winterwind had zoolang in hun stramme kruinen gehuisd; ze waren
gekandelaard, geknot en gesnoeid, doorkorven en gekraakt hadden zij
gestaan, ontsapt en overdood, alle leven ontzegd [...] Maar zie me nu! uit
die gerimpelde schors, uit de verdroogde doode leden, vanwaar komt die
kwistige jeugd heel die schamelheid dekken? (Streuvels 1903 II:196-197).
De “kwistige jeugd” overwint de dood. De “oude, bonkige perelaars”, met hun rimpels
(“gerimpelde schors”) en “verdroogde doode leden”, fleuren weer op. (Deze
beschrijving zet meteen nog eens in de verf hoe negatief de winter eigenlijk is als de
focalisatie van de jonge en overmoedige personages ontbreekt.) De passage met de
merels werd ook gewijzigd. Wat de eerste merel zingt, krijgt in de eerste druk een
interessante omschrijving: “zijn gelijkloopend lied van gemoedelijk kalmen ernst”
(Streuvels 1903 II:199). Gezien in deze tekst ernst en kalmte herhaaldelijk met de
volwassenen werden verbonden, komt het zangtoernooi tussen deze ernstige merel
en zijn collega open te staan voor een mise-en-abîmelezing. De andere merel wordt
immers getypeerd op eenzelfde manier als de jongeren: zot (“zotte schreeuwen”),
vrolijk (“spotlach”) en plagerig (“plaaggeest”). Als deze zotte merel zich dan ook
amuseert met het verstoren van het ernstige lied van zijn tegenspeler (“een spotlach
en stoornis om al die gemaakte mooidoenerij” (Streuvels 1903 II:199), “wierp er
nieuwe zotte schreeuwen tusschen” Streuvels 1903 II:199), zou dat kunnen worden
geïnterpreteerd als de jeugd die het ernstige gedoe van de volwassenen in het
belachelijke trekt. Zijn gedrag doet de andere vluchten (“vluchtte misdaan naar een
anderen boom” Streuvels 1903 II:199) tot hij er uiteindelijk “'t geduld en de goeste
bij verloor” (Streuvels 1903 II:200). Het uiteindelijke resultaat is dat beide merels
in het zotte beginnen te zingen: “Dan wierpen ze er maar uit al wat ze wisten, dooreen
lijk 't uit de kele wilde” (Streuvels 1903 II:200).
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Zo voorgesteld is het alsof de jeugd de bovenhand haalt in dit seizoen. Gezien het
handelingsverloop van dit hoofdstuk, waarin Max inderdaad met het verkeerde meisje
huwt en alle sluwe plannen van de volwassenen uitkomen, zou de lezer nochtans het
omgekeerde scenario hebben verwacht. Of niet? In dit hoofdstuk wordt immers ook
opvallend veel plezier beschreven. Het lijkt er soms wel op dat de jeugdige vrolijkheid
inderdaad de bovenhand haalt, zoals bijvoorbeeld in de volgende merkwaardige
beschrijving van boer Pauwels, een personage dat zich tot nog toe als ondubbelzinnig
volwassen gedroeg:
En als hij overdacht dat dit alles van hem kwam, kreeg hij een krieuwelend
gevoel van wellust, hij wilde lachen en roepen naar al zijn vrienden, maar
hij hield zich in de betamelijke ernst en deftigheid om 't voorkomen en 't
uitzicht van statige hereboer te bewaren (1276-1277).
Pauwels' lustigheid komt in conflict met zijn status van ernstige en deftige volwassene.
Bovendien is de beginbeschrijving van dit hoofdstuk niet helemaal ondubbelzinnig.
Zo wijst het woord “regennersheid” erop dat er de avond daarvoor nog regen was,
zodat deze lente zeker niet geheel in het teken van de zon staat. Daarnaast is het ook
zo dat het wijken van schemerige vaagheid voor duidelijkheid eerder in de roman al
eens gelijk stond met het wijken van verliefdheid en gemijmer voor het werk: “De
nieuwe helderheid had al het droomzachte, geheimzinnige uit de lucht verdreven;
over heel de streek stond alles vast omlijnd en duidelijk in zijn gekende vorm. Buiten
de dricht en het werk te lande bestond er niets meer” (1120). Ten slotte zijn hier ook
weer veel sporen van geweld. De vogels “vochten en flodderden van hier naar ginder”
(1269), wat doet denken aan de van hier naar ginder lopende “jonkmans” (1107) uit
het begin. Kort daarna “vochten [de mussen] er om de kruimelingen” (1273). Ook
slaat deze ruimtebeschrijving een onmiskenbare brug met het eveneens ambigue
sneeuwlandschap uit het beginhoofdstuk. Eén van de kleuren van de boomgaard is
namelijk “sneeuwblank” (1269), en de bloemen vormen een “sneeuwig verhemelte
van spotteloos reine bloesem” (1270). Bemerk dat ook de isotopie van het zilver en
de vaagheid terugkomt: “zilvermist” (1269), “kobbespin als gerekte zilverdraad”
(1270), evenals die van het wonder (“wonderbaar te glinsteren” 1270). Dit verband
komt nog een paar keer voor; tijdens de dans “sneeuwde 't witte bloesempluk van de
takken op de bruidsgasten neer” (1286) en lijkt de boomgaard wel “een toverpaleis”
(1286). De maan zorgt opnieuw voor “een zacht droomwaas” (1291), en nog later
daalt de dauw “als een blanke sneeuwlaag” (1306) over de velden.
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Al bij al is dus ook deze ruimte dubbelzinnig. Dit is het seizoen van de vreugde, maar
toch niet helemaal; de werkelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van werkdwang, laat
zich evenzeer gelden. De dubbelheid blijkt tevens uit de beschrijving van de
voorbereidingen. De meiden en de knapen amuseren zich kostelijk, maar het werk
roept hen meermaals tot de orde: “Kom, doe liever voort, riep de schelmse meid, 't
moet hier nog al verricht worden” (1271), “ei! gij zotte meid, kom in uw keuken”
(1272), “Ze zijn daar! riep het koeierke van uit de kroon der hoge linde. Knechten
en meiden vluchtten overhaastig elk naar zijn werk” (1272). Het is opvallend dat de
vermaning in deze voorbeelden niet van prototypische volwassenen uitgaat, zoals
dat in het eerste hoofdstuk wel het geval bleek. Een keer is het de “schelmse meid”,
Lowiezeke, zelf die vermaant, één keer Marianne, de keukenmeid, over wie niet veel
gezegd wordt, maar die beroepshalve het bevel schijnt te voeren. De derde keer is
de omstandigheid dat de gasten in aantocht zijn er de oorzaak van dat knechten en
meiden zelf beslissen gauw terug te gaan werken.
Tijdens het feest is voortdurend merkbaar hoeveel nijd en geweld er onder de
vrolijke oppervlakte schuilgaat. De meisjes zijn voortdurend over elkaar aan het
roddelen (1274-1276), maar dat belet hen niet om schijnheilig vriendelijk te doen:
“De boerendochters die zo even nog van malkaar kwaad gestookt hadden, monkelden
nu om ter vriendelijkst d'ene naar d'andere” (1276). Pauwels' daarnet aangestipte
vrolijkheid vindt zijn reden in het feit dat hij zijn vrienden kan overtroeven; “Hij
wist wel hoe er velen afgunstigheid achter hun vriendelijk gelaat verborgen hielden,
maar dat deerde hem minder, hij had er zijn verheugen in, al was 't maar om hen te
treiteren” (1277). Dergelijke ontmaskeringen van waarachtige vriendelijkheid geven
aan een in de nabijheid ervan voorkomend zinnetje als “Om end om ging het gelach
en de stil feestende blijheid van het gelukkig samenzijn” (1276) uiteraard een nogal
ironische bijklank.
Het valt opnieuw herhaaldelijk op hoezeer de denk- en spreekwijze van de jongeren
eigenlijk wel overeenkomt (of is gaan overeenkomen) met die van hun ouders. Sus
Vergote en Sef Kannaert liggen in het gras de dochters van boer Vincke te
bewonderen, en een van hen zegt: “'t is pront goed, kermiskost, prachtpeerden!”
(1275; “pront goed” betekent volgens de woordenlijst “degelijke koopwaar”). Vooral
Max' zus, Marie, gedraagt zich helemaal volgens de volwassen mentaliteit. Zo beseft
zij heel goed dat het feest tijdelijk is: “Vandaag moeten we plezier maken! Morgen
is 't weer werken” (1294). Wanneer Clara om raad komt of ze nu al dan niet met de
zonderling Philemon moet trouwen, antwoordt Marie: “O, Philemon is rijk, pak hem
maar mee” (1297). Zelfs Elsje is, in
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de eerste druk tenminste, aan het veranderen. Ze is niet meer het speelse, jonge meisje,
maar schijnt “een volgroeide deerne reeds met een ernstigen trek om den mond en
oogen die zij bedwingen kon” (Streuvels 1903 II:267). Ze is dus ernstiger aan het
worden, en minder spontaan.
Max gedraagt zich steeds duidelijker als een volwassene. Bij de openingsdans
bijvoorbeeld, komt hij “met gemeten, deftige stap zijn bruid afhalen” (1279). Die
eerste dans is trouwens een “treffelijke dans” (1279; “treffelijk” betekent volgens de
woordenlijst “deftig”293), en alle oude boeren en boerinnen dansen mee, met “een
kalme ernst op de wezens” en “met ingetogen plechtigheid” (1280). Pas nadat de
jongeren massaal de dansvloer opkomen komt daar verandering in: “Dan was het
plechtige er gauw af, want de boerenzonen stoorden zich niet aan afgemeten passen
en ernstige houding” (1280). Max en Clotielde dansen “Omgeven door heel die
jeugdmenigte” (1280), maar al gauw wil Clotielde rusten, en dan “verlieten zij de
ruimte en gingen zitten op de bank bij de ouders” (1281). In de eerste druk wordt
vermeld dat het Max' voorstel is om te rusten (“Zijt ge moe? dan kunnen we wat
rusten” Streuvels 1903 II:223) omdat hij zelf ook moe is (“en hij zelve was tenden”
Streuvels 1903 II:223). Dat dit gegeven geschrapt werd, kadert misschien in de
hierboven ook al besproken neiging in de herwerkte versie om de nederlaag van de
jeugd minder absoluut te maken.
Max en Clotielde gaan dus bij de ouders zitten kijken naar de dansers. Max “had
er zo geern duchtig aan meegedaan” (1281), maar hij is er met zijn gedachten niet
bij: “nu was zijn hoofd vol van de dingen die hem te wachten stonden” (1281), en
zijn visie op het dansen blijkt bovendien, voor het eerst, compleet veranderd te zijn:
“voor 't eerst doorschouwde hij het gekke van die roezende menigte opgewonden
door de drijfkracht van de dans” (1281). Het feest van de jeugd gaat echter gewoon
door. Meer nog, soms lijkt Max met het hele trouwfeest zelfs niets te maken te hebben:
“Heel die bende joelde en danste ondereen zonder naar de trouwers om te zien, alsof
het feest er was om de jonkheid zelf” (1281). Max wordt hier geconfronteerd met
het buitengesloten zijn, waarvan hij in het eerste hoofdstuk al een voorproefje kreeg
toen hij met Clotielde terug binnenkwam en door niemand gemist bleek te zijn.
Terwijl hij toen nog een van de hoofdrolspelers was tijdens de zogenaamde
knippeldans, doet hij er deze keer niet aan mee (1287). Het gedrag van de meisjes
op het feest spreekt trouwens boekdelen: “Naar Max zagen ze niet meer om, van
hem hadden zij niets meer te verwachten” (1292). Wanneer Max wat later
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Het joelfeest uit het eerste hoofdstuk eindigde met een ernstige dans, dit feest begint ermee...
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nogal flirterig met Elsje probeert om te gaan, wimpelt ze hem verveeld af. Immers,
“wat had ze nu met hem nog te maken?” (1300).
Terwijl Max neerzit, roepen zijn vrienden hem op om weer te komen dansen. In
de voor het Volledig Werk gebruikte druk gaat hij daar, na de toestemming van
Clotielde, graag op in. In de eerste druk echter wordt letterlijk gezegd dat hij eigenlijk
niet veel zin meer heeft en veeleer plichtsmatig meedoet: “de groote lust was weg
bij hem maar hij voelde dat hij moest meedoen” (Streuvels 1903 II:226). De eerste
druk plaatst dus opnieuw meer op de voorgrond dat de jongen vlug ouder aan het
worden is. De eerste dans is voor een van Vinckes dochters. In de voor het Volledig
Werk gebruikte druk ondervindt Max “opbruisende wellust” en “zinnelijke begeerte”;
het spijt hem “zulk een fleur-van-een-meid niet eerder gekend te hebben”, en hij
staat deze “verboden vrucht” zo vlug mogelijk weer af om aan de begeerte te
ontsnappen (1282). Max is duidelijk nog niet genezen; de gelaten aanvaarding is
beslist nog niet compleet. In de eerste druk echter luidde de passage anders:
Hij kreeg iets als een ontroerende kriezeling met dat groote, rondlijvige
meissen in de armen; hij kende haar zoo weinig en haar wezen, haar oogen
keken zoo wijd als een zee maar ze zegden hem niets. Hij achtte het nu
ook de moeite niet meer weerd met die vreemde natuur nadere kennis te
maken. Hij liet haar los achter den eersten dans en keek achter een andere
(Streuvels 1903 II:226).
Ook al laat het meisje hem ook hier nog niet onberoerd (“kriezeling”), zijn gevoel
is veel onschuldiger dan het zinnelijke uit de voor het Volledig Werk gebruikte druk.
Haar ogen zeggen hem niets. Hij laat haar niet los om zich tegen zichzelf te
beschermen, maar omdat hij het de moeite niet meer acht om nader kennis te proberen
maken. Hij legt er zich meer bij neer.
Verscheidene keren wordt gezegd dat voor de jongeren de tijd op het feest van
geen tel schijnt te zijn. Iedereen gaf zich over “in die jeugdroes, alsof het feest eeuwig
zou duren en er nooit meer iets anders op volgen moest!” (1281). Elsje vertrouwt
Marie toe: “'k Wilde dat 't eeuwig duurde!” (1284). Max echter is veranderd. Hij
doorziet het onrealistische van het gedrag van de jongeren: “geen enkele die dacht
dat er eens een eind aan komen moest... of waar het zou op uitlopen!” (1292). Hij
beseft nu hoe zalig zijn jeugd was, maar hij weet nu wat hij toen niet doorhad: “hoe
kwistig had hij er in gemoost, zonder te weten wat kostelijkheid hij verspeelde en
hoe het eens zou eindigen!” (1293). Hij denkt dus zowel aan de tijdelijkheid als aan
de bestemming - twee dingen die, zoals ik bij de bespreking van het eerste hoofdstuk
al
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opmerkte, bij volwassenen horen. Hij wordt het oneindig lijkende feest beu: “Een
moeheid overviel hem [...] Hij verlangde naar rust en naar het einde” (1302).
De onderwerpen die Max beginnen te interesseren, zijn stilaan aan het veranderen.
Hij doorschouwt de leugenachtige opschepperij van de volwassenen, maar “juist
omdat het nu zijn eigen zaak gold, had Max er een wreed behagen in naar hen te
luisteren” (1302). Elsje wimpelt hem af, en hij “keerde er de rug naar toe en was te
wege bij de boeren om met hen over land en beesten, wind en weer en handelsprijzen
te gaan kouten” (1300)294. Hij begint zelf ook op te scheppen en tegen zijn gemoed
te spreken (1304), net zoals hij bij de volwassenen heeft opgemerkt (1302). Zo geeft
hij zijn geliefde Clara de raad om met Philemon te trouwen, ook al bemint ze hem
niet. In de eerste druk wordt opgemerkt dat het hem zelfs niets meer doet om tegen
zijn gemoed te spreken: “hij was verwonderd, hij verwachtte den slag te voelen van
den uitval dien hij zoo gevreesd had” (Streuvels 1903 II:268-269). Hij berust erin:
“hij meende dat 't best was daar niet te veel aan te denken. Daar was niets meer aan
te veranderen” (Streuvels 1903 II:269). In de voor het Volledig Werk gebruikte druk
voegt de auteur weer een passage toe waarin getwijfeld wordt: “'t Geen waarmede
hij Clara had willen overtuigen, hij geloofde er niets van en de opstand tegen het
noodlot kon hij zelf niet onderdrukken” (1301).
Wanneer Max en Clotielde op weg gaan naar hun huis, is de verandering bij de
bruidegom compleet:
al zijn vrees en schroom was verdwenen. In die beslissende gang naar de
nieuwe woonstede, voelde hij zich bewust van zijn manskracht, vol hoop
en moed om er het nieuwe leven te beginnen (1305-1306).
Het langzaam verschijnende licht dat de dag en dit laatste hoofdstuk inleidde, is tegen
het einde van het hoofdstuk gaandeweg aan het verdwijnen. Ik overloop even in
vogelvlucht de aanduidingen van dat licht: “de roze schemering [...] De zon was er
nog niet” (1269), “traag groeide de helderheid nu uit de schemering, tot volle
dagduidelijk zonnegloren” (1269), “De zon troonde naar boven” (1270), “Door de
achtermiddag draaide de zon haar gewone kring, ze kleisterde reeds op
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Hij wijkt daarin significant af van Anneke, die deze onderwerpen consequent blijft misprijzen,
althans in een passage die enkel in de eerste druk voorkomt: “De gedaagde boerinnen zaten
daar bezijds met haar ernstig gezicht te ronken over de belangende dingen van de werkelijke
levensbezigheid [...] Hoe konden ze daar met die verdrietig vooze zaken over en weer kaatsen
als 't rondom vol feeste was vol speierende kleistering van zonneblindende pracht?” (Streuvels
1903 II:245).
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de witte gevel ten westkant” (1273), “de boomgaard lag nu in de effen helderheid
van de laten achtermiddag, met de reine luchtstilte van de vallende avond” (1282),
“ongemerkt verwisselde 't orangerood der zon in de zilverschijn der maan” (1282),
“hoog in de hemel rees de maan als een gloeiende vuurbal” (1291), “De lanteerntjes
waren ver uitgebrand [...] De maan alleen verlichtte nu van omhoog heel de
boomgaard” (1304), “de late maan hing als een neergehaalde lanteern, rakelings
tegen de kim” (1306), “Op dat ogenblik was de maan weggedoken bachten 't hof”
(1307), “Hoe dapper het dag wordt, mijmerde Vanneste” (1310), “[Anneke] hield
de ogen in de verte gericht op de maan” (1310), “het opglanzen van de dageraad
tegen de oosterkim” (1311), “hief de nachtegaal zijn schallende zang aan, die klonk
als een heilgroet aan het gloren van de nieuwe dageraad” (1311). Deze aanduidingen
zorgen niet alleen voor een heel duidelijke structuur van het hoofdstuk, ook illustreert
het cyclische karakter ervan - het hoofdstuk begint en eindigt met de in de schemering
zingende nachtegaal - nog eens het cyclische van de opeenvolging der generaties,
“de eeuwige wentel”, om het met de woorden van de slotalinea van de tekst te zeggen.
Licht en duister wisselen elkaar af, zoals geluk en ongeluk, jeugd en volwassenheid
dat doen. Het opvallende is dat voor de ene het zonlicht gelijk stond met geluk (Max)
en voor de andere het maanlicht (Anneke), zodat de polen niet eenduidig vast te
pinnen zijn. Het is wel merkwaardig dat er eigenlijk maar één enkel moment van
absolute duisternis voorkomt. Dat valt, toeval of niet, samen met de cruciale scène
waarin Max de uiteindelijke grens tussen jeugd en volwassenheid overschrijdt door
na het afscheid van de gasten door de poort van zijn nieuwe huis te stappen:
Op dat ogenblik was de maan weggedoken bachten 't hof; de hoge doening
vlekte zwart tegen de heldere nachthemel en stond er als een vereendheid,
groot en donker (1307).
De maan, die de hele avond voor een toverachtige tederheid heeft gezorgd, verdwijnt
precies op het ogenblik dat het jonge koppel zijn nieuwe woonst betrekt. De droom
is uit, de werkelijkheid begint. Nochtans is er nog geen zon, dus ook het geluk dat
daarmee samenhangt is op dit ogenblik niet aanwezig. Rooskleurig ziet die
werkelijkheid er dan ook niet uit; “vereendheid” is namelijk een negatieve term die
we ook al bij de beschrijving van de winter aantroffen.
Het einde van het verhaal is significant verschillend in beide drukken. In de eerste
druk stappen alle personages mee met het jonggehuwde koppel, om na het afscheid
afzonderlijk weer weg te gaan. Het verhaal eindigt met de terugtocht van de ruziënde
Vanneste en zijn
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vrouw. Nadat zij zijn thuisgekomen, wordt de nachtegaal weer vervangen door de
merels, waarvan het lied vergaat in “leuterend gekweel met kwinkschreeuwen en
fazeling en gekrellend gefluit en geschuifel in wildzang waar niemand naar luisterde”
(Streuvels 1903 II:288). Het is opnieuw dag, en “al het drukke beweeg en gewerk
herbegon met al het blijde getater en gezang van het landelijke volk” (Streuvels 1903
II:288). In de voor het Volledig Werk gebruikte druk komt deze terugtocht vóór de
wandeling van Anneke en haar schoolmeester. Het laatste menselijke woord gaat op
die manier dus niet naar de klagende en ruzie makende volwassenen, maar wel naar
de dromende en idealistische jeugd295. Het lijkt me vrij duidelijk dat dergelijke
wijzigingen het fatalistische karakter van de roman willen doen afnemen: het
materialistische overwint toch niet alles zonder slag of stoot. Ik ben het dan ook tot
op zekere hoogte eens met Speliers' interpretatie van dit einde:
Dat Streuvels hier aan de zijde van de jongeren staat blijkt duidelijk uit
de epiloog; hij offert er zelfs een cyclisch afgeronde struktuur voor op.
Daardoor vangen we een glimp op van een wereld waar het ànders kàn,
de wereld van Anneke Demeyere voor wie “geld” en “liefde” nog duidelijk
te onderscheiden begrippen zijn, bij wie “afkomst” en “bezit” de liefde
nog niet terroriseren (Speliers 1968:77).
Veel verschil is er in feite toch niet; Anneke beseft in de voor het Volledig Werk
gebruikte druk dat het einde van de nacht ook het einde van haar geluk betekent (“de
klaarte die als een wolk van goudstof opsteeg, bracht Anneke te binnen 't geen haar
thuis te wachten stond” 1311), en de eerste druk eindigt evenzeer met een verwijzing
naar de zich gewoon hernemende toestand waarin plezier en werk constant in wankel
evenwicht zijn... Er is een andere wereld mogelijk, maar dan enkel in gedachten.

295

Demedts merkt over het einde van Minnehandel op dat het een perfecte illustratie is van
Streuvels' evolutie naar een meer optimistische levensbeschouwing (1971:146-147). Nochtans
is zijn conclusie veel overtuigender op basis van de voor het Volledig Werk gebruikte druk
dan op basis van de eerste. Die voor het Volledig Werk gebruikte druk dateert echter van
veel later, zodat conclusies daaruit eigenlijk niet passen in een overzicht van de evolutie van
deze kunstenaar... Ik ben het evenmin eens met Demedts' interpretatie van de nachtegaal uit
de slotalinea als een onbetwistbare “belofte van geluk”. De vogel en zijn lied zijn veel
dubbelzinniger: zijn “schallende zang” wordt namelijk “het plechtig lied van verlangen, dat
de eeuwige wentel der altijd weerkerende begoocheling, de ongedurige jacht naar liefde en
geluk over de wereld verkondigt” (1311) genoemd. Het lied staat voor verlangen en
liefdesdrang, maar ook voor illusie (“begoocheling”).
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‘Ik ben jong, gij zijt oud! We zullen eens zien hoe
lang het nog duren zal!’ De vlaschaard (1907)
‘Ja, gij zult u schamen over de heilige eiken waar gij zo van houdt, en
blozen over de tuinen die gij zo op prijs stelt: ja, gijzelf zult zijn als een
eik zonder bladeren, als een tuin zonder water. Het vlas wordt tot afval,
en bewerkt door een vonk: zo ontstaat een vuur dat niemand blust’ (Jesaja
I:29-31).

Inleiding
De vlaschaard verscheen begin december 1907 bij Veen, nadat de vier hoofdstukken
opeenvolgend gepubliceerd waren in De beweging (Schepens 1971:59). De roman
begint met het hoofdstuk dat als titel draagt ‘De zaaidhede’. Daarin staat de oude
boer Vermeulen grimmig door het venster te zien op het door de winter geteisterde
land, piekerend over het feit dat hij een dagje ouder wordt en zijn gezag op de
boerderij aan het verliezen is. Louis, zijn zoon, is immers hard op weg naar de
volwassenheid. Een conflict dreigt, en dat blijkt nog het beste uit de discussie over
waar ze het vlas voor dat seizoen gaan zaaien: op de hoogkouter of op de laagkouter.
De meningen zijn verdeeld maar Vermeulen dringt koppig zijn eigen voornemen op.
Wanneer het weer beter geworden is en het land omgeploegd, mag Louis met het
zaaien beginnen. Veel te laat naar zijn zin, maar de oude Vermeulen was op een
levering speciaal zaad aan het wachten. Zijn vader blijft aan de kant staan, wrokkend
omdat hij zelf te oud geworden is voor die eervolle taak. Het hoofdstuk eindigt met
een beschrijving van het eenzame veld, overgelaten aan de willekeur van de
weersomstandigheden en “de opperste Baas”.
In het tweede hoofdstuk, ‘De wiedsters’, is het vlas al goed opgeschoten.
Vermeulens vlaschaard lijkt mislukt te zijn. De schaamte bederft de lente voor de
oude boer. Aan de bijgelovige praktijken van zijn vrouw hecht hij geen geloof. Een
poos later begint het plots toch te groeien, dankzij de processies over het veld volgens
zijn vrouw. De wiedsters komen om het onkruid te weren, al zingend en verhalen
vertellend terwijl de oude boer achter hen staat en voorleest uit de bijbel. Een van
die meisjes, Schellebelle, blijkt verliefd te zijn op Louis. De
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genegenheid is wederzijds, ook de boerenzoon heeft haar opgemerkt tussen al de
anderen. Hij voelt echter ook aan dat zijn afkomst hem niet toelaat om iets meer te
doen dan wat plagerij.
In ‘Bloei’ zijn de akkers in volle bloei. De oude boer houdt zich in zijn pronkkamer
schuil voor de zon. Hij heeft een sluw plan uitgedokterd om zijn macht niet te moeten
afstaan aan zijn zoon: hij wil een vrijkomende boerderij kopen en Louis erop
“plaatsen”. Intussen is Louis zich aan het uitleven en geniet hij van zijn verliefdheid
op Schellebelle. Een oude dienstmeid waarschuwt haar dat ze te ver gaat en dat de
rijke boerenzoon niet voor haar bestemd is, maar Louis zelf herstelt haar vertrouwen.
Het mooie weer houdt aan en de vlaschaards moeten verkocht worden. Wanneer de
oude Louis met Schellebelle in de armen betrapt, vliegt hij uit. Wat meer is, hij
beschouwt het voorval als een geldige reden om zijn listige besluit aan zijn vrouw,
Barbele, bekend te maken. Zij verklaart hem echter voor gek en het komt tot een
heftige woordenwisseling.
In het laatste hoofdstuk, ‘De slijting’, wordt er geoogst. Zeer tegen de zin van
Louis stelt Vermeulen de beslissing om de vlaschaard aan te pakken alsmaar uit.
Ook van verkopen komt er nog niets terecht. Vermeulen toont zich namelijk onredelijk
duur en dreigt er zelfs mee om het vlas voor een jaar op zolder te houden. Wanneer
een onweer dreigt, besluit Louis om de morgen daarna te slijten. Zijn boude beslissing
valt samen met die van zijn vader zodat het niet tot een conflict komt. Terwijl ze op
de vlasakker bezig zijn, komt Vermeulen langs. Hij beveelt om te stoppen met werken
als het zou regenen. Na zijn vertrek begint het te onweren en de arbeiders moeten
schuilen. De velden, vlaschaard inbegrepen, worden voor de ogen van Louis
platgeslagen. Hij vindt dat niet erg, integendeel, het geeft hem voldoening te bedenken
dat de pietluttige mensen in hun verwachtingen bedrogen werden. Het enige veld
dat min of meer ongeschonden blijft, is het haverveld, gezaaid op de kouter die Louis
had gesuggereerd voor het vlas. Vermeulen vloekt bij dit vernietigende bewijs van
zijn ongelijk. Hij ziet zich gedwongen zijn stukgeslagen vlas onder de prijs te
verpatsen. De volgende morgen vertrekt Vermeulen naar de openbare verkoop. Hij
beveelt de slijters om het vlas recht te zetten en dan weg te gaan; ze gaan pas verder
met het slijten als het weer droog is. In zijn afwezigheid geeft Louis het bevel toch
gewoon verder te doen. Terwijl ze bezig zijn, koopt zijn vader de vrijkomende
boerderij en trakteert hij in de herberg. Op zijn moeizame terugweg over het gladde
land naar huis regent het opnieuw. Wanneer hij langs zijn vlasakker komt en merkt
dat het volk tegen zijn wil in toch aan het slijten is en Louis daar staat met een
ordinaire boerenmeid in de
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armen, wordt hij furieus. Hij slaat zijn zoon neer. De arbeiders dragen de levenloze
jongen naar de boerderij. Vermeulen blijft alleen achter en hoort dreigende stemmen
die uit het boek Job en de profeten citeren. Beschaamd sluipt hij het hof weer binnen.
Verward en met heel tegenstrijdige gevoelens ziet hij de dokter en de priester binnenen buitengaan. 's Morgens stelt hij vast dat hij de enige is die geslapen heeft. Hij vat
post bij het ziekenbed van zijn zoon en gaat er niet meer weg. Zijn gezag draagt hij
over aan de oude knecht Poortere. De roman eindigt met een beeld van de boer als
een gebroken man, die, verscheurd tussen taaie levenskracht en eindeloze droefheid,
“zijn opperste uitgang” afwacht.
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Een houding. ‘We zullen maar wachten, besloot hij, en zien hoe ze
't aanleggen om mijn meesterschap af te nemen. Wachten gelijk naar
het opengaan van 't weer.’
De actanten in de beschrijvende passage waarmee de roman begint (497 - 498: tot
Vermeulen zijn opwachting maakt), zijn natuurelementen. Al lezend zijn we getuige
van de botsing tussen aarde en water, tussen dag en nacht, tussen licht en duister “de strijd tussen de vijandige elementen”, zoals het wat verder wordt genoemd
(511-512). De mens ontbreekt aanvankelijk volledig: in deze botsing tussen
oerkrachten is voor hem geen plaats. Pas na twee bladzijden verschijnt hij ten tonele:
“Vermeulen stond dat te bezien door 't venster. - Springtijd! spotte de boer ingrimmig”
(498). ‘Ten tonele verschijnen’ is eigenlijk geen goede verwoording: hij is slechts
een toeschouwer, geen medespeler. Dat de beschrijvende expansie pas naderhand296
aan het personage ‘gedelegeerd’

296

In de beschrijving waren nochtans al enkele aanduidingen die erop wezen dat ze gefocaliseerd
werd door een niet-neutrale en niet-alwetende beschrijver. Vooreerst blijkt de beschrijvende
blik zich naar realistische premissen te schikken. Hij ziet zich namelijk beperkt door de
omstandigheden. Meer dan wat zich afspeelt binnen de grenzen van de wegens het slechte
zicht slechts “nauwe einder”, krijgen we niet beschreven. Pas in de lente, als de mist is
opgetrokken, zal die “nauwe einder” zich verwijden zodat de streek nu voor onze en de
beschrijvende blik “klaar en kennelijk van uitzicht over heel de verte” ligt (511). De blik
volgt tevens een traject dat allicht eerder typisch menselijk aandoet: van beneden tot boven
(“Eendikte opgestapelde mist, van beneden tot in de opperste luchtlagen” 497). Ook de taal
van de beschrijver schiet tekort: hij heeft het over “dagen daartussen die geen dagen waren”
(497) en weet niet “Hoe het te noemen, 't schemeren dat al onder uit de wolken zimperde”
(497). Bovendien blijkt deze stem niet objectief in zijn beschrijving. Het geziene krijgt
onmiskenbaar bepaalde evaluerende connotaties opgekleefd: het land is “onmeedogend aan
de wrede elementen overgeleverd” (497), de lucht is van “een treurnis zonder einde of
uitzicht” (497), er is “de verdrietige winter” (497), “wanhopige eentonigheid” (497),
“onverroerbaar weedom” (497). Als de beschrijver de verteller is, gaat het in elk geval niet
om een eenduidig auctoriële, objectieve en aan alle menselijke (talige zowel als visuele)
beperktheid ontsnappende verteller. Is hier misschien een consequent gedramatiseerde
informant aan het woord, of eerder een eventjes meevoelende verteller (maar met wie voelt
die mee, er is nog geen mens te bespeuren op de vlasakkers of in het boek erover)? Het
verwondert de aandachtige lezer dus beslist niet dat deze beschrijving uiteindelijk aan een
personage wordt toegewezen. Nochtans geloof ik niet dat het beschrijvende stuk nadien
restloos gerecupereerd wordt door Vermeulens blik, vooreerst omwille van het feit dat er
duidelijk veel meer tijd verstrijkt dan één ogenblik van kijken (“Dagen lang [...] Dan kwam
de wind” 497), en daarnaast ook omwille van een beeldspraak die bezwaarlijk aan de met
woorden karige oude boer kan worden toegeschreven (“als een woestenij in de aanvang van
de jongste dag” (497), “kraaien als doodzonden zo zwart” 498).
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wordt (sensu Hamon), is hier zeker betekenisvol. Zo krijgt de buitenwereld in de
tekst namelijk werkelijk voorrang boven de mens. De mens komt letterlijk ‘buiten
spel’ te staan: de tekstuele wereld is begonnen zonder hem - wat niet het geval zou
zijn als het boek zou aanvangen met: “Boer Vermeulen kijkt door het venster en
ziet:...”. Van in het begin wordt Vermeulen dus als een buitenstaander getypeerd,
iemand die machteloos in de marge van de waarlijk grote dingen staat te “bezien”
en te mokken.
Maar wat is er te zien, en waarom wordt de waarneming precies aan de oude boer
toegewezen, en niet aan zijn zoon bijvoorbeeld? En vooral, waarom ergert hij zich
zo? Wie deze vragen wil beantwoorden, doet er goed aan de centrale thematiek van
deze tekst (en eigenlijk van heel wat teksten in het oeuvre) in gedachten te houden.
Het Streuvelsuniversum valt uiteen in twee tijdslijnen: de cyclische, eeuwige tijd
waarin alles doelloos is omdat het zich telkens weer herhaalt en waarin de mens
slechts optreedt als een naamloze schakel, radertje of rol, en de teleologisch-lineaire
lijn, waarlangs zich de kleinmenselijke bekommernissen van het individu slingeren.
De tragedie bestaat erin dat deze lijnen onvermijdelijk botsen. De individuele mens
wil zijn eigen kleine doel verwezenlijken. Hij erkent weliswaar de cyclische structuur
van seizoenen, het geeft hem zelfs een veilig gevoel, maar zodra blijkt dat ook zijn
eigen persoonlijkheid en streven er niet aan ontsnappen, krijgt de ‘hij’ die een ‘het’
moet worden, het bijzonder moeilijk. Vermeulen, de boer met zijn koninklijke allures,
is daar een goed voorbeeld van. Hij wil de eeuwige cyclus van ondergang en neergang,
van heerschappij en afbrokkeling, van vader en zoon, doorbreken. De man heeft dus
een doel. Zijn tijdelijke macht wenst hij vereeuwigd te zien, de controle wil hij voor
altijd behouden. Hij wil zelf blijven meedraaien, niet als een oude sukkelaar “'t leven
boven zijn hoofd laten draaien, zonder er nog aan mee te doen” (531). Hij krijgt
echter te kampen met het absoluut oncontroleerbare van het bovenmenselijke niveau,
en de tekst illustreert dit door de beginbeschrijving aan hem toe te wijzen. In het licht
van dit alles krijgen bepaalde details in deze initiële expansie pas echt hun volle
betekenis.
Het doelloze tafereel buiten trekt zich van hem en zijn aspiraties niets aan.
Vooreerst wijs ik op de doelloosheid. Er is geen sprake van zin of vooruitgang, laat
staan van Vermeulens allerindividueelste kleine streefdoelen. Het land is “onnuttig”
(497), noch “einde of uitzicht” (497) vallen te bespeuren. Het is een cyclus zonder
einde waarin “de wereld van de ene duisternis in de andere” (497)wordt gedompeld.
Verder is er
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ook de immobiliteit (“onverroerbaar”, “wegen”, “sleepte”) en onvoorspelbaarheid
(“onverwachts losgelaten”) van wat Vermeulen wil bewegen en controleren. Niet
hij, maar de wrede elementen beslissen over wel en wee van het veld. Meer nog, de
elementen controleren hém door hem eveneens tot passiviteit en dadenloosheid te
dwingen:
Hij draaide rond in doelloosheid, wrokken tegen 't almachtige element dat
hij niet overmeesteren kon en hem in die grote, dompige keuken opgesloten
hield, waar hij ronddoolde met de vuisten in de broekzakken, gelijk een
noodse winterbeer, van het venster naar 't vuur en van 't vuur naar 't venster
(498).
Vermeulen wil absolute macht en vrijheid, maar het element houdt hem gevangen
(“opgesloten”) in de kleine keuken. Hij wil vooruit, iets verwezenlijken, maar wordt
tot machteloos ijsberen gedwongen. Net als de kraaien, die “draaiden en
wentelwiekten” (497), loopt hij zijn cirkeltjes van het kastje naar de muur, of zoals
het hier heet: van het vuur naar het venster en terug. Dit draaien, dat ook nog op
pagina's 500 en 501 voorkomt, heeft met nutteloosheid te maken: “ronddolen”, “zot
voortdraaien” - het zijn helemaal geen neutrale verwoordingen. Het wiel draait zinloos
voort, en de boer draait willens nillens mee. Hij kan slechts klagen of zwijgen - beide
activiteiten zonder impact. Het ligt niet in zijn macht er iets aan te veranderen.
Nochtans is de oude boer wel degelijk gewoon om over leven (zaaien) en dood
(oogsten) te beslissen. Zijn macht schuilt onder meer in zijn stem. De man is gewoon
“zijn bevelen uit [te] brullen over de kouters” (502). Zijn gezag is met de tijd nog
toegenomen, want zijn ouderdom m gaf zijn stem “zwaarder klank en 't bevelen ging
hem beter af nu hij was: de oude, gewichtige boer [...] Zijn uitspraken waren altijd
scherp” (506). Zijn beslissing al dan niet te zaaien is als een orakel voor de andere
boeren: “Vermeulen doet het - Vermeulen doet het niet - gold in de streek als een
ordewoord dat overal weerklank vond en indruk miek” (506). Zijn stem is wet, zowel
binnen zijn eigen gezin als in de hele streek:
Een woord uit vaders mond was altijd de laatste, doorslaande uitspraak,
gelijk waarin of waarover getwist werd. De boeren van de hele streek
volgden Vermeulens raad (514).
Zijn aanwezigheid alleen al legt anderen het zwijgen op: “stilte ontstaat waar hij
verschijnt” (505). Maar tegen de machten buiten staat hij machteloos. De kraaien
bijvoorbeeld zijn niet in het minst geneigd te zwijgen omwille van zijn aanwezigheid,
maar “schreeuwden de eenbaarlijke triestigheid in wilde kreten over 't land” (498).
De
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heerszuchtige Vermeulen moet er zich bij neerleggen dat “er niets aan te beteren en
alle vloeken machteloos was” (498) - zelfs vloeken, als krachtigste vorm van spreken,
leidt tot niets. Het werk dat hij had bevolen, wordt bedreigd van buitenaf, de boer
rest niets dan “gedweeë afwachting, de domme machten laten meesteren over zijn
werk” (500):
Al het beulen en heel het nijverig verkeer van de najaarse dricht scheen
nu een bespottelijke poging, een oorloos kinderspel ten ondomme gedaan,
waar niets, geen speur zou van overblijven, niet meer dan de zwarte kraaie
een streep nalaat in de lucht waar ze voorbijwiekt (502).
De boerenarbeid is al even zinloos en vergankelijk als de vlucht van rondfladderende
kraaien. Gedoemd om spoorloos te verdwijnen dus.
De boer staat erbij en hij kijkt ernaar. Zijn kijken in betere tijden was echter
helemaal niet zo machteloos:
de ogen zijn gewend heel de vallei te overgrijpen, waar ze open en bloot
ligt als vóór een breed raam, in de onmeetbaarheid van levende groen, te
gloeien in zonneluister (500).
Zijn blik is gewoon te “overgrijpen” - het is een term die vrij duidelijk aanknoopt
bij “de handen die verlangen te grijpen” nauwelijks een pagina verder (501). Ze blijft
ook niet steken bij details maar stoot door tot het geheel: “heel de vallei”, “een breed
raam”, “onmeetbaarheid”. De macht op het hof heeft hij voor een stuk te danken aan
die allesomvattende blik:
hij was de eerste die 't opmerkte wanneer er iets scheelde met gelijk welk
beest uit zijn stallen, zowel als met de kleinigheden van elk stuk alm; al
was 't maar een zwenkelslove die op 't breken stond, of een ontvezen moer,
hij zag het (505).
Hij heeft gezag in de hele streek, hij is immers “de oude, gewichtige boer die 't beter
weet dan gelijk wie, alleen omdat hij ouder is en meer gezien heeft” (506). Kijken
is macht. “En nu,” staat er onmiddellijk na het net aangehaalde citaat op pagina 500,
is zijn blik zo beperkt dat ze nog slechts een boogscheut ver draagt, dat hij zelfs
nauwelijks nog een man van een vrouw kan onderscheiden. Als een buitenstaander
(buitengeslotene) met een bijzonder gebrekkig zicht staat hij achter een venster
“zonder de goede blaas van de wind en de tocht der open lucht” (499), zonder voelbaar
contact met het geziene dus. (Een dergelijk contact zou de tegenstelling binnen-buiten
en de outsiderspositie gevoelig doen vervagen.) Er is een duidelijke grens, een van
glas. Maar het venster als medium is helemaal niet zo betrouwbaar: “Men kon er
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tegen staan geleund en kijken tot dat eens eigen adem 't gezicht verdoofde en alles
duister en onbescheidelijk werd” (499). Het is de eigen adem die de ruit bewasemt
en het zicht belemmert. De duisternis zit dus niet alleen buiten, maar komt ook van
binnen. Ik kom daar zo dadelijk op terug.
Ook zijn handen, waarmee hij dingen wenst vast te grijpen (501), zijn instrumenten
van zijn almacht. Hij regeert immers “met harde vuist” (505). Iemand “die 't in de
hand heeft” kan doen en laten wat hij wil, luidt de volkswijsheid op pagina 708.
Machtsposities worden met de handen bevochten: “'t zullen harde poten zijn die mij
moeten neervellen” (508). Nu echter blijken het, net als zijn stem en zijn blik,
nutteloze instrumenten die hij nog slechts in het verborgene tot vuisten kan ballen.
Het is een onzichtbaar vertoon van zinloze ergernis: “met de vuisten in de
broekzakken” (498) ijsbeert hij doorheen de huiskamer, en als hij toevallig nog eens
naar buiten kijkt duwt hij “de vuisten nog dieper in de broekzakken” (499).
Vermeulen dankt zijn gezag ook aan de stevigheid van zijn onderste ledematen:
“zijn stap was zwaar geworden onder de zwaarte van zijn lijf” (506), die nauw
samenhangt met zijn onwankelbaarheid: “hij voelde zich vaster staan” (506). Louis
constateert hoe vaders “benen lijk stampers vast in d'eerde geplant stonden” (514).
Die benen worden blijkbaar ook daadwerkelijk als machtsinstrument gebruikt: “Had
hij maar op iemand de schuld kunnen leggen”, denkt Vermeulen als zijn vlasakker
een mislukking blijkt, “'k schopte hem... in snot! En hij voelde de lust om een zwaai
te halen met zijn been en te stampen” (546). Profiteurs “zou hij doen ranselen en
wegschoppen” (530). Iets wat hem ergert, bestrijdt hij als volgt: “Heel de
goddommelijke boel hing hem de keel uit - hij zou er de voeten door stampen” (559).
Tijdens ruzies met Barbele wordt hij vaak in het nauw gedreven “en zag de zaak
alleen effen te maken met een stomp van zijn kloefen” (562-563). Maar ook die
“stampers” blijken 's winters machteloos tegen de elementen buiten: “met al zijn
macht en begeerte wilde de boer nu ineens de smoor openstampen, een gat hebben
in de lucht, schof maken om blauwigheid te zien” (501). Zijn streven is ijdel.
Veelbetekenende vaststelling: wanneer de mist en wolken dan uiteindelijk wijken,
is dat volstrekt niet door menselijk toedoen:
Al op een morgen, terwijl de mensen nog te ruste lagen, was er een nieuwe
wind opgestaan: hij kwam uit het oostergat al over de heuvel gereden en
toen 't schone dag werd, waren mist en vorte dampen al weggeroefeld en
de zware wolken dreven vóór zijn adem uiteen. 't Blauw van de lucht
kwam bloot en die uchtend toonde de zon voor 't eerst haar blijde wezen
(510-511).
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Het is de wind die de mist voor zijn adem uiteendrijft. Vermeulens eigen adem
daarentegen resulteerde, zoals net al bleek, slechts in een wazig en beslagen raam
(499). Bemerk trouwens dat de mensen nog slapen en dus expliciet als handelende
subjecten afwezig zijn, en dat het “blauw” waarnaar Vermeulen zo smachtte (501),
nu eerst zichtbaar wordt.
Het oncontroleerbare, het duistere, is niet enkel buiten te situeren. Diep in Vermeulen
huist een “gedurige onrust” waarin “hij zich onmachtiger nog dan tegenover de
natuurelementen [wist]” (504). Zijn tanende macht zet zich namelijk ook door op
het hof en binnen het gezin. Vrouw en kinderen, personeel: allen geven ze ergens
wel blijk van een zekere opstandigheid. Wie de tekst in detail leest, merkt al snel dat
precies dezelfde attributen van zijn macht (stem, onderste en bovenste ledematen,
blik) worden ondergraven. Al vroeg in de tekst toont Vermeulen zich visionair:
hij voorzag hoe zijn eigen macht geleidelijk en later heel en gans, zou
inkrimpen voor die andere macht die uit hem gegroeid was. Maar het stond
hem vast in de kop: dat hij geen duimbreed begeven zou, zolang de benen
hem dragen wilden; al moest hij lamgeslagen, in de hoek van de heerd
zitten glariën, dan had hij nog zijn stem om bevelen uit te bulderen (530).
Hij voorziet dat zijn ledematen (“benen”, “lamgeslagen”) hem ooit in de steek zullen
laten, evenals zijn ogen (“glariën” wordt volgens De Bo “gezeid van eenen mensch
die, ziek of gram of uitzinnig of bedwelmd zijnde, verwilderd kijkt en blikt”). Aan
één machtsinstrument echter houdt hij hier nog vast: zijn stem. Ook al wordt hij
(letterlijk en figuurlijk) in een hoek gedrongen, hij zal nog altijd beschikken over
“zijn stem om bevelen uit te bulderen”. In wat volgt, ga ik na in hoeverre zijn
voorspelling klopt.
Vooreerst wordt de man ook op het hof inderdaad steeds duidelijker in een
minderwaardige positie gedwongen. Opvallend genoeg is dit opnieuw die van de
toeschouwer:
Van nu voort was hij nog enkel de toeschouwer, de hereboer die rondgaat
en bevelen geeft, die niet meer meewerkt, omdat hij te zwaarlijvig is en
versleten geraakt (531).
Werkelijk deelnemen aan de werkzaamheden (aan de eigenlijke “strijd” dus, want
werken wordt meermaals in strijdtermen beschreven), is er voor hem niet meer bij.
Tijdens het zaaigebeuren staat hij aan de kant. Zelf kan hij niet meer zaaien omdat
zijn benen hem in de steek laten. Nochtans is deze activiteit van cruciaal belang,
zoals blijkt uit de
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verheven beschrijving ervan. De zaaier krijgt een sacrale status: “Dan deed Louis
als een priester die de mis gaat lezen: hij stroopte zijn lang witlinnen zaaikleed aan
en sloeg een kruis over de borst” (528). Hij krijgt zelfs een goddelijke
scheppingsmacht: “de levenwekker op het dode land!” (532). Enkele elementen doen
ook denken aan een sprookjeswereld. Louis, kort daarvoor “een held” (528) genoemd,
voelt zich nu als een prins (532) en gedraagt zich als iemand “bij de aanzet van een
verre reis” (529). Hij zaait met “brede, hoofse zwaai” (528) en gedraagt zich tegenover
het zaad als tegenover een broze geliefde: hij laat het door de vingers glippen “om
de lust van 't mollige aaien” (528) en neemt het “Niet met volle grepen lijk rogge,
tarwe of haver - dat grof goed is en minder oplettendheid vergt - maar lichtjes, teder,
met de toppen van de vingers” (529). Het gebeuren is duidelijk een gevoelskwestie:
Louis ondervindt “ontroering in 't hart” (528), heeft ogen “die blonken van geluk”
en voelt de “vrije lust”. Het heeft ergens ook iets erotisch: hij schept het zaad uit zijn
schoot en werpt het op het land, “mild en gereed [...] om het zaad kiemveerdig te
ontvangen” (531). De paarden volgen hem trouwens in absolute stilte, “als op een
kussen zacht” (531).
Het belang van het zaairitueel in deze wereld blijkt wel het duidelijkst uit het feit
dat de meiden het beschouwen als het symbool van macht bij uitstek. Immers, als
zij Louis vragen wanneer zij nu eindelijk gaan beginnen slijten, antwoordt die dat
zijn vader daarover te beslissen heeft, maar ze “loechen hem uit en beweerden dat
hij wèl en alleen de baas was: - Wie heeft er gezaaid? vroegen ze” (650). Baas is dus
diegene die gezaaid heeft.
De oude Vermeulen kan nog slechts toekijken, maar ook dit vermogen wordt
ondermijnd. Zo vraagt hij, van wie eerder gezegd werd dat hij alles wist en doorzag
(“Tot in de verste hoeken van hof en schuur en stalling wist hij de toestand van alles
wat er roerde en leefde” 505), zich op een bepaald ogenblik grommend en mistevreden
af: “Wat moet hij hebben van die meid in 't ovenbuur?” (504). Louis onttrekt zich
dus even aan de controlerende blik van zijn vader. Later faalt zijn blik nog
rampzaliger. De mislukte vlasakker bijvoorbeeld, kan hij aan niemand verwijten dan
zichzelf: “Was 't nu maar onder de ogen van de boer niet aangelegd en gezaadvoord”
(548), vloekt hij. Hij blijkt een incompetente toeschouwer. En op de door de storm
vernielde vlasakker kan hij slechts “korzelig als een sul [...] staan gapen” (692). Na
zijn misdaad wordt het zo mogelijk nog erger: hij houdt zijn stok klaar, “zonder
alevel te weten tegen wie hij hem heffen moest, want geen mens die nog naar de
boer omkeek; niemand die acht op hem gaf” (713). Men bekijkt hem zelfs niet
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meer: hij is een onopgemerkte toeschouwer geworden. De slotscène bevestigt deze
achteruitgang. Vermeulen geeft zich bij momenten “tenemaal verloren, zat er zinloos
uit te staren” (737). Als hij het gejammer in de keuken hoort, wordt het hem “duister
vóór de ogen” (740). Zijn blik is ook bang geworden. Er zijn plaatsen in de
ziektekamer waar hij niet durft te kijken: “Al de kant van 't hoofdeneind dorst hij de
ogen niet wenden” (729). Pas na lange aarzeling “waagde hij de blik naar 't
hoofdeneind” (729): kijken is dus een kwestie van “wagen” geworden, van durven.
En dat is iets waar hij niet altijd in slaagt. Bij het doktersbezoek bijvoorbeeld, “dorst
[Vermeulen] niet kijken naar wat ze met zijn zoon uitrichtten”. Andere personages
hebben daar geen last mee, de dokter “stoorde met ruwe hand 't geen Vermeulen [uit
eerbied] niet had durven aankijken” (731). Diezelfde dokter wekt ook Vermeulens
jaloezie, omdat hij “eerder met de toestand van zijn zoon zou bekend geraken” (721).
Radicaler kan het ondergraven van de vroegere alwetendheid van Vermeulen moeilijk
zijn.
Op cruciale momenten wankelt Vermeulen op zijn benen, wat meteen een tweede
ontwrichting betekent. Hij (en zijn gezag) staan niet meer zo vast als weleer: “Zijn
poten wilden niet meer mee - hij stond zo vast niet meer op de eerdeknuisten die hij
heel zijn leven onder de zware hiel verpletterd had” (531). “Zolang de benen hem
dragen wilden”, had hij gedacht, zou hij “geen duimbreed begeven” (530). Maar die
benen willen hem blijkbaar niet meer dragen. Steeds duidelijker en (letterlijker!)
geraakt de oude boer op de sukkel. Als hij licht beneveld terugkomt van de openbare
verkoop, net voor hij zijn zoon neerslaat dus, staat er: “zijn benen slibberden nu en
dan uit, zodat hij houden moest op om 't evenwicht niet te verliezen” (708). Tot
tweemaal toe valt hij: één keer “slierde [hij] achterwaarts uit” (709), de tweede keer
doet hij in “zijn haast en blinde gejaagdheid” een verkeerde stap. Van de onwankelbare
boer is niet veel meer over. Hij is verloren, want, zoals hij zelf placht te verkondigen,
“Een boer die begint te eerselen en te wankelen, is een boer die achteruit gaat en ten
onder moet” (518). “Alleen meester blijven, vast op de benen staan en... nooit
twijfelen” (518), luidde zijn devies. Deze ongewilde neerwaartse beweging
ridiculiseert zijn verheven aspiraties. Vermeulens benen laten hem tijdens de cruciale
scène op de vlasakker nog meer in de steek, evenals zijn stem trouwens maar daar
kom ik straks nog op terug: “Er was hem iets in de benen geschoten en de
opvlammende gramschap stikte hem de keel. Hij wilde er naar toe lopen, vloeken,
bulderen, maar hij bleef staan en uit zijn krop kwam niets tenzij een dof gegrol”
(710). Van zijn benen gaat een zelfvernietigende kracht uit. Barbele merkt het al vrij
vroeg op als haar man haar zijn snode plan
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uiteenzet om Louis op een of ander hof te plaatsen: “overdenk dat ge 't geluk met de
voeten in stukken stampt” (640). Zijn machtig stampen keert zich nu tegen hemzélf,
hij stampt zijn eigen geluk kapot. Hij is de controle over de in hem schuilende macht
kwijt, “zijn zegepraal en overwinning was zijn eigen straf geworden”, luidt het
paradoxale eindverdict (737).
Vermeulens handen verliezen eveneens hun slagkracht. Zijn twee nuffen van
dochters zou hij nooit “weer krijgen onder de macht van zijn hand” (508). Hun
opvoeding had hij overgelaten aan zijn vrouw “omdat hij er geen pak aan vond”
(558) Bij het ziekenbed van Louis zit hij “op zijn verbalde, nutteloze handen” te
staren (728). In de slotscène is hij “als de gebroken man wie alle macht ontvallen is,
en met ledige handen staat” (741). Wanneer de pastoor binnenkomt, zit “de boer met
gebogen hoofd en de handen samen gevouwen, op de knieën” (724). (Bemerk
trouwens dat hij het trotse hoofd moet buigen. Hij had dat voor de eerste keer in zijn
leven/in de tekst moeten doen bij het mislukken van de vlaschaard: “Hij was gewend
het hoofd recht te houden en al wie hij ontmoette zijn werk te tonen - maar nu niet”
545.) Als zijn handen dan al machtig blijven, dan is die macht ontaard: zijn zoon valt
onder zijn hand (met “de mispelaar in de gebalde vuist” 711) en als Barbele hem
komt troosten, “greep hij haar hand en duwde ze te pletter in zijn verweerde vuist”
(741). Zelfs een zacht gebaar van tederheid wordt dus destructief. Net na zijn boze
daad “kneep [Vermeulen] zijn macht in zijn vuisten” (714), maar onmiddellijk daarna
al beseft hij dat zijn kracht een illusie is, dat hij zijn meesterschap kwijt is: “er was
iets gebroken [...]: nu eerst wist hij hoe zijn gezag en meesterschap voortaan onnodig
en nutteloos zou kunnen worden” (714). Weldra dringt het besef tot hem door: “met
zijn vijand te slaan had hij zichzelf geslagen” (737). Eigenhandig vernietigde hij zijn
meesterschap, met zijn eigen benen stampte hij zijn geluk kapot. Zijn macht keert
zich tegen hem.
In tegenstelling tot wat hij in gedachten voorspeld had echter, is ook Vermeulens
bevelende stem op de terugweg. Barbele reageert zelfs niet op zijn ontevreden
opmerking dat Louis met Schellebelle optrekt, maar “schilde voort aan de aardappelen,
alsof er niemand gesproken had” (504). Zij is dan ook van hem aan het vervreemden:
ze handelde buiten hem om, ze had haar eigen wil en eigen woord, zelfs
in de dingen van het hof, en bachten zijn rug gaf ze de boer ongelijk bij 't
volk - hij wist het... en met de dochters deed ze 't geen haar beliefte was
(507).
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Die zijn dan ook stadsjuffers geworden, waaraan hij niets meer te piepen heeft, maar
“Hij zegde niets, want met woorden was 't niet te doen, en hij zocht vruchteloos naar
middelen om het te veranderen” (508) en “wat hij ook foeterde, zijn greep zou hen
niet in bedwang houden” (561). Vermeulen is ook lang niet meer de enige die zijn
stem verheft. Aan tafel bespreken, in volgorde van belangrijkheid, Louis, de boerin,
de oude knecht Poortere, een zwingelaar en een boever op welke kouter zij het vlas
zouden zaaien (509-510). Dat Vermeulen hun gekeuvel nu nog hooghartig naast zich
neerlegt, verandert niets aan de vaststelling dat zelfs de geringsten blijkbaar hun stem
al durven verheffen in een dergelijke delicate aangelegenheid, en dat in het bijzijn
van de boer297. In de spilscène van het verhaal duikt zijn vocale onmacht nogmaals
in alle hevigheid op. “Voort! van mijn veld!” had Vermeulen geschreeuwd bij de
aanblik van de tegen zijn wil verdergezette slijting,
Maar de galm van zijn geroep bleef zonder uitwerksel, de woorden
vergingen als een nietig geluid - als 't geroep van een koeier - zijn dreiging
had de vogels zelfs niet opgeschrikt: in de stilte die volgde, hoorde men
hun gefluit, en niets dan de korte rrrit, telkens een handvol vlas gegrepen
en de worteling uit de grond getrokken werd (712).
Vermeulen is even niet meer dan een koewachter. Het werk gaat gewoon door, zijn
bevel wordt genegeerd. Zelfs de vogels (net als de schreeuwende kraaien van in het
begin) schrikken niet op. Helemaal op het einde moet hij het afstaan aan de oude
knecht: “Doe maar... 't is al wel; 'k en weet het niet... 'k moet hier blijven” (740).
Zijn stem speelt hem bij die gelegenheid parten: “hij ook kon geen woord uitbrengen”
(739), “zijn lippen beefden, maar er kwam geen geluid naar boven” (740). In één
beeld laten ogen en stem hem in de steek: “de onmondigheid was te zien in zijn
verdwaasde ogen” (740). Zijn almachtig spreken is geschiedenis.
In de slotscène van de roman is zijn ondergang bezegeld. Zowat alle attributen
van zijn macht worden er ontkracht. Een andere van zijn voorspellingen bleek dichter
bij de waarheid:
Vermeulen voorzag de tijd dat hij, als een oude dempige grolpot, met
klutsende tandekweern, zou zitten kwijlen, en 't leven boven zijn hoofd
laten draaien, zonder er nog aan mee te doen - als een vreemde in eigen
huis, suffend toe te kijken op 't geen gebeurt, te wachten naar de dood
(531).
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Bovendien is deze oude knecht dezelfde aan wie Vermeulen op het einde van het verhaal
het gezag overdraagt...
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In de laatste zin zit hij inderdaad “zijn opperste uitgang”, af te wachten (742). Hij is
als een kind geworden dat iedereen in de ogen kijkt in de hoop er rust en troost te
vinden. Ook het beeld van de “vreemde” keert terug: “de opperboer zelf zat als een
pachter die bij de heer op bezoek is - gelijk een vreemdeling te wachten tot men over
zijn lot beslissen zal” (736).
De degradatie van de oude boer tot een toeschouwer gaat hand in hand met de drang
van Louis zich uit de rol van louter kijker te manoeuvreren. “Nu was het enkel
toeschouwen 't geen hij deed” (607), luidde het aanvankelijk, en dit “voldeed
voorlopig heel zijn begeren” (607). Vol spanning kijkt de jongen dan ook naar de
beloftevolle298 toekomst uit, die hij zich voorstelt als een “wereld waar hij zijn volle
weister hebben zou, er in 't bezit komen van keer en weer, alles doen en uitrichten
naar wil en lust” (607). Zijn verlangen staat haaks op dat van zijn vader. Terwijl die
op de terugweg is, is zijn zoon aan een opmars begonnen. Louis staat in tegenstelling
tot de oude stevig in zijn schoenen en stapt “Met kloeke tred” over het veld. Zijn
benen noch zijn armen laten hem in de steek, ook niet bij een zware inspanning als
zaaien: “hij werd geen moeheid in de benen gewaar, of dat zijn arm lam werd van 't
lijfelijk zwaaien” (532). Louis' handen worden trouwens alsmaar machtiger. Hij
misbruikt ze om Schellebelle te “overpotelen en plamoten” (628), balt ze tot een
vuist naar de deur waardoorheen zijn vader net verdween (629). Het “kriebelde in
zijn vuisten om met fors geweld de stand in 't leven te veroveren” (630). Steeds vaker
en steeds luider weerklinkt Louis' stem naast die van zijn vader; de jongen “meende
nu ook al groot genoeg te zijn om een woord te mogen inbrengen” (513). Op de
akkers toont hij zich als een zegevierende bevelhebber: “'t Bevel van de jonge kerel
galmde luid en opgewekt als een zegeroep” (523). Ook zijn blik wint erbij: “hoeveel
stouter overblikte hij de dingen in zijn omgeving”, lezen we op pagina 653. Het is
nu zijn beurt om te grijpen, en net zoals dat het geval bleek bij de vader eerder,
gebeurt dat zowel met de ogen als met de armen:
't was immers zijn eerste zomer dat [...] zijn ogen zagen 't geen er te grijpen
en te greien viel. In de haal van zijn sterk geworden armen zou hij het
bemachtigen (654).
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Verschillende schatten liggen in het verschiet: de vlaschaard “hield een kostelijkheid besloten:
de belofte van de grote vlasfooie” (606), Schellebelle schijnt “een onmisbare kostbaarheid”
met zich mee te dragen” (607).
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Een belangrijk keerpunt is het ogengevecht wanneer de oude Vermeulen zijn zoon
betrapt heeft met Schellebelle in de armen: “Wat moet ge hebben van die vuile meid?
riep Vermeulen en hij bezag zijn zoon met ogen van een verwoede blekstier” (628).
Louis schrikt heftig en weet geen woord uit te brengen:
Zijn vaders stoppelhaarde wezen was hem nog nooit zo misvormd en lelijk
voorgekomen, maar toch had hij hem vlak in de ogen gekeken, zolang tot
de zware gestalte van de boer in 't deurgat van de koestal verdwenen was
(628-629).
Veel van de aftakelende vermogens van de vader, zijn bij hem dus in volle bloei:
stem, blik, armen en benen.
Op één voorbeeld wens ik hier wat dieper in te gaan omdat het iets aantoont over
de verschillende levenshouding van vader en zoon. De oude Vermeulen beseft zijn
onmacht: “hij voelde het glijden vóór zijn greep als een water door zijn vingeren”
(507). Zijn heerschappij is als water dat door zijn vingers glipt. Door dit beeld krijgt
ook de isotopie van het water buiten achteraf bekeken meer betekenis. Van in het
begin is de regen alomtegenwoordig en wordt de gehele wereld als één watermassa:
het land ligt er “overwaterd met mist” en “zoppenat” (497) bij, de “lucht was vol
nattigheid” (497), de “Wegen en grachten zijn in stromende beken herschapen” (500),
“Huizen en hoven liggen verzonken” (500). Omdat alles water is geworden, glipt
het ook onhoudbaar doorheen zijn grijpende vingers. Tijdens de zaaiscène ondervindt
Louis iets gelijkaardigs: “Hij woelde met de hand in het vettig, glimmend pulver en
liet het als een watertje door de vingers stroelen, om de lust van 't mollige aaien”
(528). Voor hem is dit dus geen negatieve, maar veeleer een lustvolle ervaring
(“aaien”). Bovendien ondergaat hij deze ervaring niet zozeer, maar veroorzaakt ze
zelf: hij laat het stroelen, in tegenstelling tot de oude Vermeulen die het voelt glijden.
De jongen probeert dan ook niet vast te grijpen wat niet vast te grijpen is, in
tegenstelling tot zijn megalomane vader, die pas op het einde begrijpt dat het zinloos
is “de stroom der natuurwet te willen stremmen en er tegen op te varen” (737).
En ook dit “varen” krijgt pas zijn volle draagwijdte door het te plaatsen in een her
en der opduikende beeldenreeks. In het overwaterde winterlandschap liggen, heel
omineus, “huizen en haven als vormeloze schuiten gestrand [...], gereed om te
vergaan” (502). Het huis van Vermeulen, zijn hof of have299, ligt te wachten om te
vergaan. Waar dit
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“Haven” is het meervoud van “have”, zoals in de uitdrukking “met have en goed”. Het gaat
dus niet op om het verband te leggen met “haven” in de zin van “aanmeerplaats voor schepen”.
In een aantal drukken werd “haven” vervangen door “hoven”, maar dan later weer door
“haven”.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

579
zal gebeuren wordt ook al snel duidelijk doordat het land, en meer specifiek de
vlaschaard, herhaaldelijk met een zee of een uitgestrekt water wordt vergeleken: een
versteven zee (512 & 714), een onstuimig golvende zee (689), “heldere meren sleekvolle waterbekkens” (592), “als een roerend water” (566), “effen als een water”
(557). Het beeld duikt ook op bij de algemene beschrijving van de boer: “Tegenover
de natuur bevindt hij zich gelijk de schipper op zee: aan 't gevaar gewend geworden”
(595). Toeval of niet, maar Louis staat zelfzeker op de ploeg “als de schipper op zijn
schuit” (526), terwijl zijn vader zich al vrij vroeg als een machteloos stuk hout voelt,
“omzwalpt door de grote elementen in de draaikolk van een wilde zee gesleurd”
(530), verplicht tot “onderdompelen met alles wat vergaat” (530). Eerder al dacht
de man aan “zijn menselijkheid die daar klein en nietig verzopen stond tegenover
een vreselijke macht” (502).
Op verschillende manieren probeert Vermeulen daar tegenin te gaan:
Vermeulen knarsetandde van spijt: de wrok hoelde hem de keel dicht; in
zijn binnenste bruiste de weerstand op tegen het onafwendbaar noodlot;
maar het geweld stroomde effen aan vlak uit als een golf op 't open strand,
- in een beurtelings steigeren en vervlieten (530-531).
Hij wordt zelf als een bruisende zee door middel van zijn wrok. Onmiddellijk blijkt
ook de nutteloosheid van zijn poging: de golven stromen vlak uit op het strand, in
een doelloos cirkeltje van “beurtelings steigeren en vervlieten”. Hij bereikt er niets
mee. Dat de vlaschaard het strand is waarop hij vruchteloos zal beuken, wordt al
vlug duidelijk als gezegd wordt dat het veld “bij strepen kaal en naakt als 't zand bij
de zee” ligt (549). De oude boer controleert op een bepaald ogenblik metaforisch
ook de getijden. Zijn verontwaardiging om het baldadige spektakel van het volk op
de vlaschaard “herstelde zijn kalmte, joeg de vloed stroomopwaarts en doodde de
ontroering” (722). Hij is dus niet als sommige anderen, die zich bereidwillig laten
meedrijven met de stroom: Louis aanvankelijk (641), en Schellebelle (650). Aan de
metaforische verdrinking ontsnapt Vermeulen tenslotte toch niet: in de laatste alinea
van het boek is er sprake van “een algemene onlust waarin hij versmoren moest”
(742). Hoezeer hij ook spartelt, hij ontsnapt niet aan zijn natuurlijk lot.
Maar deze laatste opmerking verdient nadere uitleg. Over de dochters stelt de
tekst: die twee waren ook al buiten hem gegroeid” (508). Het
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proces van vervreemding wordt dus op een organische manier beschreven. Dit is
geen alleenstaand voorbeeld. Zijn vrouw bijvoorbeeld, met wie hij ooit zo “innig
vergroeid” was, keert zich nu van hem af. Zo verwoord krijgt het gebeuren een
bijzonder betekenis: de vervreemding is een natuurlijk proces, dat precies omwille
van die natuurlijkheid onvermijdelijk is (the way of all flesh). Mensen en planten
gehoorzamen willens nillens aan dezelfde wetten. Precies daarom worden vader en
zoon als bomen beschreven: “Maar dat hij 't al wendde en keerde: de boom stond
onder de wet van het algemeen verloop der dingen [...] het noodlot drukte hem”
(507). In wat volgt ga ik wat dieper in op deze consequent doorgevoerde beeldspraak.
Eigenlijk wordt Vermeulen voor de eerste keer met een boom vergeleken op pagina
500, wanneer hij de “achtkantige boer” wordt genoemd. De betekenis van dit adjectief,
dat zoiets betekent als “lomp, plomp, stevig gebouwd, hoekig”, is immers afgeleid
van het woord “achtkanter”: “achtkantige populier, (populus Canadensis), canada”
(Lemaire). Wat aanvankelijk dus nog een vage en enkel voor ingewijden begrijpelijke
verwijzing was, treedt echter steeds manifester op de voorgrond. De uiterlijke
beschrijving van Vermeulen wordt verder uitgewerkt: “zijn kruin was doorhaarde”
(506) en de gelaatstrekken stonden “met diepe groeven afgelijnd in 't gereuveld bruine
vel, gelijk de schors van een oude boom” (506; zie ook 561, 599, 641). Ook over het
soort boom geeft de tekst uitsluitsel: “Vermeulen stond als een eiken vent” (687).
De machtsstrijd tussen zoon en vader wordt meermaals in dezelfde beeldspraak
weergegeven:
telkens wanneer hij zijn zoon doende zag of aan hem dacht, wekte dit in
zijn zin, het beeld van de bejaarde boom die zijn volle wasdom heeft, die
met zijn brede kroon alles overschaduwt, maar uit wiens wortels de spruite
geschoten is die naast de oude stam opgroeit en boom wordt mettertijd,
een boom op zijn eigen, die de oude tronk overgroeit en de wijde kroon
belemmert, tot ze onderen in strijd vallen en malkaar de weister bevechten
in de lucht. - Dan moet de oude begeven, meende Vermeulen, omdat hij
al zijn levenssap in de jonge twijg geschoten heeft (506-507).
Vader en zoon zullen onvermijdelijk in een strijd om de kroon (dit ambigue woord
komt twee keer voor in het citaat) verwikkeld raken. Bij het allereerste werkelijke
conflict doemt de vader in al zijn imposante volgroeidheid op: “Nu voor 't eerst
scheen het hem dat vaders kop zo dik was, zijn lijf zo zwaar en breed, en zijn benen
lijk stampers vast in
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d'eerde geplant stonden,” merkt de jongen op, en de verteller voegt eraan toe:
“Vermeulen stond er inderdaad als een boom, onbeweegbaar, onmedogend [sic], niet
te benaderen” (514). Onmiddellijk blijkt ook dat Vermeulens vrees niet uit de lucht
gegrepen is: zijn zoon is hem aan het overgroeien:
Nu voor 't eerst had Louis zijn vader aangekeken, niet als een onderdanige
knaap, want hij was tot de ontdekking gekomen even groot geworden te
zijn, en zich kop en kop met hem te kunnen meten (514).
Vooralsnog kan er van een daadwerkelijke open strijd nog geen sprake zijn, want
“Vermeulens gezag stond zo vast en van oudsher ingeworteld, dat er tot nu toe, met
woord of daad, nooit iets van die groeiende onenigheid naar buiten was gekomen”
(516).
Maar steeds duidelijker komt het tot een botsing. Op pagina 529 bekijkt Vermeulen
Louis' “uitgegroeide gestalte, opgeschoten, slank, zwak lijk een wisse” (529 - “wisse”
betekent volgens Lemaire “twijg”). Hij beseft terdege dat “een zoon niets anders is
dan 't voorzetsel en 't hernemen van 't vergane leven des vaders... de spruite van de
oude boom” (529). Niet toevallig voelt hijzelf zich nu als “een stomme tronk die
armen noch benen heeft om zich te verweren, machteloos mee moet en onderdompelen
met alles wat vergaat” (530 - niet toevallig ontbreken armen en benen). En inderdaad,
Louis is op een plantaardige manier aan het groeien:
zijn eigen schone jeugd [zal] haar recht opeisen [...] - het wonder geweld
dat in hem te sluimeren lag, maar, gelijk de planten in de uitkomen, geloken
nog en gebolsterd, gereed zat om in weelde van bloesem open te spreiden
(607).
De jongen wordt zich daar steeds bewuster van: “Hij wist zich in zijn bloei, op weg
naar een uitkomst en vaste stand in 't leven” (653). Hij schiet steeds dieper wortel
schiet en staat dan ook elke dag vaster in de schoenen.
Na Vermeulens misdaad ligt de zoon “geveld als een boom” (736) en is de vader
“een dorren boom” (741) geworden. Eerst had hij zich nog onverschillig voorgedaan
tegenover de dokter, “als een stoere, norse, eiken vent” (721), maar onmiddellijk
daarna kraakt hij bijna onder zijn verdriet (722). Vermeulens vrees werd bewaarheid:
de oude “tronk” is inderdaad overgroeid, de twijg is een “boom” geworden en de
oude boom is verdord. Blijkbaar heeft hij al te kwistig en al te letterlijk “al zijn
levenssap in de jonge twijg geschoten” (507). Alleen heeft hijzelf de
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natuurlijke gang van zaken verstoord door de levenskrachtige jonge boom vóór zijn
tijd te vellen.
En passant vermeld ik hier nog even enkele onooglijke (maar daarom niet minder
interessante) details. Bij de eerste aanblik van de ‘algehele opstand’ staat Vermeulen
“als vernageld aan de grond” (710). Na het verschijnen van de boer scheen “Elke
ademhaling [...] het zwaar gedreun van een hamerslag die in de hersenen bonkte”
(712), Vermeulen zelf “was beroerd door een slag in de hersenen” (711). Hier wordt
hout bewerkt, maar de voorbeelden zijn allicht toch te schaars om er een verdragende
interpretatie aan op te hangen...
Ik besluit. De houding van Vermeulen tegenover de in de initiële descriptieve expansie
aangebrachte ruimte, blijkt de weerspiegeling te zijn van zijn houding tegenover zijn
gezin, zijn boerderij, zijn leven. Zijn weigering te “laten meesteren boven mijn hoofd”
(637) betrof Louis, maar laat zich gemakkelijk lezen als een verwijzing naar de
elementen boven zijn hoofd, naar de Opperboer zelfs. Hij wil beheersen wat niet te
beheersen valt, fixeren wat aan hem ontsnapt. In de roman worden de metonymische
vertegenwoordigers van die macht (ik behandelde stem, blik, handen, benen) één na
één ontkracht. Zijn pogingen waren bovendien bij voorbaat gedoemd om te falen
omdat hijzelf, via de organische metafoor van de boom, onderworpen is aan de
eindeloze cirkel van zaad tot vrucht, van groeien tot uitbloeien en geoogst worden.
Zonder kans op succes balt hij de vuisten tegen de onverroerbare dingen buiten en
in zijn leven. Hij vloekte al na enkele bladzijden “omdat hij daar machteloos stond
te poepgaaien en niets verpurren kon aan de dingen die in de lucht zitten” (500), hij
vloekt in de slotbladzijden nog steeds “om zijn onmacht, omdat hij de onverroerbare
dingen niet keren kon” (742). Het enige wat hij doen kan/mag/moet, is lijdzaam
afwachten, zowel voor wat het weer als zijn heerschappij betreft: “We zullen maar
afwachten, besloot hij, en zien hoe ze 't aanleggen om mijn meesterschap af te nemen.
Wachten gelijk naar 't opengaan van 't weer” (508). Het citaat maakt nog eens duidelijk
dat natuurelementen en leven, buiten en binnen heel nauw samenhangen. Zijn revolte
krijgt dan ook veel ruimere afmetingen dan de menselijke. Zijn wandaad tegen zijn
zoon is meteen ook een wandaad tegen de natuur. De tijd leek slechts uit zijn haken
in het begin als er “ergens een klink uit de vange van het grote raderwerk gesprongen”
is (501). Het is immers al lente, en toch blijft het maar regenen. De dingen zijn echter
pas echt stuk op het einde: “Nu was er iets verwerreld in dat nijverig rollen van het
goed geordend raderwerk” (720; het woord “raderwerk” wordt woordelijk herhaald).
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Time is out of joint, “de tijd [is] uit zijn voegen” (715), “de omgeving uit haar haken”
(720). De wereld zal nooit meer dezelfde zijn, voor Vermeulen tenminste. Zijn rol
is uitgespeeld.
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Een allegorie. ‘Gelijk de dag volgt op de nacht, zo volgt 't ene leven
't ander op.’
Maar wat Vermeulen buiten ziet, is terzelfdertijd nog iets anders. Hij ziet niet alleen
de uiterlijke vijand (de onbeweeglijke en oncontroleerbare dingen), hij ziet in
versluierde vorm ook zichzelf, in zijn strijd met zijn zoon. De vader wordt daarbij
verbonden met de trieste krachten van duisternis en winter, de zoon met zomers licht
en blijheid. Zo wordt deze expansie pas echt “een in de lucht opgevoerde allegorie
van zijn eigen drama” (Janssens 1972:136). Ik ga eerst dieper in op het verband
tussen de vader en de winter, en daarna op dat tussen de zoon en de zomer.
Een heel intrigerende beschrijving van de psychologische gesteldheid van de oude
Vermeulen is de volgende:
Van toen voort bemoeide hij zich niet meer in het gesprek en bleef alleen
in zijn stoppige norsheid, als de winter zelf waarvan de anderen niet meer
weten wilden. Het jonger volk verlangde naar de lente: zij verwachtten de
schone dagen [...] Ondereen gingen ze aan 't schikken en regelen, - 't
werkvolk met de boerin en de jonge boer, - heel 't gebruik van Vermeulens
tachtig hectaren akkerland, waar de oude boer bij zat, juist alsof 't hem
niet meer aanging. En Vermeulen deed alsof hij 't niet hoorde (509).
De boer wordt vergeleken met het element waartegen hij aan het wrokken is. Hij
bestrijdt dus op een vreemde manier een gegeven waarmee hijzelf merkwaardige
gelijkenissen vertoont. Hij is paradoxaal genoeg niet alleen verbonden met de krachten
van het leven (de drang naar de lente), maar ook met die van de dood (de winter
buiten). Dit verband wint nog aan kracht doordat onmiddellijk na deze vergelijking
gezegd wordt hoe het met het “jonger volk” staat. De keuze om het niet gereduceerde
persoonlijke voornaamwoord “zij” te gebruiken, eerder dan het gereduceerde “ze”,
suggereert een tegenstelling. Die wordt nog duidelijker door de volgende zin: de hele
boerderij (waaronder ook de “jonge boer”!) is druk bezig met regelen, Vermeulen
zit er passief en ongeïnteresseerd bij. Een grondige lectuur levert nog meer significante
parallellen op.
De predikaten die aan de toestand buiten worden toegekend, kunnen op een beperkt
aantal semantische kernen worden teruggebracht. Een eerste daarvan, die van de
zwaarte, treedt al in de beginzin met volle kracht naar voren: “De zware, grijze lucht
bleef wegen over de wereld”
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(497). De mist wordt in de tweede zin een “last” genoemd, iets dat “drukte”. Wat
verder “weegt de lucht als een zware deken op de wereld” (500). Drukken, wegen,
zwaar, het zijn stuk voor stuk gegevens die we ook vinden bij de beschrijving van
de boer, op wiens “zwaarlijvigheid” (529) telkens weer wordt gewezen: “zijn stap
was zwaar geworden onder de zwaarte van zijn lijf” (506), “het zware lijf op de
spade geleund” (532), “Vermeulen zat er met 't gewicht van zijn breed lijf, heel de
stoel vol; zijn zware kop gesloten” (504). Zijn gewicht verleent hem meteen ook zijn
gezag: hij staat steviger in zijn schoenen en is letterlijk de “oude, gewichtige boer”
(506) geworden. Zijn gezag valt Louis, die zich gekrenkt gaat voelen “door het blind
gezag dat op hem drukte” (629), steeds zwaarder. Aan de andere kant is zijn
zwaarlijvigheid er tegelijk ook de oorzaak van dat hij niet meer kan meewerken, dat
hij steeds meer in de rol van een passieve toeschouwer wordt gedwongen.
Die zwaarheid buiten brengt meteen ook een zekere onbeweeglijkheid met zich
mee. De mist drukt op het land “als een onverroerbaar weedom”. De eerste zin
installeert al een zekere ‘durée’: “bleef wegen”. Veel beweging zit er inderdaad niet
in dit seizoen: de winter “sleepte [...] voort” (497), de boer staat op de “lamme dingen”
buiten te zien (500). Aarde en lucht zitten potdicht: een “Eendikte opgestapelde mist”
(497) hangt er. Het land is als een “gestold water” (502). Ditzelfde beeld komt nog
een keer voor: de door de winter gehavende velden worden na de intrede van de lente
vergeleken met “'t aanspoelend gegolf van een zee die eensklaps in haar kappeling
gesteven, is blijven liggen” (512). Deze onbeweeglijkheid vinden we ook terug bij
Vermeulen, die “onbeweegbaar” wordt genoemd (514). Deze verstarring komt vaker
voor: “de trekken van zijn wezen stonden nu als in steen” (506), de “arduinen vent”
(532). Ook hij was 's winters blijkbaar een gestold (want bevroren) water, want het
korte moment waarop hij, nadat hij ontdenkt heeft dat zijn vlaschaard toch niet dood
is, zijn grimmige masker aflegt, wordt als volgt beschreven: “Die ontdekking had
zijn verkropte grimmigheid gebroken; als water door een lomme in de dikke ijsschaal,
borrelde zijn blijdschap, zijn dankbaarheid naar boven” (550 - “lomme” betekent
volgens de verklarende woordenlijst “bijt”). Na zijn wandaad wordt de verstening
quasi absoluut. Hij staat er “als een stenen beeld” (720), “hij zat daar als een steen”
(722). Zijn onbeweeglijkheid keert zich tegen hem: ze is evengoed een teken geworden
van opgekropt verdriet en twijfel, als van macht.
Overigens lijkt het gebruik van het beeld “steen” me niet zo onschuldig in een
roman waarin een zaaier met bijbelse trekjes voorkomt, en waarin de boer op een
gegeven ogenblik zelfs had
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gevreesd “dat de vlaschaard zou gevloekt zijn om dor te blijven als een steenlaag”
(550). “Steen” wordt in deze tekst blijkbaar geassocieerd met: vervloekt, onvruchtbaar
en “dor” (Vermeulen zal uiteindelijk als een dorre boom eindigen 741). Het woord
steen wordt elders met een negatieve betekenis gebruikt in de zin van pretbederver.
De oude meid Sofie maant Schellebelle aan Louis met rust te laten: “'t en zou maar
moeten gebeuren dat 't aan Vermeulen zijn oren komt, met een wip vliegt ge op
strate” (614), waarschuwt ze, en het was “als een steen op haar gemoed gevallen”
(614).
Vermeulen is ook eerder zelden in beweging. Opvallend vaak staat hij, al dan niet
“op de spade geleund” (528 & 532). Dikwijls ook zit hij neer. Zo gaat hij op de grond
zitten lezen, terwijl de rest op die akker aan het werken is (572). Op het einde lijkt
zijn twijfel of hij recht of onrecht heeft verricht, een pendant te vinden in de twijfel
te staan of te zitten. Het is bijna alsof er een spelletje wordt gespeeld: “Hij bleef staan
in de deurlijs” (718), “Vermeulen nam vierkanter plaats op de stoel en strekte de
benen weer languit, gelijk hij gewend was te doen” (718), “Toen de dokter uit de
kamer kwam zat Vermeulen weer als een stoere, norse eiken vent” (721), “Hij stond
recht toen de priester terug uit de kamer kwam” (724), “terwijl Barbele in het
schotelhuis was, en de vrouwmaarte de kernkuip schoudde, stond hij van zijn stoel
op” (729). Pas bij het bed van zijn zoon vindt hij ‘rust’. Hij heeft zijn plaats gevonden
en neemt zich voor er voorgoed te blijven zitten: “Zijn besluit stond vast: er niet
meer weg te gaan” (729). Hij houdt woord: “Hij zat er - een half uur, of een halve
eeuwigheid, wist hij niet” (730), “Maar hij zegde niets en bleef zitten” (731), “Maar
er kwam geen verandering. Vermeulen zat nog altijd bij het bed van zijn zoon. Hij
zat er gelijk hij eerst in de keuken gezeten had: hij dorst er niet wegkomen” (735),
“Hij bleef zitten” (735) - dit lijstje is niet eens volledig. We krijgen ook de betekenis
van dit zitten: “Al 't geen hij nu doen kon, was zitten kermen over zichzelf en over
de arme jongen” (737). Het is een erkennen van zijn machteloosheid, van zijn
versteende dadenloosheid. Zijn onverroerbare onwankelbaarheid, eens het symbool
van zijn macht, was tegelijk ook de oorzaak van zijn val: ze werkte zijn onvermogen
in de hand om te gaan met evolutie. Daarbij gaat het om ‘evolutie’ op alle mogelijke
gebieden: hij wil geen plaats ruimen voor zijn zoon, hij weet niet hoe hij zich
tegenover de “warrel der nieuwigheden” en veranderingen (562) van de laatste vijftig
jaar moet houden, hij wantrouwt nieuwe landbouwtechnieken.
Behalve zwaar en onbeweeglijk vast, is de ruimte buiten ook nog gesloten: “alles
bleef gesloten, toegedekt met duisternis” (497). Alles zit dicht, er is geen ruimte voor
iets anders: er zijn bijna geen dagen, het
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licht is slechts een “schemeren” dat zelfs geen naam kan krijgen. Het adjectief
“gesloten” vinden we ook al terug in verband met Vermeulen: hij is de heerser die
“al de macht, heel 't beleg van 't werk, de achterdracht der hoeve in de kop gesloten
houdt, voor zich alleen” (514). Zijn zware kop wordt “gesloten” (504) genoemd, net
als zijn mond (659). In Vermeulens opvatting en onbeweeglijke wereldbeeld is geen
plaats voor inspraak van anderen. Een boer die bereid is te debateren, wankelt en
verliest volgens hem zijn gezag. Een haast oneindig aantal keer wordt erop gewezen
dat hij zich afsluit voor anderen in een zelfbewust zwijgen: “Vermeulen besloot de
mond niet meer te openen” (499). Of nog:
En Vermeulen deed alsof hij 't niet hoorde. [...] Van heel de avond sprak
hij verder geen woord meer in de reden, liet de anderen tateren en hun
welweterijen uitkramen, maar toen reeds stond het vast in zijn kop: dat 't
vlas op de hoogkouter zou gezaaid worden (509-510).
Ook die geslotenheid blijkt een ambigu gegeven te zijn. Hét voorbeeld is natuurlijk
de keuze van een kouter voor het vlas. Louis kreeg van zijn vader geen inspraak,
maar krijgt nochtans gelijk: “Vermeulen had beter en verstandiger gedaan zijn
vlaschaard in de laagte te zaaien”, luidt het verdict van de boeren op pagina 618.
De verbanden tussen Vermeulen en het winterse landschap dat hem zo misnoegt,
zijn dus heel dubbelzinnig. Enerzijds wijzen ze op zijn macht, anderzijds zullen ze
hem uiteindelijk ten onder brengen.
Het opvallende is nu, dat zowel “gesloten” als “onbeweegbaar”300 adjectieven zijn
waarmee de jonge Louis, the coming man op de boerderij (“de opkomende macht”
504), zijn vader voor het eerst in zijn leven301 “met nijdige blik” bekijkt (514). Dit
zijn kenmerken waarvan hij niet houdt, die hem tegenwerken. Hij is zowat alles wat
zijn vader niet is. Dat blijkt al bij zijn introductie. De knaap deelt de winterse
doelloosheid waaraan zijn pa ten prooi valt, slechts schijnbaar. Dit wordt heel duidelijk
uit de volgende observatie van de over de werf uitkijkende oude boer:

300
301

Ook het woord “onmedogend” [sic] valt dan, wat ook al een term is die op de winter werd
toegepast: “onmeedogend aan de wrede elementen overgelaten” (497).
Naarmate de jongen onafhankelijker wordt, merkt hij steeds meer de lelijkheid van zijn vader
op: “Louis zag de lelijkheid van zijn vader, en die ontdekking deed hem schrikken” (514),
“Zijn vaders stoppelhaarde wezen was hem nog nooit zo misvormd en lelijk voorgekomen”
(628-629).
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Louis, de boerenzoon, de jonge Vermeulen, stapte in zijn stevels door dik
en dun, over de messing, van hier naar ginder, doelloos naar 't scheen, uit
en in de stallen; maar nu liep hij een lachende meid achterna, die met
opgesloofde mouwen, in heur losse zomerjakje, met de gistpot naar 't
ovenbuur ging waar de schouw nijverig dompte (503).
Er staat: “doelloos naar het scheen”. Het is dus niet werkelijk zo. Meteen daarna
wordt nog gezegd dat de jongeman “ongevoelig voor slecht weer” is (503). De nu
nog naamloze meid die hij in het citaat zo ijverig naloopt, lijkt er overigens ook al
niet veel last van te hebben: ze loopt in haar zomerjakje rond, met de mouwen
opgestroopt! De wereld is aan de jeugd, die zich niet verliest in zinloze “verveling
of grimmigheid” (504). Louis stoort zich niet aan het trieste weer, noch voor wat
betreft zijn amoureuze escapades, noch voor wat betreft het werk:
Toen, midden in 't lamenteer en gezeur over 't onwillig jaargetijde, gelijk
iemand die er niets af weet en in de waan verkeert dat morgen de zon zal
rijzen, viel Louis zijn opgeruimde stem daartussen, als een blijteken, helder
in de bedompte keuken waar 't nog rook naar de damp van natte kleren. Vader, waar zaaien we 't vlas, dees jaar? riep hij luidop (508).
Hij wordt van meetaf aan nadrukkelijk geassocieerd met blijheid (“opgeruimd”,
“blijteken”) en met licht, de zon meer bepaald. Hij lamenteert of zeurt niet eindeloos
door, maar denkt al aan zaaien. Het is duidelijk dat zijn gedrag niet past bij de
omgeving: een “heldere” stem in een “bedompte” keuken, de waan dat “de zon zal
rijzen” in een ruimte die ruikt naar “natte kleren”. Hij wordt erom bespot door zijn
vader (die er nochtans in gedachten zelf ook telkens weer op terugkomt - op de
subversieve gelijkenissen tussen vader en zoon kom ik nog terug). De jongen wordt
getypeerd als speels, vrolijk, open - helemaal anders dan de norse Vermeulen dus
(“ingrimmig” 498, “gramstorig” 499, “eins” 500, “afkerig” 503, “mistevreden” 504,
“korzelig” 509: dit is geen vrolijk mens). Ook diens zwaarlijvigheid deelt hij (nog)
niet, noch figuurlijk (“Dan vermoedde de jongeling nog niet dat enige zwarigheid
die binnenwaartse rust bij de mens kon storen” 535), noch letterlijk. Telkens weer
wordt immers benadrukt dat hij weliswaar sterk en stevig, maar tegelijk ook slank,
soepel en lenig is: “met slanke benen in de leerzen” (503), “de gladde kerel nu, met
stevige, zwakke leden” (506 - “zwak” betekent volgens Lemaire “vlug, rap, snel,
gezwind, behendig”), “en nu stond hij, als de schipper op zijn schuit, lenig en zwak
op de benen” (526), “slank, zwak lijk een wisse” (529). In tegenstelling tot de statische
oude boer, is hij een toonbeeld van activiteit: “Gelijk een veer sprong de
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daadkracht in hem los” (523). “Daadkracht” kan gemakkelijk als het tegendeel van
“doelloosheid” of “lamheid” worden gelezen.
Herhaaldelijk wordt een verband aangestipt tussen Louis en (zonne)licht. Het
begint met de zaaiscène, waarin de zaaier van dienst, Louis dus, en de zon in één
adem vernoemd worden: “Gelijk de zon komt op haar tijd, zo kwam de zaaier omdat
de lente naakt” (531). Voor Schellebelle is de jongeman de zon: “Alsof er een wolk
vóór de zon schoof, verbleekte de helderheid rondom vóór haar ogen” (567) als hij
eventjes weggaat. Het gaat nog verder:
In het middelpunt, waar al het licht uit straalde, zelf door een schitterglans
omgeven, stond de jonge boer [...] en overal waar Louis de stappen wendde,
volgde het licht als een adem van puur geluk (582).
Zoals de zon staat de boerenzoon in het centrum van de (Schellebelles) wereld. Het
licht volgt hem trouw, hij lijkt zelfs zelf licht te verspreiden... Hij heeft ook eerder
met het leven te maken dan met de dood, zoals het woord “adem” suggereert. Zijn
blikken “waren haar weldoende als de zonneschijn zelf” (612). Hij brengt ook geluk
(“puur geluk”) en genot (“weldoende”), in tegenstelling tot de “verdrietige winter”
(497) dus.
Iets gelijkaardigs kan ook omtrent het meisje zelf worden opgemerkt. Niet alleen
heeft ze “een aanzicht als een zon” (567), ogen die “straalden als karbonkels” (567),
het licht dat zij verspreidt is zelfs helderder dan de zon: het lijkt “of haar hoogblonde
kroezelkop een brand was die gensters uitstraalde heviger dan het zonlicht waardoor
zij liep” (584-585). Louis noemt haar trouwens zijn “zonnebloeme” (627). Op een
gegeven moment worden alle jonge meisjes met de zon gelijkgesteld: “hun rellende
stemmen en dartel gezwaai... 't was als de zonneschijn zelf” (610). Er zijn nog meer
parallellen tussen Schellebelle en Louis. Net als hem is zij onvermoeibaar (“nooit
moe en altijd werkenslustig” 568). Ze is vlug en actief (“Rap aan de hand, overal
bij” (568), een meisje dat “van 's morgens tot 's avonds, zingend over de wereld
rondflodderde” 567). Haar manier van bewegen vertoont eenzelfde lenigheid: “De
argeloze zelfvoldoening en de trots op de rijkdom van haar jeugd en haar gezond
raaide lijf, uitte zich in de lenige wiegel van de stap waarmede zij zonder om te
kijken, voortschreed” (586 - “raaide” betekent volgens de woordenlijst “rank en
lenig”). Louis en Schellebelle zijn kinderen van de zomer. Ze horen er perfect thuis,
lijken er af en toe zelfs mee te versmelten, zoals heel goed blijkt uit de indruk die
Schellebelle op Louis maakt:

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

591
En waar hij haar vlak vóór zich had, scheen ze een glorieuze zomerbloem,
met iets van de zonneschijn op de blondrosse haarbussel, iets van het
uchtendblauw in de heldere ogen en een glimp van de blanke teerheid der
zomerwolken op 't carnaat van haar hals en 't vel van haar wezen. (610).
Het meisje lijkt het beste van dit jaargetijde in zich te verenigen. In de winter was
er voor licht, blauwe lucht, vrolijkheid, beweeglijkheid en lichtheid weinig of geen
plaats, wel voor de gesloten onbeweeglijkheid van de oude boer. Het wekt dan ook
geen verbazing dat de warme seizoenen pas echt het koninkrijk van de jeugd, met
Louis en Schellebelle in de rol van prins en prinses, inluiden.
De beschrijvingen van de lente staven dit verband. Alles staat consequent in het
teken van wat nieuw, pril en jong is, in tegenstelling dus met “Heel de lange winter”
(524) die maar “bleef wegen over de wereld” (497): “een nieuwe wind” (510), “de
eerste schone dag van 't jaar” (511), “het eerste groen op de kruinen” (526), “de inzet
van het jonge jaar” (526), “De lucht was fris en goed om in te ademen: alles scheen
nieuw en vers geschapen, overal botte het pralend jonge groen” (526), “de labberende
wind [...] kwam uit een streke waar nooit iemand hem geademd of beroerd had”
(526-527). Dieren en mensen zijn in volmaakte éénklank: “zij zelf en de peerden,
stonden er overeind als reuzen” (526), “de zotte sprongen van veulens en veerzen
wilden zij op hun beurt nadoen” (527; veulens en vaarzen zijn dan nog jonge dieren
ook). (Nochtans zijn er ook meteen al een aantal aanduidingen die op het illusoire
karakter van de harmonie wijzen. Zo vormt het werk duidelijk een bedreiging voor
de jeugdige vrolijkheid, zoals dat ook in Minnehandel het geval was. Wanneer de
boevers terugkomen van de eerste werkdag, zijn ze “afgeakkerd en moe; het werk
woog als lood in hun matte leden” (527). Dat werk zou nu “zes maanden lang, zonder
genade of verpozen” blijven duren. De jongens vertellen weliswaar vrolijk aan tafel,
zodat de meiden lust krijgen om met de jonge dieren mee te huppelen, “Maar de
boevers die al te veel van de buitenlucht geproefd hadden, [...] vielen in slaap op hun
stoel” (527). Bovendien acht de vertelinstantie het nodig om de indruk van de
landlieden dat dit de allereerste lente ooit is te ontmaskeren: “Niemand dacht dat 't
herbeginnen en herdoen was van 't geen ze zoveel jaren reeds verrichten - een werk
dat in gedurige draai weerkeert” (526). Er wordt dus expliciet op het cyclische karakter
van het leven gewezen, op de noodzakelijke afwisseling van winter en zomer, van
dood en leven...)
's Winters werd het licht gedood:
Hoe het te noemen, 't schemeren dat al onder uit de wolken zimperde,
doodgedaan door dikke smoor, - de dofheid die
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zonder blos van morgen- of gloei van avondrood een enkele spanne tijds
de nachten uiteenscheidde en de wereld van de ene duisternis in de andere
dompelde? (497).
Het licht wordt “doodgedaan”, vermoord dus, door de machten van de duisternis,
waarmee, zoals ik al probeerde aan te tonen, de vader is geassocieerd. Het gebruik
van het woord “blos” lijkt me heel betekenisvol. Zes bladzijden verder treffen we
de term immers voor het eerst opnieuw aan, en wel bij de introductie van Louis,
waarbij wordt gezegd dat hij “een blozende kop” heeft (503). Voor de blos van de
jeugd/van het licht is in dit seizoen geen ruimte. Het feit dat Louis hier slechts één
keer en dan nog heel vaag gesuggereerd wordt, ondermijnt deze interpretatie, maar
zou tegelijk ook op zich als heel betekenisvol kunnen worden beschouwd. De
jongen/het licht is in dit winterhoofdstuk nog nagenoeg afwezig; pas in de zomer
treedt hij/het op de voorgrond. Dat gebeurt dan ten nadele van de vader: in het begin
is die duidelijk de voornaamste spreekbuis/focalisator van het verhaal, maar vanaf
de lente wordt hij in die functie geregeld vervangen door zijn zoon.
Het generatieconflict en de strijd tussen licht en duisternis echoën elkaar. Jong en
oud volgen elkaar op zoals licht en donker: “Gelijk de dag volgt op de nacht, zo volgt
't ene leven 't ander op” (655). Zoals de winter bij het begin van de roman niet tijdig
wil wijken voor de lente (500), zo gaat Vermeulen niet aan de kant voor zijn zoon302.
Zowel de strijd van de “vijandige elementen” (511-512) als die van vader en zoon,
spelen zich af in de lucht: de oude en de nieuwe boom groeien naast elkaar “tot ze
ondereen in strijd vallen en malkaar de weister bevechten in de lucht” (507). Het
woord “weister”, dat volgens Lemaire zoveel betekent als “zwier, volle en vrije
beweging, ruimte die men nodig heeft om iets onbelemmerd te verrichten”, wordt
gebruikt om de drang naar ruimte van zowel de oude boer als van Louis te typeren.
Vermeulens ouderlijke familie is uiteengegroeid “omdat ge malkaar niet verdragen
kost, omdat ge geen asem, geen weister meer hadt in 't huis dat te klein werd” (638),
Louis droomt van “een wereld waar hij zijn volle weister hebben zou” (607, nog een
keer op 655). Een conflict kan niet uitblijven. Eén van hen is er teveel. De sterkste
zal uiteindelijk winnen - tenzij ze gelijkwaardig zijn en allebei verliezen in het
strijdperk dat de vlasakker zal worden en waarboven nu al “kraaien als doodzonden
zo zwart” hun onheil- en voorspellende rondjes draaien (497-498)...

302

Vermeulen heeft volgens zijn vrouw nog nooit geweken voor iets nieuws. “Ge zijt in alles
een halve eeuw ten achter”, slingert ze hem toe omdat hij het niet eens is met de opvoeding
van zijn dochters.
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Maar zover is het nog niet. Eerst komt nog de overwinning van het licht en de warmte
op de duistere winter. Op een dag treedt de droogte in. Vermeulens schampere uitroep
net daarvoor (“Wie zegt er dat 't zal drogen?” 510) galmt nog na en de man wordt al
in het ongelijk gesteld. De stem van de jeugd daarentegen wordt bevestigd: “Het
jonge volk haalde op de duur gelijk: maarte bleef niet liegen” (510). Wel verloopt
de overwinning aanvankelijk nog niet van een leien dakje:
Dat was de eerste schone dag van 't jaar [...] Maar 's anderendaags al, ging
het weer aan 't moeren, heel 't noordeinde van de lucht zat er zwart van en
in een ommekeer vlogen de dikke sneeuwbrokken rondalom. Ze vielen
echter als op een hete steen - effen aan ze eerde genaakten, waren ze
gesmolten en zo gauw de wolk leeggeschud, vocht de zon er weer door,
en een windzweep joeg het overschot van de vuiligheid naar verdere oorden
[...] de ene stond hagelde en buiste het op zijn winters, maar seffens kwam
er schof in, en tussen twee vlagen stak de zon haar lansen door de wolken
[...] de winter was verwonnen, de lente is in aantocht (511-512).
Het citaat maakt ook duidelijk dat de revolte gewapenderhand gebeurt: met stekende
“lansen”, “vocht de zon er weer door”, “een windzweep”.
Op pagina 532 schalt een “vreugdekreet in de lucht” omwille van de beslissing te
zaaien (ik wees al op de omschrijving van de zaaier als “levenwekker op het dode
land” 532) en klinken Louis' bevelen als “een zegeroep”. In het tweede hoofdstuk
wordt al een overwinningsfeest gevierd: de lente is “als een kermis” gekomen, de
mensen vieren het “zonnefeest” mee, de tocht naar de kerk “geleek een zegetocht”
(539). Fascinerend is dat de mensen daarbij als symbool een “groene twijg” hoog in
de lucht dragen, “welgezind en preus omdat zij zo groot en zo groen was” (539).
Gezien het nadrukkelijke verband tussen Louis en een boomtwijg op pagina 507,
lijkt dit in versluierde vorm wel diens triomfantelijke intrede (niet in Jeruzalem maar
op de boerderij). “Af en toe wankelde de lente nog wel, en de koude regens vielen
te zwaar voor de jonge vruchten” (551), staat er nog eens, maar het succes wordt
steeds duidelijker: “Nu zegeviert de zomer over de wereld” (591). Hoog in de hemel
“troont” de zon, “in haar volle macht gekomen” nu (591). Ze etaleert haar rijkdom
en goudschatten (“gloed van goud”, “goudlaken”, “geluwgoud” 591-592). De wereld
is vrolijk, nieuw, jong. Het seizoen wordt de “koninklijke zomer” genoemd (642) en
die zomer “heerste [...] in zijn volle luister over 't land” (642). Het rijk van de zon
en van de jeugd is aangebroken.
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Niets ontsnapt aan het gezag van de zon, ook niet de pronkkamer, “de ziel, het
heiligdom der hofstede” (601) waarin Vermeulen zijn duivelse plannen zit uit te
dokteren:
Voor 't ander venster waren de luiken dicht, en een zonnestraal priemde
door de middelspleet, als een gloeiende schicht dwars door 't deemster,
over de hoek van het eikenhouten pronkbed, en de geblomde tijke van het
behangsel over het ledikant, tot tegen de ribben der zoldering. In de straal,
die als het vlammend lemmer van een zweerd door de kamer stak, mierelde
de aaierd vol kleurstofjes als bloemstubbe zo fijn (600).
Opnieuw treffen we hier een wapen aan (“zweerd”). De zon (volgens de metaforische
logica van deze tekst: Louis) verovert gewapenderhand. Niet toevallig wordt hier de
pronkkamer doorboord, hét symbool van de vaderlijke macht. Eén van de
basiskentrekken van Vermeulen, zijn onbeweeglijkheid, vinden we hier terug: “De
stand der meubelen gaf er de indruk van vaste onverroerbaarheid” (601). Het gaat
ook letterlijk om de troonkamer van de oude Vermeulen. We vinden er namelijk zijn
“pronkmakke, de schepter van de boer, waarmede Vermeulens vader als met een
koningsstaf over zijn velden wandelen ging” (601), zijn “gewaad”, een troon (“Het
bed was een louter pronkstuk, een troon van opeengehoopte wollen matrassen en
pluimen kussens” 601) en zelfs een soort schatkist (“de eiken koffer hield de
belangrijke akten en papieren besloten” 601). Net als andere boeren, gedraagt
Vermeulen zich regelmatig als een koning (595; 597). Na een ruzie met Barbele
loopt hij “kroonhalzend de kamer uit” (640 - “kroonhalzen” betekent volgens Lemaire
“het hoofd trotsch dragen”). Zijn zoon wil hij als niet meer dan een “willoze
onderdaan” (599) zien. Net na de verkoop lijkt hij op het hoogtepunt van zijn macht
(en hoogmoed303): hij nodigt iedereen “met royale zwaai” uit op zijn traktaat. Dat
bestaat trouwens niet toevallig uit wijn in plaats van uit bier. Vermeulen gedraagt
zich boven zijn stand; hij serveert dezelfde drank die de rijke en sluwe notaris uit de
stad (!) in Minnehandel aan Vanneste geeft. De boerderijen doen aan kastelen denken:
ze zijn omsingeld door een brede wal, hebben een grote, stevige poort en een stenen
brug als enige toegang (597). Ze zijn helemaal afgesloten, op enkele nauwe openingen
na, maar die “doen eerder denken aan schietgaten dan aan vensters” (596). En
inderdaad, de boeren “zitten als ridderheren verschanst op hun burcht, beveiligd voor

303

“De hoogmoed zweette uit al zijn woorden” (707).
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't zonnebakelen” (593)304. Ze ontvluchten dus de zon, tevergeefs echter, want haar
zwaarden komen overal.
Vermeulens koninkrijk wordt bedreigd door de nieuwe koningen van de zomer,
door de jeugd, en vooral door Louis. Die kreeg tal van verheffende epitheta opgeplakt:
tijdens het zaaien was hij “als een priester die de mis gaat lezen” (528), op de kar
met zaad stond hij “als een held die zijn wonderkracht moest uitwerken” (528), op
de ploeg “als de schipper op zijn schuit” (526). Hij voelt zich de “prins” (532, 655,
656). 's Zomers wordt de beeldspraak al meer militair als hij rondstapt als “een
onversaagde ridder” (605), een “fiere ridder” (608) wordt, erop uit om geluk te
veroveren. Vermeulen is hem als zijn “mededinger naar de macht” (603) gaan zien.
Louis zal de nieuwe heerser worden - de term komt letterlijk voor op pagina 653.
Het hele hof (een dubbelzinnig woord trouwens) beschouwt hij als “een koninkrijk
dat hij eerstdaags te bestieren zou krijgen” (655). Hij vermoedt zelfs dat de toekomst
voor hem een heuse kroon in het verschiet heeft: “Als de kroon van zijn blijde
begeerte, voorspiegelde hij zich die goede dagen” van de slijting (589).
Maar Vermeulen is nog niet weg. Het doen en laten van deze toekomstige
zonnekoning, die dan nog “Louis” heet ook, en dat is wel degelijk Louis de zoveelste
want zijn vader heet Johannes Lodewijk (707), wordt tijdens het zaaien nog
gesuperviseerd door de oude Vermeulen, die bijna zoals de God uit Genesis beschikt:
“Hij was 't die 't laatste woord uitsprak en zegde dat 't genoeg was” (528). Hij staat
daar, “de grote vent [...] met de hoed op de kop gedeukt en de schaduw in het wezen”
(532): alsof op zijn gelaat alleen al de duisternis uitgedrukt staat. Elders is er sprake
van gedachten die hij “bachten zijn donker voorhoofd verborgen” houdt (641), en
tijdens de zomerstorm kijkt hij al even duister naar buiten: “Zijn tanig wezen keek
donker” (687). De machten van de duisternis geven zich niet zonder slag of stoot
gewonnen alleen maar omdat het zomer is geworden. Een interessante schermutseling
vindt plaats wanneer Vermeulen Louis betrapt met Schellebelle. Zijn uitval doet
Louis beschaamd staan, en ontneemt hem veel plezier: “Zijn zonnedroom was ineens
in een nevel verzwonden” (631). Het vage uit de eerste bladzijde, namelijk de
“mist”/“smoor”/“waterstof” (zowat alle termen vallen op pagina 497 behalve “nevel”),
duikt dus in volle zomer weer op. De winter is nooit helemaal weg. Viel het vrolijke
geklets van

304

Na zijn misdaad op het veld verandert deze beveiligde burcht van functie. Ze houden
Vermeulen zelf buiten: “Boer Vermeulen, die altijd, bewust van zijn heerschappij, door de
dreef, al over de brug door de poort, als onder een triomfboog, zwaar stappend op zijn hof
kwam, - benijdde nu de mensen die onbelast van schuld, vrij de poort inliepen, terwijl hij
zelf een doorwaadbare plaats zocht om over de wal, langs achter, ongemerkt op 't hof te
geraken” (716).
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Louis uit de toon in de winter, in de lente is het de bitterheid van de oude omwille
van de mislukkende vlasakker die niet op zijn plaats is: “Alle jaren had Vermeulen
in die vreugde gedeeld, maar nu was de lente bedorven voor hem. [...] De grimmigheid
woelde in zijn gepeins” (545). Zijn ontdekking dat het zaad nog niet gerot is, brengt
slechts tijdelijk troost. De kritische houding van zijn vrouw doet zijn vreugde immers
“ineens teniet en zijn grimmigheid kwam haastig weer boven” (557). En bij het
dubben over de koop van Legijns boerderij, loopt hij “over 't hof met de ingrimmigheid
op het wezen” (624). Zijn winterse grimmigheid (“Springtijd! spotte de boer
ingrimmig” 498) legt hij dus niet af in de zomermaanden. “Vader is altijd misnoegd”
(635). Daardoor blijft iets van de winter en haar vernietigende krachten onderhuids
aanwezig temidden dit seizoen van licht. Er zullen dan ook een paar stormen over
razen.
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Storm. ‘'t en mag niet regenen eer wij gevierd hebben! Ik zeg het!’
De schoonheid en rijkdom van de zomer worden voortdurend bedreigd. Wat het ene
moment nog blij en van goud is, kan het moment daarna al dof en grijs worden
gemaakt door de hemelse machten: de vruchten op het veld staan op het veld
als door een glets der zon in goudglans beschenen, maar ook [door?; TS]
de jagende schaduw van een voorbijdrijvende wolk weer derf gemaakt en
doof, - alle jeugd en blijheid in één adem er af (643).
Intussen zal al wel duidelijk zijn dat dit spelletje met schaduw en licht helemaal niet
zo onschuldig is. Het komt niet toevallig helemaal aan het begin van het laatste
hoofdstuk voor en vormt als het ware de prelude van de eraan komende golf van
geweld. Het begint met een realistische storm. Vrij snel wordt de opzet ervan
duidelijk: het gaat om een strijd tussen licht en donker. De wolken hebben
“drakenmuilen” die “de zon dreigden op te slikken” (679); de draken passen uiteraard
bij de wereld van prinsen, koningen en ridders die al een paar keer voorkwam. De
zon verweert zich heftig en gewapend met “spietsen”, maar moet uiteindelijk toch
het onderspit delven:
De zonnestralen staken hun spietsen door de nauwe openingen, zolang tot
er zwaardere vrachten werden bijgevoerd, de wolkenbergen nieuwe kruinen
bijzetten, die in de hoogte oprezen, alle gaten toestopten, de zon zelf
bachten de dikke voorgang gedoken en verborgen bleef en heel de wereld
geduisterd lag onder de grauwe kap die alles dreigde dicht te dekken en
te smachten (680).
Het conflict uit de beginbladzijden wordt herhaald. Een opvallend woord als
“zimperen” wordt opnieuw gebruikt: na een tijdje “was er geen enkel gat meer waar
de helderheid van de dag nog door kon zimperen” (680), staat er, het is alsof het “nu
ineens avond en donker word[t]” (680). In het eerste hoofdstuk was er sprake van
“dagen die geen dagen waren” en van een “schemeren dat al onder uit de wolken
zimperde” (497). De duisternis zorgt er weer voor dat alles potdicht komt te zitten
(“dicht te dekken”) of sterft (“smachten”). Ook hier is de mens niet meer dan een
machteloze toeschouwer, handen en blik schieten te kort: de mensen staan er “verpaft
en verdaan [...] op te kijken”, “zonder
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dat er een hand uitgestoken werd die de ramp verhelpen kon”, “De mannen stonden
met hun vest op de kop en de schouders, de blote armen gekruist, de blik in de verte
gericht” (682)305.
Ook dit aan de storm gewijde fragment kan worden gelezen als een allegorie van
de strijd tussen jong en oud, tussen vader en zoon. Opnieuw blijken er enkele
parallellen te zijn tussen (de stilte voor) de storm, en de vader (en vaak dus meteen
ook de winter). Ik behandel er hier een aantal. Het motief van de zwaarheid en het
wegen duikt op in zinsdelen als “zware wolkengedrochten” (678), “zwaar als lood”
(679), “de druk der zwaarwegende hitte” (680), “Zwaar als marbels” (681). Het
onbeweeglijke vinden we eveneens terug: de hemel betrekt, met wolken “te log
voortaan om nog te rollen of te roeren” (680), wolken die “opstapelden” tot een
“donkere klomp” (678 - het woord “opstapelen” herinnert aan de “opgestapelde mist”
van de beginpagina van de roman), “Geen loverke verroerde” (680). Zelfs het woord
“arduin”, dat op pagina 532 op Vermeulen sloeg, wordt nog eens gebruikt (679). De
wolken dreigen de zon op te slikken, hetzelfde werkwoord gebruikte Barbele om de
afgunstige houding van Vermeulen en zijn ouderlijke familie te beschrijven: “alsof
ge vreemdelingen waart die elkaar wildet opslokken” (638). De “gehoornde koppen
die aan 't rameien gaan” (679-680) doen denken aan de beschrijving van de boze
Vermeulen als een woeste stier (514, 628, 711). Louis had het volgende gedacht over
zijn koppig zwijgende vader: “Louis vond het onverdragelijk dat die mond weer
gesloten bleef als een ovendeur en men nu berusten moest tot die mond vanzelf zou
opengaan” (659). Slechts een twintigtal bladzijden verder gaat een ovendeur vanzelf
open zonder dat Louis dit heeft kunnen verhinderen: “Nog maar rechts had hij het
uitgesproken - eer 't nog verwacht was, scheurde de hemel van ends ont ends open
en 't vuur gulpte als uit een ovenmond” (681). Het begint te stormen en Louis kan er
niets aan veranderen.
De houding van Louis tegenover deze storm was nochtans veelzeggend: hij is er
klaar voor, toont zich overmoedig zelfs:
- Als 't begint te regenen, seffens staken van slijten.
Louis rechtte zich juist om zijn handvol vlas te effenen en bekeek zijn
vader verwonderd. Gelijk de jonge kerel daar stond, met 't wezen hoogrood
en bezweet, de lust in de straal van de blik, geleek hij de geie kamper die
vaar noch vrees kent, die roekeloos zijn wegen gaat, en 't in zijn macht
heeft alles naar zijn wil te dwingen.
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Bij de voorbereiding van de storm zijn er zelfs geen toeschouwers: “hier beneden werd men
niets gewaar van de grote omwenteling” (680).
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- Regenen! riep hij uit; wie spreekt er van regenen? 't En mag niet regenen
eer wij gevierd hebben! Ik zeg het! (678).
De zoon toont zich zo mogelijk nog hoogmoediger dan de vader. Ook hij meent dat
hij alles naar zijn wil kan dwingen, dat hij regen en storm kan bevelen. “'t En mag
niet regenen, ik heb het bevolen”, had hij eerder (676) “in uitdagende overmoed”
geroepen. Zijn pretenties worden vrijwel ogenblikkelijk gelogenstraft als het begint
te donderen en regenen op pagina 681. Zijn uitdagende vraag “wie spreekt er van
regenen?” lijkt wel de hemeltergende echo van Vermeulens spottende “Wie zegt er
dat 't zal drogen?” eerder (510).
Ook elders brengt de tekst op een heel subtiele manier boeiende parallellen aan
tussen de vader en de rijper wordende zoon. De “zwarigheid” die Louis op pagina
535 nog niet kende, feit dat hem van zijn vader onderscheidde, blijkt zich later wel
degelijk in zijn gemoed te hebben genesteld. Hij wordt verscheurd tussen jeugd en
volwassenheid. Aan de ene kant wil hij zich zonder enig weerhouden onderdompelen
in de algemene lust van de jeugd, maar aan de andere kant is hij toch niet als hen:
“De knapen en meiden die hij onder de ogen had, kenden die zwarigheid niet” (653).
In Louis is er iets wat hem van hen onderscheidt: een schaamte, “Zijn ingeboren
ernst en overdreven deftigheid” (653), “een aarzelen om zich te laten gaan, een vrees
voor 't buitensporige, de dwang van zijns vaders deftigheid. Heel zijn omgeving en
zijn vroeger gedrag stond hem in de weg en belemmerde de zwierige losheid” (654).
Zijn afkomst, erfelijke kenmerken, opvoeding en omgeving: het zijn allemaal factoren
die hem ergens toch met een zekere schroom, een “zwarigheid” opzadelen. Het gevoel
doet hem voortdurend twijfelen aan de juistheid van zijn gevoelens voor het
dienstmeisje Schellebelle. De jongen is langzaam maar zeker het evenbeeld van zijn
vader aan het worden, nog heel sporadisch maar toch al duidelijk genoeg. Als
Vermeulen koppig weigert zijn vlas te verkopen, grijpt Louis niet in, “Integendeel,
de lust bekroop hem om toe te geven in zijn vaders koppigheid” (659). Vooral na
zijn eigenzinnige besluit door te gaan met slijten, begint hij dezelfde fouten te maken
als zijn vader. Zo slaat Louis het advies van anderen in de wind, en doet dat, net als
zijn pa, tot scha en schande:
Hij hoorde het niet eens, gaf er geen acht op als Poortere tegen zijn maat
de nuchtere bemerking miek: - Dat vroege kleisteren staat me niet aan, als
er maar geen breuk komt en we een vlage regen krijgen! (702).
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Eerder wees ik erop dat de zoon lustig door zijn handen laat stroelen wat de vader
voelt wegglippen. Dit beeld keert nu terug, maar van een genotvol laten glippen is
veelbetekenend geen sprake meer: “'t geluk zag hij vervlieten in zijn handen” (699).
Hij probeert nu tevergeefs vast te maken en te controleren wat per definitie los en
vrij moet blijven: “overal waar hij 't grijpen wilde, vlood het vóór hem weg” (698).
Louis is de macht op het hof aan het grijpen. Hij toont zich “de overmoedige
aanvoerder [...], die voor 't eerst zijn eigen zin uitwerkt en macht tegen macht wil
doen opbruisen” (703).
Deze twee overmoedigen zullen onvermijdelijk botsen in hun streven naar macht.
De werkelijke storm betekent ogenschijnlijk een overwinning voor Louis. Terwijl
de vader wordt getroffen in wat hem het dierbaarst is (689) en weer achter zijn venster
staat, “mokkend naar buiten te blekken” (687) en treurend om zijn vernederende
“machteloosheid tegenover het hemels geweld”, staat de zoon met leedvermaak te
kijken naar de ravage die de storm aan de akkers aanricht (683-684). Hij voelt zich
superieur, staat boven dit alles. Hij heeft “er beschot in”, ervaart “wellust” en “zalig
genot” (683). Hij is ook niet echt bang, enkele korte momenten daar gelaten: “Louis
alleen wist zich zonder vrees, 't mocht alles verhagelen rondom hem - hij voelde er
zich buiten staan” (684). Opvallend genoeg gaat zijn blik niet van beneden naar
boven, zoals dat met het winterse oog van de beginbladzijde wel het geval was (“van
beneden tot in de opperste luchtlagen” 497), maar in omgekeerde richting: “Hij zag
heel de vallei, van boven tot beneden” (683). Hij bevindt zich dan ook op een
lichamelijk verheven plaats, een hoger gelegen bos. Hij tart het noodlot, hoopt dat
een of andere hoeve door de bliksem zal worden getroffen en vernietigd: “Dat ware
iets om te aanschouwen van hier uit de hoogte!” (684). De jongen toont zich nog
hoogmoediger dan zijn vader, wiens verzet nog bij gemopper blijft. De eerste echter
die wordt neergebliksemd, is deze kleine Ajax zelf. Dat zal op twee verschillende
niveaus van het verhaal gebeuren.
Zijn zijn spot en zijn gevoel van superioriteit wel gerechtvaardigd? Op een
symbolisch niveau lijken hijzelf, en eigenlijk de hele jeugd, wel het slachtoffer van
de storm. Er is immers een duidelijk verband tussen de wereld van de jeugd en die
van de planten. Vooreerst wijs ik op het slepende slijtersliedje op pagina 663: “En
dat vlasken is er zo jeugdig opgegroeid!”. Wanneer Louis Schellebelle over de werf
ziet lopen,
dan kreeg hij 't visioen van de vlaschaard: een effene vacht met ranke,
fijne herels, vol blauwe bloemen... in de atmosfeer van een aards paradijs
(587-588).
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Het meisje wordt inderdaad herhaaldelijk beschreven met behulp van plantaardige
beelden. Daarbij gaat het zowel om een bloem als om een vrucht. Ze is “een meisje
als een bloem” (631), meer specifiek een “zonnebloeme” (627). Ze wordt ook een
“dauwkole” (637) genoemd, draagt “koornblond haar” (567), heeft een gelaatshuid
“teder als de dons van ongeplukte pruimen” (5 67). De meisjes hebben trouwens
allen “wangen als appels” (564). Onrechtstreeks wordt ze ook gelijkgesteld met het
rijpe vlas; haar blauwe ogen (567) duiken immers al te opvallend (en dan nog twee
keer!) terug op in het hoofdstuk ‘Bloei’, wanneer gezegd wordt dat “hier en daar al
een blauw oogje kwam ontluiken” en er sprake is van de “oogblauwe krolen der
vlasbloem” (616). Op de beschrijving van Louis als (bloesemende) boom, wees ik
al.
Nu blijkt de storm een bedreiging te vormen voor de planten op het veld:
over heel die zee van koorns, vlaschaards, aardappelvelden joeg er een
ademtocht die stengels en groeze rillen deed - ei, wat zal er van die broze,
rechtstaande vruchten geworden? (680).
Het is vrij duidelijk waar de tekst op aanstuurt: de jeugdige personages zijn als pas
ontloken planten, permanent in hun bestaan bedreigd door duistere machten... Na de
storm liggen zowat alle planten plat: de vlaschaard is er het ergste aan toe door “de
woede van 't onweer, het blinde geweld van de orkaan” (689), koornhalmen werden
“tegen de grond gedreven, plat, om nooit meer op te geraken”, het aardappelloof is
kapot, de tarwe werd “platgeslagen door de wind”, de stengels “die anders zo lenig
in 't zomers windeke te wiegen stonden” zijn “in hun rilde lengte geknakt, zonder
leven of beweging langs de grond gestrekt” (688). Zoals we daarnet zagen, was die
lenigheid bij uitstek een kenmerk dat bij Louis hoorde. Het gebrek aan “leven” zowel
als de “woede” zijn verwoordingen die eigenlijk meer bij een menselijke dan bij een
plantaardige betekenissfeer aansluiten. Hetzelfde geldt trouwens voor de “rillende”
planten van zo-even: deze planten/mensen rillen van angst. Pas in het licht van de
isotopie van de boom krijgen een aantal enigmatische details uit de beschrijving van
de zomerstorm, hun volle omineuze gewicht. Net voor het geweld losbarst, wordt er
iets over de bomen gezegd: “De bomen zelf schenen donker en roerloos als stonden
ze in hun vonnis” (680). Deze bomen zijn ten dode opgeschreven. De markante
uitdrukking “in hun vonnis” keert nog één keer terug in dit boek, en wel aan Louis'
sterfbed: “terwijl Louis overdood in zijn vonnis lag” (727). Hij ligt nu, staat niet
meer, de boom is gevallen.
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Heel interessant is dat niet enkel de zoon, maar ook de vader met een boom werd
verbonden. En inderdaad, de wind “schudde bomen en elshagen” (681) en “woelde
in 't hout dat 't kraakte” (682). Na zijn misdaad moet Vermeulen zich “houden dat
't kraakte om niet te begeven” (722) van verdriet. Door de storm zullen beide
hoogmoedigen gelijktijdig ten val komen. Voorlopig vallen enkel nog hun
symbolische tegenhangers, maar daar komt al vlug verandering in.
Want er zal op een metaforisch vlak nog een tweede storm losbarsten over de
vlasakker: die van de woedende Vermeulen. Dat diens kwaadheid als een storm
wordt beschreven, is niet zo vreemd. Zijn pogingen om zijn gezag te handhaven,
worden vaak verwoord in beelden die aan een storm doen denken. Als opzichter over
de werkzaamheden op de hoeve “keek [hij] enkel waar 't werk verricht was en
donderde er dan wel eens op als hij 't nodig vond” (563). Zijn vrouw eist een
alternatieve bezigheid voor hun gesofisticeerde dochters, en dat stuit hem tegen de
ruige boerenborst: “In zijn eigen tempeestte hij, dat 't niet gebeuren zou” (561). Hij
ziet ook wel in dat hij er niet veel zal kunnen aan veranderen, en “Spijt, woede en
weerzin waren nu in een vlaag opgebruist en losgebarsten” (561). Zijn berisping aan
het adres van Schellebelle kwam “als een dondervlaag op 't meisje gevallen” (614).
Dat hij Legijns hoeve koopt, is nieuws dat de boeren “in de oren zou donderen”
(704). Wanneer Barbele het hem op het einde lastig lijkt te maken met beschuldigingen
over zijn misdaad, is de storm in hem blijkbaar nog niet helemaal bedaard: “Nu
voorzag hij dat het tempeest nog niet uitgewoed was, en dat er meer gerucht losbarsten
moest” (717). Ook de gemaakte droefheid van zijn dochters aan Louis' ziektebed wil
hij in een opwelling nog “bedonderen” en “doordaveren” (730). Sommige termen
blijken overigens pas tot de isotopie van de storm te behoren als ze vergeleken worden
met de manier waarop de zomerse storm wordt beschreven. Na die storm loopt
Vermeulen te mokken: “spijt en gramschap grolden in hem” (689) - het werkwoord
werd ook gebruikt om de storm te beschrijven: “'t grollen van de hemelhond” (680);
“'t grollend gedaver” (683). Dit laatste woord, “gedaver”, typeert niet alleen de storm,
die zo hard tekeer gaat “dat 't heelal doordaverde bij elke nieuwe slag” (682), maar
geregeld ook de woede van Vermeulen. Zijn slagen laten meubels (“en hij sloeg met
de gebalde vuist dat de lessenaar daverde” 640) en mensen (“Louis bleef staan,
geslagen, terwijl de ontroering heel zijn lijf doordaverde” 628) daveren. Een uitval
tegen zijn vrouw doet haar sidderen van angst (634), eenzelfde schrikwekkende effect
heeft de storm: vogels “schreeuwden van angst”, “Al wat leefde en buiten stond werd
aangegrepen door vrees en verschrikking” (680).
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Een eerste keer ontsnapt Louis nog op het nippertje aan zijn stormende vader. Wanneer
hij op eigen houtje beveelt volk op te trommelen om de volgende dag te beginnen
slijten, valt die beslissing gelukkig nog samen met die van zijn pa: “Alzo kwam het
dat Louis met zijn boud bestaan en zijn eigenhandige regeling het onweder dat buiten
dreigde, niet seffens in huis deed losbarsten” (672). Maar later komt hij er minder
goed van af. In weerwil van het bevel van zijn vader, besluit hij om toch door te gaan
met de slijting. Als de boer van huis is, dansen de slijters op de vlaschaard, maar de
oude komt onverwacht (zoals een storm altijd komt) en als een koning in vol ornaat306
langsgestapt. Hij beschouwt de beslissing van zijn zoon als een regelrechte
machtsovername, als “een sarrende uitdaging, als een openbare opstand tegen zijn
gezag” (710) en reageert dan ook vernietigend. Hij valt aan in een soort metaforische
storm, die al wordt aangekondigd in de manier waarop het effect van het opstandige
slijtlied op Vermeulen wordt verwoord: het “doorschokte hem als een onverwachte
donder” (709).
De ontketende Vermeulen lijkt de storm van de dag daarvoor te herspelen. Ook
bij hem vinden we de “woede” (710) en verblinding (“blinde gejaagdheid” 710)
terug, allicht echo's van de “de woede van 't onweer, het blinde geweld van de orkaan”
(689). Hij handelde overigens “in een vlaag van waanzin en woede” (723). Vermeulen
wil roepen en schreeuwen, maar “uit zijn krop kwam niets tenzij een dof gegrol”
(710): een verwoording die, zoals ik daareven al aanhaalde, tot tweemaal toe werd
gebruikt bij de beschrijving van de storm (680 & 683). Kort daarna zal zijn gramschap
“losbarsten” (711). Ook de effecten van beide stormen zijn verrassend gelijk. Zoals
de storm de meisjes (en momentaan ook Louis een “angstdavering” (683) bezorgt)
bang maakte en het heelal deed daveren, jaagt Vermeulens storm bijna iedereen307
de schrik op het lijf. Schellebelles benen bijvoorbeeld “daverden onder haar lijf”
(712). Na de slag staan de mannen “met de armen hangend langs 't lijf, ontsteld,
radeloos te kijken” (713), op de storm stonden ze daar ook zo “verpaft en verdaan”,
“de blote armen gekruist” te turen (682).
De gramschap is een “opvlammende” (710) - een adjectief dat de sfeer van de
vuurspuwende ovenmond en de vlammen waarop Louis
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's Morgens zagen we hem bezig terwijl hij zich klaar maakte: “'t Halven de voormiddag stond
hij gewassen en geschoren, de blauwe kiel boven zijn laken frak met flankaards, zijn witte
hemdboord krakend vers en de hoed op. Hij nam zijn zware mispelaar uit de horlogekast”
(693).
Ik schrijf “bijna” omdat expliciet wordt gezegd dat de vogels niet opgeschrikt worden door
zijn dreiging - dit in tegenstelling tot de werkelijke storm die hen deed schreeuwen van angst.
Vermeulens storm beïnvloedt enkel mensen (en dan nog maar tot op zekere hoogte want ze
blijven wel doorwerken!), geen natuurlijke gegevens.
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hoopt, binnenbrengt. Louis krijgt de brand die hij wenste, alleen wordt geen hoeve
getroffen, maar wel hijzelf. Helemaal in overeenstemming met de isotopie van de
boom ligt de jongen “verraderlijk geslagen, als door de bliksem getroffen” (723).
De slag met de mispelaar duurt slechts “de weerdij van een bliksemzwong” (713).
Ook het effect van de slag is wat Louis had verhoopt bij zijn visioen van een door
de bliksem getroffen huis: “En hij verbeeldde zich reeds het gejacht van het volk, de
kreten en de ijselijke verwarring onder de mensen - de roering in het anders zo stille
dal”, stond er op pagina 684 te lezen, en nadat hijzelf is gevallen, wordt zijn
verbeelding werkelijkheid:
't Verschot en de ontzetting ging in één schreeuw uit de bende op, en na
die schreeuw was er de verwarring reeds, met gekerm en gejammer der
wijven. Zij sprongen toe; de meisjes vluchtten met opgestoken handen en
riepen om hulp (713).
Opvallend genoeg wordt, zoals de zoon, ook de vader(boom) zélf door deze bliksem
getroffen: “Van uit zijn borst schoot de vliemende schicht hem naar 't hoofd”, staat
er, precies op het moment dat hij slaat (713). Vermeulen is zelf geen grammaticaal
subject. Hij krijgt zelf ook vuur naar het hoofd geslingerd: “de nijd en de hitsigheid
om zijn meesterschap en gezag uit te werken, bestookten hem” (711)308. De man slaat
dus niet alleen, hij krijgt ook slagen, en zelfs meerdere: “een slag in de hartaders”
(710), “een slag in de hersenen” (711) en tot veel later gaat deze kloppartij door: het
zicht van het levenloze lichaam van zijn zoon levert hem een “zware schok” (729)
op, als zijn twee dochters komen binnengeschuifeld krijgt hij “een nieuwe slag”
(730). Hij ondergaat, wordt gestuwd door impulsen als woede en haat. Hij is evengoed
het slachtoffer; hij mengt zich met machten boven zijn macht309.
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De zin “ende 't volk zal wezen als een voedsel des vuurs: de man en sal sijnen broeder niet
sparen” (716) uit Jesaja IX:18, die door zijn hoofd spookt na zijn misdaad, is dan ook niet
zomaar lukraak gekozen... De manier waarop Vermeulens moedeloosheid wordt verwoord,
lijkt me eveneens intrigerend: “een nevel sneeuwde als een asvlaag rondom hem” (740). Zijn
levenslust is in vlammen opgegaan, er rest hem niets dan een sneeuwvlaag (een element uit
de winter in volle zomer!) van as.
Janssens stelt over de structuur van dit boek dat ze vergelijkbaar is “met de genese van een
onweer” (Janssens 1972:116). Mijn interpretatie toont aan hoe een dergelijke ogenschijnlijk
nogal vrijblijvende en door Janssens zeer beperkt uitgewerkte opmerking in feite zeer terecht
blijkt te zijn en zelfs op een aanzienlijk meer letterlijke wijze kan worden verdedigd. Wel is
het nodig om ze te nuanceren: niet alleen de structuur van de roman kan met een storm
worden vergeleken, ook voor de evolutie van zowel de vader als de zoon is dat het geval.
Bovendien loopt de vergelijking ten dele mank, en precies dat feit laat zien hoe hoogmoedig
hun beider aspiraties eigenlijk zijn.
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Hij is dan ook niet consequent het intentionele subject van deze handeling:
Hij wist niet wat hij ging begaan of hoe zijn gramschap zou losbarsten, hij dacht er niet aan - hij was beroerd door een slag in de hersenen, hij
voelde de macht die hem voortdreef en liet zich opwinden door zijn
verontweerdigde vervoering (711).
Iets heeft Vermeulen in zijn macht en drijft hem voort. Dat iets, ook wel een “het”
(“De weerdij van een bliksemzwong duurde het; als de angel van een venijnige bie
had het hem gestoken” 713), ontsnapt aan de rationele controle van zijn brein310 In
zijn verbeelding later herleeft hij deze scène. Naar aanleiding daarvan staat er: “Nu
eerst schrok de boer voor zijn eigen onmeedogendheid... hij wilde de zwaai van de
arm inhouden nadat de slag gegeven was” (723) - alsof hij nu pas ontwaakt uit de
verdwazing die zich van hem meester had gemaakt. Alsof hij nu pas beseft dat die
meedogenloosheid ook het kenmerk was van de wrede elementen (497)...
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Ik verwijs graag naar de studie van Maarten van Buuren over Zola's Rougon-Macquart.
Daarin wijst hij erop dat “le moi” de controle verliest, en zelfs zelf gecontroleerd wordt, door
“le ça”: Zola “fait des réflexes innés le sujet grammatical, tandis qu'il présente le personnage
comme l'objet direct de l'action que ses réflexes exercent sur lui” (Van Buuren 1986:54). Dit
zou een van de belangrijkste betekenissen van de personificatie van gevoelens en aandriften
zijn... De vaststelling dat Vermeulen hier niet handelt volgens zijn eigen wil, sluit overigens
goed aan bij de definitie van het noodlot die hij naar André de Ridder zou hebben geschreven:
“'t Is dat bestanddeel van het leven dat het gebeuren en worden bedoelt en alles wat geschiedt
zonder de rechtstreekse handeling of oorzaak van menschelijke wil: de macht die nevens of
liever boven de menschelijke macht handelt, in 't menschelijke leven, 't zij buitenwaards in
de natuur, 't zij binnenwaards in 's menschen gemoed (passie)” (De Ridder 1907:75). Als de
“het” die Vermeulen drijft inderdaad het noodlot is, dan verschijnt in deze tekst een grote
paradox. De woede van Vermeulen is dan immers wel een opstandige daad, maar een
noodzakelijke, natuurlijke opstandige daad. De kamp tussen vader en zoon werd al heel vroeg
verwoord in organische (en dus naturaliserende) beelden als een kamp tussen bomen in de
lucht. De volle verantwoordelijkheid draagt hij dus niet. Ze wordt immers ingegeven door
machten die hem overstijgen. Dezelfde dubbelzinnigheid vinden we in wat er met Louis aan
de hand is. Aan de ene kant is het maar normaal dat hij opkomt voor zijn plaats, aan de andere
kant echter is zijn beslissing het bevel van de oude naast zich neer te leggen, wel degelijk
een opstandige daad. Bemerk dat ook hij beheerst wordt door machten die hem overstijgen,
die in hem komen gevaren en hem dwingen voor een stuk buiten zijn wil te handelen: “Maar
het leek wel alsof de oude het soms met opzet deed om zijn zoon te tergen, hem tot
onderwerping te dwingen. Dan voelde Louis een geweld, een opstand die naar buiten wilde
- hij onderdrukte en toomde zijn gemoed in, maar de wrok vunsde voort, groeide tot een
aanhoudende afkeer tegen de grove, zware gestalte van zijn vader” (516). Ook in hem is een
storm aan het opwellen, een “geweld” en “opstand” die hij slechts ternauwernood kan
onderdrukken en die zelfstandig groeit (weer die organische metafoor)...
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Het effect van de werkelijke storm op het land doet denken aan de vernieling die de
winter aanrichtte op het land. Nadat de stoet het levenloze lichaam van Louis heeft
weggevoerd, blijft Vermeulen moederziel alleen achter op zijn vlaschaard. Die wordt
als volgt beschreven:
De verwoesting van de orkaan lag nog altijd op 't ongesleten vlas dat
dooreenverwerreld, verstreuveld en gescheisterd lag als barengolf van een
onstuimig water dat in de volle woeling opeens gesteven blijft (714).
Dit beeld van de gesteven zee is een bijna woordelijke herhaling van een passage uit
het begin van de roman, wanneer de gehavende velden met “'t aanspoelend gegolf
van een zee die eensklaps in haar kappeling gesteven, is blijven liggen” (512) worden
vergeleken. Bijna op het einde van de tekst zijn we dus weer bij het begin. Het is
heel intrigerend op te merken dat deze verstijving pas optreedt nadat Vermeulen zijn
zoon heeft neergeslagen. Daarvoor immers bleek de vlasakker nog “herschapen in
een wilde, zwalpende zee met onstuimig gegolf” (689). Het is dus pas de storm die
Vermeulen ontketent, die de (doodse want winterse) immobiliteit van in het begin
teweegbrengt. De onnatuurlijkheid van de winterse starheid in het midden van de
zomer komt dus niet voort uit de werkelijke storm, maar wel uit zijn hoogmoedige
Prometheusdaad.
Die terugplooiende beweging blijkt uit nog een ander gegeven. De barre wereld
buiten deed op de eerste bladzijde denken aan “een woestenij in de aanvang van de
jongste dag” (497). Als hij na de misdaad alleen aan het ronddolen is, denkt hij aan
het boek Job en de profeten, en hun wijsheden “dreunden in zijn oren en doordaverden
hem als het visioen der vernieling op de jongste dag” (715). De “jongste dag” die in
de winter werd aangekondigd, lijkt hier dus aangebroken voor Vermeulen. Uit dit
citaat blijkt nog eens wat ik daarnet al verdedigde naar aanleiding van de bliksem
die tevens hemzelf trof: ook hij wordt nu doordaverd, ook hij ontsnapt niet aan de
effecten van de storm die hijzelf ontketend heeft. Het is zijn eigen tragedie geworden.
Op het toppunt van zijn macht blijkt hij volkomen machteloos: “op 't eigenste ogenblik
dat 't oppergezag weer bemachtigd was, zag hij de oorloosheid van zijn woede” (713).
Op het einde van de roman wegen noch de lucht, noch hijzelf op het land. Nu weet
hij “de verachting van alle mensen” (722) op zich wegen, en is het “de grenzenloze
wanhoop” (740), “de grote nood en de zware duisternis die over zijn ziel woog”
(741). Vermeulens zwaarte en handen zijn machteloos geworden. Hij moest wijken
voor de ware
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Opperboer: “ik voel de hand Gods die zwaar op mij drukt, en die mij gemaakt heeft:
“tot een dorren boom [...]”” (741), beseft hij, met een gedeeltelijk Bijbels citaat311.
Nu wordt iets duidelijker in verband met de opzet van de beschrijvende passage aan
het begin. Zoals ik heb aangetoond, verzet Vermeulen zich enerzijds tegen de winter
buiten, maar wordt hij er anderzijds, op een ander niveau dan wat structuralisten het
“verhalende” zouden noemen, mee vergeleken. Zijn wens de hogere elementen te
beheersen, transformeert hem in zekere zin tot een van die elementen. Door zich te
verheffen tot een onmenselijk niveau, wordt hijzelf onmenselijk: hij wordt zélf als
de winter, of als een storm. Daardoor bewerkstelligt hij ook zijn eigen ondergang:
zijn macht is letterlijk on-menselijk, en keert zich tegen hem. Het gevecht tussen
licht en duister was een allegorie van het gevecht tussen vader en zoon. Op een
bovenmenselijk niveau mondt het niet uit in definitieve winst of verlies van licht of
duister. Na de storm duikt de zomerzon weer op in al haar pracht en praal (687). De
“volgende uchtend ontwaakte met een stille lach” (691) en alsof er niets gebeurd is,
heeft de natuur “haar kalm, onverroerbaar uitzicht hernomen” (691-692). Toegegeven,
er is wel veel schade (“heel het glorieuze zomerpaleis” (689) ligt vergruizeld, althans
in de ogen van de materialist Vermeulen die aan zijn voordeel denkt), maar eigenlijk
is de natuur er zelfs een stuk mooier op geworden: “Al de kleuren waren verlevendigd,
alles scheen duidelijker omlijnd en afgetekend tegen het diepzicht” (687). Ook de
als een storm beschreven wandaad van
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Het eerste deel van dit citaat komt hoogstwaarschijnlijk uit Jesaja (56,4): “Ik ben maar een
dorren boom”. Het motto van dit artikel, waarin gesproken wordt tegen de “cultus onder de
heilige eiken” en over onblusbaar brandend vlas, ontleende ik eveneens aan deze profeet. Er
zijn nog meer resonanties: Jahwe zal zich keren tegen “al wat verwaand is en trots, tegen al
wat zich hoogmoedig verheft: tegen al die ceders van de Libanon, tegen al die eiken van
Basan” (II,12-13). Immers, het “land is vol afgoden en zij werpen zich neer voor het werk
van hun eigen handen, voor wat hun eigen vingers hebben gemaakt” (II,8). Ik wijs verder
nog op wijngaarden die slechts wilde bessen voortbrengen, terwijl de mens “verwachtte dat
hij druiven zou dragen” (V,4), op de slaande hand van Jahwe (V,25), op gevelde eiken
(“worden die geveld, dan rest slechts een stronk” VI,13), “rokende houtstompen” (VII,4),
“dreunend stampende laarzen” die echter worden verbrand (IX,4), de ook al als een boom
beschreven nieuwe Messias (“een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit
aan zijn wortel” XI,1), ... In De vlaschaard wordt Vermeulens hoogmoed gestraft langs de
lijnen die in Jesaja worden uiteengezet. Dat hij uit de Bijbel ‘citeert’, is niet zo verwonderlijk
in een roman waarin de boer op zijn veld in de Exodus zit te lezen (573) en waarin hij na
zijn misdaad wegvlucht van zijn veld, “want Caïn, de moordenaar uit de bijbel spookte er
rond” (715) en de “schrikkelijkheden van Job en de wraakroepende uitgalmingen der profeten
dreunden in zijn oren” (715).
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Vermeulen verhindert “'t helderen van de nieuwe zomeruchtend” (727) niet.
Maar op een menselijk vlak is er wel veel gewijzigd. De realistische storm sloeg
de oogst (en dus de winst) aan diggelen. In de metaforische storm gaan zowel vader
als zoon ten onder. Geen van hen krijgt de kroon van dit koninkrijk. Louis raakt
uiteindelijk wel de troonzaal binnen, de pronkkamer waar schatkist, troon, scepter
en gewaden zich bevinden, doch hij doet dat niet als een triomfantelijke troonopvolger,
maar als een half lijk: “in de pronkkamer lag iemand te lijden” (726). De oude
Vermeulen werd eveneens neergehaald. Hij is een “balorige gek”, “de vader die oud
en suf, en haarna kinds, veeg was” (723), “een onnozel kind” (742). Dit beeld van
het “kind” heft trouwens alle verschil op tussen vader en zoon; ook deze laatste wordt
immers weer312 als een kind beschreven: “Vermeulen beeldde zich nu in dat zijn zoon
te kermen en te smeken lag als een kind” (723). De oude boer bekleedt geen
hoogverheven uitzonderingspositie meer. Zo deelt hij nu precies dezelfde ervaring
als de anderen: “'t bewustzijn dat iemand in huis lijdend was, belette Vermeulen
evenals aan al de anderen, zijn slaap” (726-727). Maar 's ochtends blijkt hij toch
een uitzondering te zijn geworden, echter in bijzonder negatieve zin nu. Hij is immers
als enige toch in slaap gevallen:
beneden gekomen werd hij gewaar dat niemand geslapen had, - ze hadden
gewaakt zonder hem; hij[,] de enige die had behoren te waken, had geslapen
(728).
Hij heeft een lang traject afgelegd: van koning over koeier (712) en pachter (736) of
dienaar (724) tot absolute outcast en kind. Vermeulen is ook helemaal des winters
geworden:
't Schone jaargetijde, het leven in de brede lucht was uit voor hem - zijn
laatste zomer had hij vergauweloosd - nu stond er hem niets dan koude en
duisternis te wachten (741).
Hij behoort nu voorgoed en volledig tot het rijk van de winter waarmee hij van in
het begin op een boeiende manier werd verbonden.
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Helemaal tegen de natuurlijke gang van zaken in dus, want sedert pagina 515 was er een
duidelijk punt gezet achter zijn kindzijn: “Het kinderlijk vertrouwen in zijn vader was
verbroken” (515, vergelijk met: “Vermeulen [...] antwoordde op die ongelegen vraag als aan
een kleine jongen” op pagina 508-509).
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Strijd. ‘hun jeugd, die zij als een schat met zich droegen’
Verschillende oorlogen worden uitgevochten in deze tekst. Ik wees al op het gevecht
tussen licht en donker en dat van de vader met de zoon. Een laatste strijd waarover
ik het wil hebben, is er een die in het oeuvre van Streuvels vaak voorkomt: die van
de schoonheid tegen het materialisme, die van een belangeloos genieten tegen een
utilitaristische levenshouding. Niet zelden, het duidelijkste voorbeeld is allicht
Minnehandel, wordt de eerste houding met de jeugd geassocieerd, en de tweede met
volwassenheid. Ik ga er hier dieper op in, omdat deze kwestie in een bijzondere
spanningsverhouding lijkt te staan met de andere twee conflicten.
Bij het begin van het derde hoofdstuk, ‘Bloei’, wordt de denkwijze van de
volwassen boeren voorgesteld. Dat gebeurt in de tegenwoordige tijd, wat deze
passages een soort algemeen geldend, sociologisch (?) karakter schijnt te verlenen:
datgene wat de gedramatiseerde verhaaltijd overstijgt. De vertelinstantie evalueert
de manier waarop deze boeren naar buiten zitten te kijken:
Van uit de kijkgaten der hofsteden zit elke landenaar te pierogen, niet om
de schoonheid van 't kleurspeieren, maar om groei en wasdom na te gaan,
want elk kent de dracht en de stand van zijn eigen vruchten (593).
Zij hebben een louter utilitaristische visie op hun velden. Schoonheid interesseert
hen niet, wel hoe hard de vruchten op het veld al zijn gegroeid. Dat willen ze weten
uit winstbejag:
In hun gesloten kop leeft 't genoegen van de zomerweelde, maar
inmiddelertijd zijn hun zinnen aan 't ravelen over bedrag en beschot dat
de landen zullen afwerpen met de oogst (593-594).
Ze genieten dus wel van de “zomerweelde”, maar dat belet hen niet om te tobben
over hoeveel winst eruit zal voortkomen. Het woorddeel “weelde” in “zomerweelde”
komt op die manier open te staan voor eenzelfde dubbelzinnige interpretatie als dat
in Minnehandel het geval was. Hetzelfde geldt voor een woord als “kostelijkheid”.
De boeren vrezen een stortvlaag, omdat die de “vlasherels”, “hoe schoon ze nu recht
stonden”, zou neerslaan zodat er “van heel de kostelijkheid niets meer overbleef”
(595). Kostelijkheid dus in de zin van “schoonheid”, maar ook in de zin van
“geldelijke waarde”.
De boeren willen met hun opbrengst hun collega's imponeren:
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Als een breedgevige weldoenster, beschijnt de zon echter àl de velden
tegelijk, en overal is de aanblik even prachtig - maar in hun wezen en
bijzichtigheid, kennen de boeren niets dan hun partikulier bezit. Ze
beschouwen de zon als hun eigendom, net als de vruchten die er door
beschenen worden. In hun schrokkige hondsheid zouden zij zonneschijn
en groeite voor hun velden alleen willen; uit hebzucht vooreerst, maar ook
om 't genot het de mededinger onder de neus te duwen (594).
Hun begeerte maakt hen “bijzichtig”. Ze hebben enkel oog voor hun “partikulier
bezit” en zien over het hoofd dat de natuur iedereen gelijk behandelt en dat de zon
overal even “prachtig” is. Ze tonen zich wel zeer hoogmoedig in hun overtuiging dat
de zon hun eigendom is. De oude Vermeulen hoort ongetwijfeld in deze gelederen
thuis:
Van zijn vruchten te velde kende hij enkel de weerde der opbrengst, voelde
't genot der schoonheid voor zoveel het zijn hoogmoed streelde van sterke
boer (598).
Schoonheid interesseert Vermeulen niet, tenzij ze hem van nut kan zijn, om zijn
prestige te verhogen bijvoorbeeld. Schoonheid in deze roman heeft ook een prijs,
zoals blijkt als de verkoop van het vlas volop aan de gang is:
Nu ook kwamen de boeren van hun hof en waar ze malkander ontmoetten
of op de makelaars botsten, begon de eindeloze kout over de ongelooflijke
schoonheid van 't vlas, en er werden onmogelijk hoge prijzen uitgesproken
(617).
Vermeulens onverschilligheid tegenover het uitzicht van de velden, wordt met een
vergelijking aangebracht:
Zomin als de wever die op zijn getouw zit, belang stelt in de lijnen en de
kronkelbloemen die uit de warboel der gekleurde draden van schering en
inslag hun vorm krijgen, voelde hij enige lust om de dingen uit hun zelfs
wil: alles had maar belang voor zoveel hij 't tot zijn bate dwingen kon en
gebruiken (598).
Hij wordt vergeleken met een wever, die zich ook niet bezig houdt met het patroon
dat hij aan het weven is. Dit beeld van de wever werpt een heel interessant licht op
de beschrijving van de vlasakkers eerder als een stuk stof:
Maar schitterend boven al wat groen is, liggen de vlaschaards: stukken
goudlaken, hevig als de zonneschijn zelf, blinken ze uit op de vlakte. Gelijk
heldere meren - sleekvolle waterbekkens - die de glans van de lucht
weerspiegelen, zo effen is het
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oppervlak der herelschachten, die alle even lang, pijlde en rilde
opgeschoten, de struwels aan de gebogen toppen dooreenwriggelen, en
pluizel van wol gelijken, waar 't zonlicht in nestelt tot op de bodem van
een water dat overmaast is met kruldraden van levende geluwgoud (592).
De vlaschaard is als het ware een stuk versierd stof, gemaakt met wol en “overmaast
met kruldraden”. Deze “draden” kwamen ook voor in het beeld van de wever, en de
“kronkelbloemen” waarvan dan sprake is, knopen aan bij de met bloemen (klaprozen
en “auwblauwbloemen”) bezaaide vlaschaard. Van bij het begin is deze stof echter
een heel ambigu gegeven: het sluit zowel aan bij de wereld van de vader (een stuk
laken van een uitzonderlijke rijkdom, als een statussymbool van zijn koningsschap),
als bij die van de zoon (iets schitterends, glanzends, siervols, moois). Goud als een
waardevolle stof, en goud als een uitzonderlijk mooi kleur. Het kunstige stuk stof
dat de vlaschaard is, is te koop.
Het leven is een strijd volgens de oude Vermeulen, en vrolijkheid heeft daarin
geen plaats: “Vechten om er te komen, gelijk hij zelf gedaan had, en doen moet die
er niet te vadsig voor is - dàt was de gang der wereld” (599). Hij heeft dan ook niet
het minste begrip voor een jonge generatie “die meer gesteld is op lust en leute dan
op werk” (598) en die “onbezonnen, kommerloos, zonder vizeie of zorg, afgunst of
begeren naar meer en beter” (599) erop los leven.
Louis behoort tot deze andersdenkenden. De berekenende geldzucht van zijn vader
stuit hem tegen de borst:
Louis voelde zich te weeldig in zijn twintigste jaar om nu reeds over die
dingen te piekeren, om rekening te maken en 't nauwste te zoeken in
opbrengst en verteer! Hij veegde 't aan zijn botten en zou vader 't bestier
en de verantwoordelijkheid overlaten; wat kon het hem schelen? Hij zelf
wilde leven van enden in, los en vrij, en de zaken laten draaien (515-516).
Hij wil “los en vrij” zijn. Hij voelt zich immers te “weeldig” (!) om te piekeren en
met opbrengst bezig te zijn. Dat blijkt heel duidelijk uit de manier waarop hij zaait.
Haver zaaien bijvoorbeeld, vindt hij “een belangloze, gemakkelijke bezigheid” en
hij geniet er dan ook met volle teugen (en op een lichamelijke!) manier van: “Met
volle longen snoof hij de lauwe lucht op en liet de aaiende wind door de haren spelen”
(519). Nochtans toont hij zich toch ook al volwassen in zijn pronkzucht (“met fiere,
rechte hals” (519), “daar was hij eerspijtig en fier op” 520) en in zijn “afgunst” omdat
men hem elders voor is met het zaaien van vlas. Bovendien strooit hij de haver “als
reuzelende goudpulver vóór zijn
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voeten uit” (519). Bij het zaaien van het vlas wordt er weer op gewezen dat hij dat
“zonder inzicht of bedoeling, met vrije lust” (531) doet, “vrij van kommer en zorg
om 't geen later met de vrucht gebeuren moest” (531), maar toch ook weer heel
manifest als een volwassene, “met eerspijt om zijn werk wel te doen” (531) en met
de “trots dat hij [...] de grootste en sterkste hofstede van 't land mocht helpen
beboeren” (532). Hij is daarbij zelfs “trots op zijn vader” (532).
Nochtans borrelt de opstand bij momenten steeds heviger op. “Borrelt” is een
verkeerde verwoording: de tekst gebruikt een werkwoord dat veelzeggend is in het
licht van een van de in deze tekst volgehouden beeldenreeksen: “Het smeulde in de
jongen zijn hoofd” (516). Het verhaal benadrukt dat Louis aan het veranderen is:
“Louis bezag de boer voor de eerste keer van zijn leven met nijdige blik” (514),
“voor de eerste keer voelde hij spijt, omdat hij zichzelfs meester niet was” (514),
“Nu voor 't eerst had Louis zijn vader aangekeken, niet als een onderdanige knaap”
(514), “Maar nu was Louis geen knaap meer” (515). Hij ontleent een deel van zijn
zelfvertrouwen aan de “vakboeken” die hij ontdekt heeft, waarin hij “zocht wat er
voordelig of nadelig kon zijn aan de “kweek”” (515). Louis is dus op zoek naar eigen
macht, maar ook naar voordeel. Hij bevindt zich eigenlijk precies op het ogenblik
van de overgang, met alle twijfels en dubbelzinnigheden die daaruit voortvloeien.
Terwijl zijn vader binnen ijverig zit te rekenen, staat Louis op het veld:
Middelerwijl stond Louis, de jonge boerenzoon, bij 't volk op 't blaaiende
zonneveld waar ze in de bieten heulden. In de laatste tijd was hij nog meer
vervreemd van zijn vader en van langs om weeldiger met zichzelf. De
hitteroes en de zonneglans stookten een aanhoudende blijheid in zijn
gemoed. Waar hij door de velden wandelde, zag hij, overal waar hij te
voorjare gezaaid had, een weelderige wasdom, en overal waar hij kwam,
bekende hij zich als de grote dader in het schone jaargetijde! Gelijk een
onversaagde ridder, met de onafzienbare ruimte vóór zich, ging hij met
machtige zwaai vooruit en alle dagen brachten hem nieuwe schoonheid
en nieuw genot. Elke gedachte aan ernst of strengheid ontstemde hem,
verwierp hij omdat het niet paste in 't leven vol zonneschijn, dat als een
openbaring van geluk voor hem bloot lag. De zware gestalte en 't
weerbarstig wezen van de oude boer schrikten de jongen af, en zo amper
in zijn nabijheid, hield hij de jubeling van zijn hart gedoken, uit een
natuurlijke vrees om de overvloed van geluk voor de strenge blik van zijn
vader niet te laten blijken (604-605).
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Hij verschuilt zich niet voor de zon, staat er integendeel temidden in. De hitte brengt
hem blijheid, geen overlast, net zoals de koude hem in de winter niet scheen te deren
(supra). Hij heeft aandacht voor het “schone jaargetijde” en elke dag brengt hem
“nieuwe schoonheid en nieuw genot”. Ernst, strengheid, zwaarheid: het zijn dingen
waarvan hij een afkeer heeft. Nochtans blijkt hij een “natuurlijke vrees” te hebben
om zijn geluk te tonen. “Natuurlijk”, aangeboren, onvermijdelijk maar ook
noodzakelijk dus. Bovendien is hij, “de grote dader in het schone jaargetijde”, trots
op zijn werk, waardoor hij perfect past in de stoet boeren die de gelegenheid van de
ommegangsprocessie te baat namen om uit te pakken met de schoonheid van hun
vruchten (554-555). Wanneer het er naar uitziet dat de vlaschaard mislukt is, voelt
de jongen zich trouwens “gekrenkt in zijn eer om voor al de boeren van de streek
met de domme daad bekend te komen” (543). Hij heeft blijkbaar toch niet zomaar
gezaaid, zonder enig “inzicht of bedoeling” (531), maar wel met de hoop er respect
door af te dwingen.
Elders toont Louis zich weer duidelijk anders dan zijn vader. Hij ervaart het werk
bijvoorbeeld niet als een strijd om den brode:
Het werk en de bezigheid was hem lief, hij wrocht angstig en gejaagd
zonder te denken dat zijn arbeid winst of voordeel moest bijbrengen [...]
Het werk en de bezigheid lag nu ook in zo'n schone afwisseling en 't was
zo goed buiten te zijn en de weelde na te gaan van 't zomeren op de
vruchten te velde. 't Geleek er een echte lustwarande! Over heel de deining
der kouters was 't een zelfde heerlijkheid: 't veie loof der aardappels, de
tarwe, rogge, klaver en haver, de bieten, al om 't even schoon in hun
wasdom! (605-606)
Zijn werk schakelt hem in in een groter geheel. Het is iets plezierigs, iets dat een
“schone afwisseling” vertoont. De volgroeide vruchten bejubelt hij om hun schoonheid
(“schoon in hun wasdom”) en “heerlijkheid”, niet om hun opbrengst. De velden zijn
voor hem een waar paradijs, een “lustwarande”: geen plaats dus voor gewin, maar
wel een voor genieten. Veel meer dan zijn vader of de andere boeren is hij
ontvankelijk voor schoonheid. Vanop een hoogte overschouwt hij met onbegrip de
beulende boeren aan hun “kleinzielige” arbeid. “Was de glorie van een zomermorgen,
de stille rust van de avondval niet meer waard dan het bezit van geld en goed?”,
vraagt hij zich af, “En klonk de rellende lach van een meid op het veld niet
duizendmaal schoner dan het gerinkel van zilver en goud?” (609). Hij zoekt in zijn
esthetisch aanvoelen zelfs de reden waarom hij op Schellebelle verliefd is geworden:
“Kon dat ànders dat hij verliefd werd op haar schoonheid?” (631). Nochtans beseft
hij
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tegelijkertijd: “wat moest er dan geworden van zijn stand als deftige boerenzoon?
Nu bleek het hoe gevaarlijk een misplaatste neiging worden kan” (630-631). Er is
dus ook iets in hemzelf dat hem waarschuwt. De liefde verliest alle mooiheid: “Het
wonder toverspel was zijn heerlijke glans kwijt” (631).
Later wandelt Louis rond en hij neemt zich voor om zich te laten gaan in dezelfde
“redeloze zottigheid, de bradde, tomeloze leute gelijk de knapen en meiden” (654).
Maar terwijl hij rondstapt, “werd de boer weer wakker in 't hart van de jongeling”
(654) en hij voelt de spijt omdat de vlaschaard mislukt is. Zijn gemoedsgesteldheid
toont heel duidelijk hoezeer hij gewrongen zit:
Als boer verlangde hij bij elke uiting van zijn wil en bij elke daad, de
uitkomst als bewijs van 't geen hij verricht had; hij zocht overal en uit al
zijn macht de schoonheid en de rijkdom voort te brengen; hij wilde de
heerder zijn op 't land, - de groei en de wasdom dwingen naar zijn sterke
inzichten. De kouters die onder zijn bestuur lagen en [hij; ? TS] te akkeren
had, aanzag hij als een ruimte om zijn wil tot schoonheid uit te werken
(655).
Louis is wel zonneklopper en jonkman, maar evenzeer “boer”. En als boer staat hij
niet zo hedonistisch en onbekommerd tegenover wat hij doet. Nog lijkt er een soort
verzoening tussen beide houdingen mogelijk: hij is niet op jacht naar winst, maar
wel naar schoonheid in een ruimte die hij beschouwt als een plaats “om zijn wil tot
schoonheid uit te werken”. Hij wil “overal en uit al zijn macht de schoonheid en de
rijkdom” voortbrengen. Een woord als “rijkdom”, net als het daarnet al aangestipte
“kostelijkheid” en “weelde”, is dubbelzinnig: kleurenrijkdom en overvloedige
schoonheid enerzijds, financiële macht en weelderige rijkdom anderzijds.
In de loop van de tekst vertoont Louis steeds duidelijker de sporen van zijn
verdeeldheid tussen jeugdig estheticisme en hedonisme aan de ene kant, materialisme
en ernst aan de andere. Zijn groeiende streven naar macht staat haaks op zijn drang
om op gelijke voet om te gaan met de arbeiders en te genieten:
Het klonk als een schaterlach: 't galmen der uitbundige leute, de blijheid
van 't volk dat onbaatzuchtig de winst bezingt van de boer, of liever: de
zuivere vreugd van de zomer, met de aalwaarde, redeloze balorigheid van
hun bradde levenslust. Louis, de prins, zag zijn koninkrijk en zijn
meesterschap wegdeinen in 't zuiver blauw van de lucht, en buiten alle
bedenking, kwam de eigen lust van zijn twintigste jaar weer naar
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boven. - Later, later, dacht hij, eerst plezier maken; nu ben ik aan de jeugd,
aan de bloei! (655-656)
Wat opvalt in dit citaat, is de dubbelzinnige teneur ervan. De schaterlach lijkt wel
een spotten. Alleen is het niet duidelijk wie hier wie uitlacht. Het volk bezingt
“onbaatzuchtig de winst [...] van de boer”, heet het, maar er volgt onmiddellijk een
spottend aandoende correctie: “of liever: de zuivere vreugd van de zomer”. Hun lust
is tegelijkertijd de winst van de eigenaar313. Louis ambities als prins, koning of meester,
worden in deze ruimte probleemloos verdrongen. Althans, voor een tijdje. Ook nu
al wordt aan die jeugdige lust een zekere duur toegeschreven: er is een “later”, het
gevoel is iets vergankelijks. Hij beseft maar al te goed wat er aan het gebeuren is:
Hij wist zich in zijn bloei, op weg naar een uitkomst en vaste stand in 't
leven. Hij voelde die bloei als een voorbijgaand geluk, waarna schoonheid,
lust en vreugd mede verdwijnen zouden (653).
Ook zijn verliefdheid op Schellebelle beschouwt hij eigenlijk diep binnenin als een
voorbijgaande gril. De manier waarop hij eerder zijn eigen jeugd zag, toonde trouwens
al iets aan van de noodzakelijke tijdelijkheid ervan: “De zomer en zijn jeugd schenen
hem één en hetzelfde - in elkaar versmolten” (608). De zomer en zijn jeugd zullen
bijgevolg ook in één beweging ten onder gaan.
Er is iets in Louis dat hem verhindert om volledig binnen te geraken in de
lustwarande. De meisjes en het geluk waarnaar hij grijpt, ontsnappen hem telkens
weer:
Maar toen hij het grijpen wilde, was 't hem reeds ontvlogen, en hij zat
weer als een onbeholpen jongen, te hankeren naar dingen die hij niet
genaken mocht. Hij voelde zich de zoon van de boer, die meesterschap
moest houden (696).
Het citaat verwoordt meteen de kern van het probleem: zijn afkomst en status als
boerenzoon zijn niet verenigbaar met zijn jeugdige drang. Hij wil die macht ook, het
is niet enkel een kwestie van geworpenheid. Even is er de indruk dat een anderssoortig
gezag mogelijk is:
- Gasten, vooruit! Vandage ben ik opperbaas, en hebt ge met mij te doen!
[...] men kon het merken aan de draai en de doening van 't volk, dat een
andere baas op 't werk was; generig

313

Het is interessant dat de vertelinstantie op een bepaald moment het gelukkig leven van deze
arbeiders ontmaskert als onwetendheid: “In de diepere inwendigheid der levensdingen drong
hun vizeie niet door en in de verhouding tussen de verschillende toestanden, hadden zij geen
inzicht” (536).
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vielen de slijters dapper aan de arbeid. Louis voelde zich in zijn schik door
't vertrouwen van zijn volk, het ging hem goed af als heer en meester
midden die wemelende bende knapen en meisjes die hem liefhadden en
hem beschouwden als iemand van huns gelijke (694).
Het werk verloopt niet minder vlot maar wel veel prettiger nu “de stugge heerser”
weg is. Louis' meer vriendschappelijke omgang werpt vruchten af. Zijn status van
“iemand van huns gelijke” is echter niet onproblematisch. Veel ontsnapt hem:
Hij was hun meerdere, boven hen in rang, maar met dat al, stond hij
tegenover hen als een schamele behoefteling die een gunst afsmeken komt,
want hun kwelzieke kijkers lonkten hem vrank en uitdagend aan, bewust
van 't aantrekkelijke van hun schoonheid en de heimelijke bekoring van
hun jeugd, die zij als een schat met zich droegen... en waartegen zijn geld
en goed, noch zijn hoge rang, opwegen kon (695).
Het is helemaal geen ongevaarlijk spel waaraan Louis zich hier waagt. Hij ondermijnt
niet alleen de tegenstelling tussen bazen en dienaars, hij draait de verhouding zelfs
om: de meester wordt “een schamele behoefteling”, de arbeiders blijken een schat
rijk. Zijn houding installeert een onmogelijk ander koninkrijk, een van jeugd en
schoonheid waarin bezit en rang niet van tel zijn. Voor Louis is dat geen echt
probleem. Hij acht zich verheven boven alles. Zijn houding tijdens de storm illustreert
deze kwestie nog beter: hij minacht “Heel het menselijk bezit” (684) en vindt het
hoogst amusant dat heel de “verwachting voor de schone opbrengst” van “al die
taaie, bijhoudende boeren” (684) stukgeslagen wordt. Nochtans is zijn hoogmoed
misplaatst.
Om te leven moet er per definitie gewerkt, geoogst en verdiend worden. Van
schoonheid op zich kan een mens in deze romanwereld niet leven. De kooplieden
die op het vlas uit zijn, trekken er zich dan ook niet veel van aan maar gedragen zich
als lomperiken. Als ze een vlasakker vinden,
torden ze er door met vuile voeten, grepen met de handen in de herels,
monsterden en maten de lengte met de breedte der vuist en trokken er
midden een handvol uit die zij in tressen vlochten en medenamen op hun
weg. [...] Dwars door de evenheid der schone vrucht mieken zij gangen
en straten zonder op 't speur van hun voorgangers te letten (617).
Schoonheid wordt “geschonden” door vreemde menselijke handen. Zij wordt gemeten
en geteld, wat eerder aansluit bij de cijferende Vermeulen
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dan bij Louis, van wie meermaals gezegd werd dat hij de oneindige ruimten opzocht.
De werkelijkheid dringt zich op in de vorm van vijanden die van buiten komen.
Nochtans is er iets meer aan de hand. De arbeid wordt in veelzeggende en bij
Streuvels vrij gebruikelijke bewoordingen beschreven:
Terwijl de vruchten te velde er nog stonden als loutere praal en versiersel
van een schone wereld, en de oneindige rust der lange zomerdagen er nog
over gespreid lag, [...] mieken de mensen zich gereed om de aanval te
beginnen, en zou de schone rust meteen haar beslag krijgen en uit zijn. De
oorloze pracht moest nu beroerd en geschonden worden; elk zou er de
hand aan “'t zijne” slaan - elk zijn eigendom benaasten (643).
De arbeid betekent een strijd, een aanval op de loutere schoonheid. Door te arbeiden,
die activiteit waaraan hij het meeste genot ontleend, is Louis dus in zekere zin de
ondergang van zijn eigen esthetische, niet materialistische dromen aan het bewerken.
De schoonheid (“oorloze pracht”; “oorloos” betekent “nutteloos”) en de “schone
rust” moeten eraan geloven. De vruchten waren niets dan “loutere praal en versiersel”,
uiteindelijk slechts gemaakt om geld op te brengen. De ene betekenis van “goud”
krijgt de bovenhand: economisch waardevol. Het esthetische was bijzaak. Het gegeven
“eigendom” dringt zich op. Dat de jeugd zich plots zo ‘vechtlustig’ gedraagt, gaat
hand in hand met een bruuske wijziging van de actantiële rol die de zon vervult: van
levenbrenger wordt die zon plots een vijand:
de hevigheid van 't zonnelicht verblijsterde de ogen. In de namiddag was
de hitte nog gestegen, het werd bang en stikkend, lastig om te werken;
zodanig beet en stak de zon dat àl wat leefde dekking zocht (661).
De machten van het licht zijn destructief geworden. Deze beschrijving installeert
een parallel tussen zomerse en winterse natuurelementen. Regen en mist beperkten
het menselijke zicht drastisch aan het begin van het verhaal, en hetzelfde doet de zon
nu, door de ogen te “verblijsteren”. Zoals het ongure winterweer alles verstikte en
de mens “zonder asemgat” (500) opsloot in zijn woonplaats, zo doet de zon nu:
“stikkend, lastig om te werken”.
Het slijterslied 's morgens vroeg klinkt “geweldig, schendend de glasheldere stilte
van de reine morgenlucht” (644), maar krijgt tezelfdertijd de betekenis van een
schonderende overwinningskreet (644). De teleurgang van de schoonheid is dus
tevens de overwinning:
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Die vreugdekreet hield het einde van al hun verlangen in, het opheffen
van al de vrees voor de onzekerheid der opbrengst en winst; de
vreugdekreet beduidde het zegevieren over het jaargetijde, de overwinning
van de schone, de gouden vrucht waar zoveel aan geslaafd werd heel de
zomer lang en zoveel zorg en rieselijkheid over gehangen had. Heel het
belang van al de dagen en de achterdocht en de vrees van 't begin af tot
het einde, bleek nu voorbij: de kostbare vrucht was gewonnen, nu zou de
boer de moeite van 't werk belonen. Als een vloed deinde de jubeling over
heel de streek; elk ondervond het als een zuivere blijheid zonder
bijgedachte aan eigenbelang of winst (645).
De slijting is tegelijkertijd het hoogtepunt van de utilitaristische en van de
hedonistische sfeer. Er wordt gejubeld omdat de vrucht “gewonnen” is en de boer
nu de moeite van het werk zou “belonen”, maar tegelijk is dat gevoel “een zuivere
blijheid zonder bijgedachte aan eigenbelang of winst”. Bloei is per definitie tijdelijk,
ook die van Schellebelle, “een meisje als een bloem, maar niets meer dan een bloem,
en even vergankelijk” (631), zoals Louis beseft in een van zijn meer lucide momenten.
Ook de arbeid is in zekere zin een allegorie: die van de noodzakelijke nederlaag van
jeugdig idealisme tegen de aardse gebondenheid, van schoonheid tegen lelijk314
winstbejag - die van de geest tegen de materie dus.
Het esthetische perspectief mag dan wel het onderspit delven, toch is het niet
afwezig. Beide polen krijgen een stem in de tekst. Ik ben het dan ook niet helemaal
eens met de volgende uitspraak van Elemans:
Ook in zijn natuurbeschrijving past Streuvels zich voorbeeldig aan bij de
utilitaire mentaliteit van zijn boeren. Nergens geeft hij zich over aan
schoonschrijver. Hij verstaat in hoge mate de kunst óók niet te zien wat
de boer niet ziet. Prachtige landschappen, schitterende vergezichten,
verrukkelijke kleureffekten en najaarsfeesten ontbreken in De Vlaschaard
(Elemans 1972:77).

314

Al van in het begin was de vlaschaard een plaats gebleken waar schoonheid en goedgelovig
idealisme worden ontmaskerd door “de schendige lelijkheid van 't leven” bloot te leggen
(577). Het is een plaats voor een ritueel: de inwijding van de jeugd in het werkelijke leven:
“Hier in de stilte van 't warme nanoenen, werden op de vlaschaard, de geheimen van 't
levensbedrijf der mensen opgerakeld, als een openbaring voor de aankomende jeugd, die
alzo voor 't eerst de werkelijke verhouding van mens tot mens te vernemen kreeg” (577).
Om de hardleerse Schellebelle van dit besef te doordringen (van de liedjes en gesprekken
onthoudt ze enkel de prettige dingen), bleek echter meer nodig. Pas na de val van Louis, staat
er: “Voor 't eerst van haar leven moest het meisje nu ondervinden dat er iets anders bestaat
op de wereld dan lachen en leute” (733).
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De schoonheid van de ruimte wordt wél beschreven, onder meer door de ogen van
Louis. Die beschrijving is echter meer dan “schoonschrijverij”, omdat het feit dat ze
naast anders geïnspireerde, utilitaristische beschrijvingen wordt geplaatst, uitermate
betekenisvol is.
Zowel zoon als vader overtreden een natuurlijke wet. De vader weigert te wijken
voor de jongere generatie, de zoon grijpt de macht voor zijn tijd is gekomen315 en
treedt “de goede orde onder de mensen, die berust op de niet bevraagde hiërarchische
positie van heerser en ondergeschikten” (Janssens 1972:70) met de voeten. Zijn
deftige pose neemt hij slechts aan als zijn ouders in de buurt zijn, maar zo gauw hij
alleen was met het volk overvalt hem “'t volle vergeten der verhouding van zijn
stand” (605). Opmerkelijk genoeg is dit een - in de Streuvelskritiek nogal eens over
het hoofd geziene - reden voor Vermeulens mateloze woede: “Louis, de grote loeder,
zogoed als de gemeenste kerel, hield die rotse slavetse omgrepen in de lenden”
(710-711), staat er, net voor Vermeulen slaat. Door zijn ondergeschikten op voet van
gelijkheid te behandelen - iets wat zich het duidelijkste uit in zijn verliefdheid op
Schellebelle -, brengt Louis de natuurlijke hiërarchie in gevaar. Het beeld van de
“schamele behoefteling die een gunst afsmeken komt” (695) en zich in “kwelzieke
kijkers” (695) verliest, doet sterk denken aan de manier waarop Vermeulen op de
laatste bladzijde wordt gedegradeerd tot een onnozel kind, dat de mensen ook al
smekend in de ogen kijkt. “De rollen waren omgekeerd” (736). Zowel het streven
van de vader als dat van de zoon blijkt tegennatuurlijk en gevaarlijk, zelfdestructief
zelfs. Vermeulen vernietigt zijn eigen heerschappij. Louis' drang naar schoonheid
en lust vernietigt macht, en zijn drang naar macht vernietigt de compleetheid van
zijn lust en schoonheid. Beide Vermeulens hebben dus eenzelfde traject afgelegd.
Macht vernietigt wie haar niet in de hand kan houden, de hubris, die van de vader
zowel als die van de zoon, leidde tot de algehele vernietiging van dit boerengeslacht...
Vermeulen kan nog slechts afwachten en hopen, en dat is precies de houding waartoe
hij zich gedwongen zag in de winter, helemaal aan het begin van de roman. “'t Zou
nu van de keer der omstandigheden afhangen of die “tijd” voor hem, nog wel ooit
zijn

315

De beslissing van Louis om toch door te gaan met slijten, tegen het bevel van zijn vader in,
is een vergissing. Dat blijkt uit het feit dat alle andere boeren uit de streek en zelfs een heleboel
vreemden op de openbare verkoop rondwandelen “omdat 't nu zo schikte dat er niet te werken
viel op 't land na die regenvlaag van gister” (705). Het vlas moet eerst drogen, Louis slijt
dus te vroeg, net zoals zijn vader te laat bevolen had om eraan te beginnen...
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gewoon gelaat herkrijgen zou” (720), luidt het eindverdict, en ook de lezer wordt
niet uit deze martelende onzekerheid geholpen...
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‘de dag waarop haar de luidruchtigheid der wereld
geopenbaard was geworden’.
De blijde dag (1909)
Inleiding
De blijde dag verscheen voor het eerst in boekvorm bij Veen in 1909, als het tweede
deel van Najaar. Het verhaal werd in datzelfde jaar ook opgenomen in De Gids. De
tekst - die qua volume ergens tussen een roman en een novelle in zit - vertelt het
verhaal van het weesmeisje Hélène Grisar. Na de dood van haar moeder werd zij
door haar oom in een weeshuis geplaatst, waar ze tot haar 21ste levensjaar moet
blijven. Op een dag krijgt ze bezoek van mijnheer Grisar, een andere oom. Nadat hij
het weeshuis bezichtigd heeft, krijgt hij de toestemming van moeder overste om zijn
nichtje mee te nemen en haar voor te stellen aan haar neven en nichten, die zij nog
nooit heeft gezien. De afspraak is dat hij haar onmiddellijk na die kennismaking zal
terugbrengen, maar in plaats daarvan neemt hij haar mee op de familieuitstap naar
een berg316. In het rijtuig sluit ze vriendschap met Rodolf, haar doofstomme neef, en
de kinderen. Door de rest van het gezelschap wordt zij genegeerd. Op de berg danst
en speelt ze met de kinderen. Op de terugweg schenkt Rodolf haar een gouden
ringetje. In het dorp staat Xaveer, de knecht van het klooster, Hélène op te wachten.
Hij is er door moeder overste op uitgestuurd om haar terug te brengen. Vreemd
genoeg wordt ze niet geïnterpelleerd over haar late thuiskomst.
Hélène heeft echter dingen gezien en beleefd die haar gemoedsrust voortaan
verstoren: de liefde tussen jongeren van haar leeftijd, de weidse natuur daarbuiten.
Deze ervaringen verlenen haar een zeker gezag over de andere weeskinderen. Ze
speldt hen op de mouw dat haar oom haar heeft beloofd om haar te komen bevrijden.
Hélène raakt nog inniger

316

Hoewel diverse Streuvelsonderzoekers deze berg identificeren als de Kluisberg, blijkt dat
toch niet uit de tekst zelf. Nochtans citeert Schepens een onuitgegeven nota die hij op het
Lijsternest aantrof, die bewijst dat de auteur zelf inderdaad die berg voor ogen had: “gesitueerd
te Heule (Klooster) de uitstap echter: Kluisberg (mixte) en Kortrijk (stad)” (Schepens
1971:61). In Avelgem (1946) schrijft Streuvels over een tocht naar de Kluisberg die hij met
zijn zuster en enkele van haar vriendinnen deed. Daarin komen een aantal gegevens voor die
ook in De blijde dag aan de orde zijn (VW IV:1020-1022).
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bevriend met Eveline Flamant, die veel meer blijkt te weten over de buitenwereld
dan zijzelf en haar een boek schenkt waarin de op de berg gezongen liederen staan.
De meisjes schrijven elkaar voortdurend kleine briefjes. Eveline hitst haar vriendin
op om samen te vluchten. Het plan is om, eenmaal buiten, Hélènes oom op te zoeken,
waarna Eveline als dienstmeisje zou kunnen blijven.
Op een gegeven moment wordt Hélène Grisar bij moeder overste ontboden. Zij
en de rest van de kinderen zijn ervan overtuigd dat haar oom haar komt halen, maar
in werkelijkheid wordt zij op de rooster gelegd. Ze moet zich verantwoorden voor
haar veranderde gedrag en voor haar laattijdige thuiskomst op de blijde dag, voor de
gouden ring die ze van Rodolf heeft gekregen en voor het bloempje dat hij op haar
borst heeft gespeld, evenals voor het liedboekje dat ze van Eveline heeft gekregen.
Ze probeert over alles te liegen, maar begint uiteindelijk te wenen uit berouw, dat
echter van korte duur zal blijken. De straf die moeder overste het meisje oplegt, is
hard: Hélène wordt op alle mogelijke manieren afgezonderd van haar vriendinnen
en mag geen omgang meer hebben met Eveline. Op een dag bezorgt Eveline haar
een briefje, dat ze verbergt onder haar borstdoekje om het later te lezen. Ze wordt
betrapt door zuster Véronique, die het haar afhandig probeert te maken. Hélène verzet
zich echter en na een heftige worsteling slaagt ze erin om het papiertje op te eten.
Hélène wordt opnieuw verhoord, maar blijft koppig zwijgen. Na drie volle dagen
in een isoleercel, antwoordt ze wel op de vragen van moeder overste. Zij liegt over
alles en wordt veroordeeld om voor onbepaalde tijd en onder strenge bewaking de
vuile karweitjes op te knappen. Het werk is hard, maar heeft toch zijn voordelen: er
is veel afwisseling en men werkt meestal buiten. Na een tijd herkent zij Eveline onder
de nieuwe penitenten, maar de vriendinnen zien geruime tijd geen kans om met elkaar
te communiceren. Op een nacht echter krijgt Hélène een briefje, waaruit blijkt dat
ze de volgende nacht met zijn vieren zullen vluchten. Eenmaal buiten gaan ze op
weg naar de stad om er eerst uit te gaan, en vervolgens mijnheer Grisar op te zoeken.
Onderweg slagen twee van de meisjes erin om aan de haal te gaan met het geld.
Eveline en Hélène besluiten dan maar om rechtstreeks naar Hélènes oom te stappen.
Hélène kent echter zijn adres niet, en ze verdwalen in de stad. Uiteindelijk krijgt een
politieagent hen in de gaten. Eveline kan ontsnappen, maar Hélène wordt opgepakt.
Na telefonisch contact met mevrouw Grisar wordt Hélène meteen naar het weeshuis
teruggebracht. Tot haar grote verbazing wordt zij niet gestraft. Meer nog, ze mag
haar gewone leven van voor de blijde dag zomaar verderzetten. Ze aanvaardt
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dat ze nog vijf jaar opgesloten moet blijven, en houdt de herinnering aan de blijde
dag bij als een “kostbaarheid”. In de laatste alinea maakt de verteller duidelijk dat
die herinnering, evenals haar jeugd, in de loop van die vijf jaren zullen “slijten”.
In wat volgt, bekijk ik hoe de verschillende ruimtes in dit verhaal (het weeshuis
versus de buitenwereld) zich tot elkaar verhouden, en wat er gebeurt als personages
uit de ene ruimte zich in de andere ruimte begeven, en omgekeerd.
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Thuis. ‘afgelegen van alle bewoning, stond het Wezenhuis’
Het “Wezenhuis”, evenals de bewoners ervan en hun handelingen, wordt beschreven
met behulp van een beperkt aantal motieven. Vooreerst is het opvallend geometrisch.
Er komen verschillende termen uit de meetkunde voor. Het wordt “een vierkante
stenen blok” (870) genoemd, en “het kubieke stuk ruimte” (870), het licht in de zalen
is “als een kubieke blok” (875). De bakstenen in de muur worden van elkaar
gescheiden door mortelvoegen “die in nette strepen, als met de regel getrokken, van
onder tot boven te tellen waren en heel de muur met hetzelfde triestig symmetrisch
gewemel overlijnden” (870-871). De muren zelf “gaven niets anders uit dan de
abstractie van een afsluitsel zonder meer” (871).
Zelfs sommige bewegingen van de meisjes worden op een analoge geometrische
manier beschreven317. De auteur vergelijkt de “rang” waarin ze de kapel verlaten met
“een draad over het stenen plankier dat de ruimte der speelplaats in 't midden
doorsneed en dan rechthoekig de omsluitende gebouwen van de koer rondliep” (872).
Die rij getuigt trouwens eveneens van een nadrukkelijke orde:
In de rang waren de weesmeisjes geschikt in volgorde der grootte - de
kleintjes gingen voorop en de grootste achteraan, zodat heel die
voortschuivende slang een regelmatig geometrisch figuur vormde, waarvan
de onderste lijn horizontaal met de grond en de bovenste langs de hoofden
schuin opliep in een platte naar achter opengapende driehoek (872).
Nogal wat dingen in dit weeshuis kunnen met een getal vastgepind worden. De “van
onder tot boven te tellen” mortelvoegen in het daarnet al aangehaalde citaat
bijvoorbeeld, of de “vier zijden” (870), de “vier stenen gebouwen” (870), de “twee
gelijke perken” (874) waarin de speelplaats verdeeld wordt, de “vier wanden” (876)
die de werkende meisjes omsluiten, maar ook de “driehonderdvijftig weesmeisjes
en veertig kloosterzusters” (871). Na de ochtendmis moeten de meisjes een tijdje
rond de binnenkoer stappen, en ze mogen daar pas mee ophouden “Wanneer het
getal rondgangen, waarvan de meesteressen alleen de duur bepaalden, voltrokken
waren” (875). Het leven in het Wezenhuis

317

Dit werd ook opgemerkt door Janssens (1972:103). Speliers herkent hierin kenmerken van
het “nieuw-realisme” (Speliers 1968:116).
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verloopt op het ritme van de klok; elke dag heeft “dezelfde regelmatige verdeling en
opeenvolgende oefeningen die met de gang van de tijd zelf vergroeid schenen te
zijn” (875), en “'t Was [...] de gang der uren zelf, die de volgorde der oefeningen
medebracht” (877). De dingen zijn er niet alleen telbaar, ze zijn er ook meetbaar: de
“effen en gelijkig afgemeten [...] hoge muren der gebouwen” (870) zowel als de
“gemeten gang der driehonderdvijftig jonge meisjes” (873).
Die volmaakte geometrie laat geen uitsprongen toe: “waar vlerk noch vleugel,
toren noch tinne uitstak” (870). Op dezelfde manier is er niets dat buiten de lijn valt
in de geest van de meisjes: geen “buitensporig gepeins [dat] ooit hun maagdelijke
verbeelding zou komen verontrusten” (877), geen “buitensporige begeerte of
verlangen naar wijdere ruimten” (871). Er is geen ruimte voor spontaneïteit en
onverwachte invallen, de kinderen zijn “afgemeten, geschoolde automaten” geworden
(873). De dagen worden zo gevuld dat er nooit “een eigen begeerte naar iets anders”
kan ontstaan (877). Alles is inderdaad altijd gelijk in deze wereld: de “gelijke,
grijsrode baksteen” (870) waaruit de muur werd gebouwd en die de muur een indruk
van “gruwelijke eentonigheid” (871) geeft, de “gelijke oefeningen” die de meisjes
tot in den treure herhalen (873), de “gelijke afstand” (872) die ze aanhouden als ze
in de rij lopen, en niet het minst hun kledij en gelaatsuitdrukking:
Buiten 't verschil van groei en grootte, waren de meisjes eender van uitzicht
en kleding. Over al die stille, bleke wezens lag dezelfde uitdrukking van
ingekeerdheid, maar met een voornaam matte toon van het bleke vel, die
bij de enen zweemde naar 't geel van ivoor en bij de anderen overging naar
een lichtroze blos van ontluikende jeugd (872).
De (ook verder nog herhaaldelijk vermelde) bleekheid van hun huid en de
onbestemdheid van hun gelaatskleur (“overging naar een lichtroze blos”, “zweemde
naar”) sporen met de matheid van de kleuren van het gebouw zelf: “grijsrode baksteen,
met de vuilwitte moortelvoegen” (870), “onduidelijk vaalgrijze toon” (871). De
nonnen zelf hebben trouwens geen enkele kleur meer. De verteller wijst erop dat “de
effen bleekheid van het gelaat” nog geaccentueerd wordt door hun witte kap, en dat
ze een “gesloten mond zonder rood aan de lippen” hebben (874).
Er is in dit weeshuis geen enkele ruimte voor individualiteit:
Hoelang had de vaste dwang van een strenge regel op al die tedere
kinderzieltjes ingewerkt, om ze zo mak te krijgen en die verstarde,
éénzelfde uitdrukking op al die verschillende wezens te leggen, die ze
allen aan gezusters of kinders van één huisgezin deden gelijken, met
dezelfde spierentrek, zonder één rimpel of
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plooi die aan een meisje eigen scheen of haar deed uitkennen in de bende
(873).
Alle “verschillende wezens” (“wezen” betekent hier “gelaat”) zijn tot “éénzelfde
uitdrukking” verstard. Ze hebben zelfs dezelfde “spierentrek”. Omwille van het
uniform kunnen de meisjes zich in niets van elkaar onderscheiden:
De meisjes droegen allen hetzelfde effen, zwarte kleed; een lange, wijde
rok die met een band de lenden omsloot en boven de heupen opgesnoerd,
in stijfstaande rechte plooien, tot tegen de grond neerhing; over de
schouders droegen zij een gebloemd borstdoekje dat overhoeks geplooid,
langs vóór de twee tippen gekruist, in de lendenband gevat was en langs
achter met een tip, te midden de rug zat vastgespeld. Aan de armen hadden
zij overmouwen van 't zelfde gebloemd witte goed, die boven de elleboog
met een veter vastgesnoerd waren en aan de pols afgezet met een kantlint
dat over de handen viel. Op het hoofd droegen zij een huifje van wit
neteldoek, waaronder het haar als in een rond beursje, profijtig langs achter
was opgeborgen; van weerskanten het voorhoofd hingen er twee lobben
over de oren en te midden was een driehoekig uitgesneden bek waaruit
een lokje bloot kwam (872-873).
Datgene wat de meisjes bij uitstek van elkaar zou kunnen onderscheiden, namelijk
hun haarkleur, wordt grotendeels verborgen onder een kap. Wat opvalt in de
beschrijving van hun kledij, is de grote mate van ‘opsluiting’ die ze met zich
meebrengt: “die met een band de lenden omsloot”, “boven de heupen opgesnoerd”,
“in stijfstaande, rechte plooien”, “in de lendenband gevat”, “vastgespeld”, “met een
veter vastgesnoerd”. Bij het gros van deze restricties zijn de meisjes niet het
onderwerp: “zat vastgespeld”, “gevat was”, “vastgesnoerd waren”, “was opgeborgen”.
Dit toont iets van de passieve manier waarop de wezen deze toestand ondergaan.
Veel is er overigens van hun lichaam niet te zien; ze dragen een lange rok die tot
tegen de grond hangt, hun schouders en borst worden door een “borstdoekje” bedekt,
de “overmouwen” reiken tot aan de pols, er is een kantlint “dat over de handen viel”,
en zowel de haren als de oren zijn bedekt. Ten slotte vallen ook hier weer een aantal
telwoorden op: “de twee tippen gekruist”, “twee lobben over de oren”, “een driehoekig
uitgesneden bek”.
De geslotenheid van hun kledij strookt perfect met de afgeslotenheid waarvan het
weeshuis blijk geeft: “Geen loergat, geen asempijpe die uitzag op de buitenwereld,
niets tenzij deuren en poorten die nooit schenen open te gaan” (870). De vier
gebouwen staan
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“ruggelings naar buiten gekeerd” (870), waardoor “de binnenkoer en heel de hoving
als een veilige sterkte omsloten” (870) is. De leefwereld van het weeshuis is dus
duidelijk begrensd. Deze begrenzing en geslotenheid zijn dubbelzinnig318. Enerzijds
zorgen ze voor veiligheid en bescherming, wat ook blijkt uit aanduidingen als “stolp”
(871) en “broeikas” (873). Beide zijn ruimtes die aan iets kwetsbaars (kaas, planten)
bescherming kunnen bieden tegen mogelijke bedreigingen van buitenaf, waarbij het
uiteraard niet zonder belang is dat zij normaal gesproken iets beschermen en niet
iemand, dingen dus, en geen personen. Anderzijds wordt het weeshuis ook “een
gevangenis” (871) genoemd. Beide betekenissen impliceren hetzelfde: er is geen
rechtstreeks contact tussen buiten en binnen.
Het licht dat in deze wereld binnenkomt, wordt steevast gefilterd. “Onzijdig,
geteemste, witte licht”, wordt het genoemd319 (875), en volgens de woordverklaring
betekent het woord “geteemst” “als vallend door een teems of zeef, gezift, gezeefd”.
De vensters zijn “met matte ruiten voorzien”, die dan ook nog eens van “witte
behangsels voorgeschoven” zijn, zodat “de helderheid van het daglicht door 't witte
linnen der gordijnen getemperd [wordt]” (875). Het licht lijkt daardoor op een gegeven
moment zelfs niet van buiten te komen, maar “scheen er uit zichzelf ontstaan” (875):
er is geen buiten, zelfs het licht komt niet van de zon maar van binnen. Een andere
interessante passage in deze context is de volgende:
In de zaal weerkaatste het matte licht tegen de vier wanden, gelijk in een
ruimte omsloten door helder glas - iets als een lichtende lanteern, die in 't
ijle van de lucht ergens afgezonderd zou hangen boven de wereld (876).
De natuurlijke lichtbron, de zon, wordt hier vervangen door een kunstmatige (en dus
controleerbare!): een lantaarn. De enige keer dat er rechtstreeks licht van buiten naar
binnen valt, wordt dat streng gekanaliseerd: “waar lucht en helderheid van omhoog,
loodrecht uit de hemel neervielen tussen de vier stenen gebouwen” (870). “Loodrecht”
staat er, wat de indruk wekt dat het buitenlicht onschadelijk wordt gemaakt door het
op een geometrische wijze te beperken.

318
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Ik ben het dan ook niet helemaal eens met de eenzijdige interpretatie van deze aanduidingen
van Janssens: “De blijde dag handelt over de aliënerende terreur van de tweede natuur [...]
Streuvels noemt het weeshuis een “stolp”, een “gevangenis”, waar dan nog Frans gesproken
wordt...” (Janssens 1972:106).
“Onzijdig” is uiteraard een veelzeggend kenmerk in een wereld als deze waarin het
geslachtelijke verschil geen enkele rol speelt.
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Zoals het een goede broeikas betaamt, laat het Wezenhuis geen buitenlucht door. De
meisjes ademen de “gelijkgehouden, getemperde lucht” (873) in. Ook de wind komt
er niet door: “Hier had nooit een windeke hun teder gemoed beroerd, en was hun
zelfs het besef van mogelijke storm of stoornis onbekend” (874). Dat gemoed is als
een “effen spiegeling” in water, die nooit door “een rimpel” gestoord werd (876).
Het weeshuis wordt, niet verwonderlijk, nadrukkelijk verbonden met stilte.
Vooreerst is er de ligging, “In 't ijle van het geluideloos geluchte” (870). De bewoners
leven in nagenoeg absolute stilte. Ze verlaten de kapel “Zonder dat men een sliffertje
kon horen slepen over de vloer” (871), in “volle stilzwijgendheid” (872). Het ontbijt
wordt “in stilte” genuttigd (875). In de klas wordt er weliswaar gezamenlijk gebeden
en gezongen, maar daarna valt de stilte weer in “alsof er nooit gerucht bestaan had”
(876). Ondanks het feit dat er in alle zalen naarstig gewerkt wordt, hangt er toch
over heel het Wezenhuis de doodse stilte van een verlaten veld, - nergens
enig geluid of gerucht, - het gezoem en geruis, dat als de levensadem uit
een stille menigte opgaat, was hier zodanig gedempt dat het tot
wezenloosheid scheen te vervloeien met het effen licht (876).
De stilte wordt in verband gebracht met doodsheid, met een “zodanig gedempt[e]”
(876) levensadem dat hij wezenloos lijkt. Tucht wordt gehandhaafd zonder “luide
bevelen; met een enkel stil teken, met één tik” (877).
Eén enkele tik is al wat nodig is om de “regel” te doen naleven. Er wordt inderdaad
weinig bewogen in de “onverroerbare stilte van die stenen omgeving”. Op pagina
870 wordt gewezen op “deuren en poorten die nooit schenen open te gaan”. In de rij
houden de kinderen “de armen stil en zonder zwieren” (873). Als er dan al bewogen
wordt, dan is dat onmerkbaar: “De beweging van de lichte tred bleef geheel gedoken
in de lijnen van het wijde kleed, zodat zij schenen voort te zweven in éénzelfde
sliergang” (873). Hetzelfde geldt voor de nonnen zelf, van wie gezegd wordt dat “de
beweging van hoofd en armen gedoken bleef in de losse plooien van het
nonnengewaad” (874). (Dit verklaart trouwens de “onzichtbare hand” die de deur
opent op pagina 878.)
Ook de beschrijving van het weeshuis wordt, louter technisch gesproken,
gekenmerkt door een opmerkelijke passiviteit. In de eerste twee bladzijden
bijvoorbeeld (870-871; van “In 't ijle” tot “gestoord werd”), getroost de auteur zich
vrijwel geen moeite om de beschrijving te dynamiseren, ook al is dit een duidelijke
vereiste van de klassieke poëtica.
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Er is bijvoorbeeld geen rondwandelend en rondkijkend personage, dat door zijn
wandeling voor wat actie zorgt in de tekst. De geselecteerde werkwoorden drukken
evenmin een beweging uit: “stonden”, “waren”, “vormden”. Deze passage bevat
evenwel één markante uitzondering, namelijk “de lucht en helderheid” die “loodrecht
uit de hemel neervielen” (870). Nu net deze zaken worden datgene genoemd wat
“leefte” brengt: levenskracht, vitaliteit, “leven” en “welvaren” volgens de verklarende
noten. Het enige wat op een dynamische manier wordt beschreven, komt dus van
buitenaf. Het leven is elders, het leven komt van buiten. Paradoxaal genoeg wordt
dat vitale gevat in een neergaande beweging: “neervielen”. Het is een werkwoord
dat gemakkelijk met dood in verband kan worden gebracht. Het beetje leven dat
binnengeraakt, doet dat al stervend...
Nochtans bevat het weeshuis wel degelijk kiemen van iets anders. Die worden
echter streng aan banden gelegd. Zo wordt ervoor gezorgd dat geen enkel vonkje
van jeugdige levendigheid uit de hand loopt:
Maar door die ingetogen ernst straalde er bij enkelen toch een zweem van
kinderlijke lieftalligheid naar buiten; hier en daar speelde iets als een
flikkering van lust, met de uitdrukking van een inwendige, kinderlijke
blijheid. Maar de stilte drukte daarboven en daarrond, de onverroerbare
stilte van die stenen omgeving - en die uitdrukking van genot op 's meisjes
wezen, ontaardde nooit tot een volle glimlach (873).
In het weeshuis, onder deze stolp die erop gericht is wezen “in leven te houden en
mak te maken tot de jeugd er helemaal uit is” (871), is geen plaats voor iets spontaans
als kinderlijk plezier of lust. Een volle glimlach zou als een teken van “ontaarding”
worden beschouwd. De nonnen missen dan ook “die straal van onschuldige
welgezindheid, die de argeloze jeugd alleen geven kan” (874), ook al zijn ze erin
geslaagd om “een uitdrukking van goedheid die enkel door lang geoefend geduld
verkregen wordt” (874) in hun blik te leggen. Werkelijke blijdschap is in deze plaats
van ernst onbestaande. Het is trouwens interessant om vast te stellen dat deze passage
in veel dynamischere termen wordt beschreven dan het voorgaande: “straalde [...]
naar buiten” (!), “speelde”, “een flikkering” (tegenover “onverroerbare”, “drukte”
in ditzelfde citaat). Daarnaast is het ook zo dat, ook al wordt dit “genot” onderdrukt,
het in zekere zin toch een bedreiging blijft vormen voor de uniforme collectiviteit:
het onderscheidt “enkelen toch” van de rest. Uit het citaat blijkt ten slotte ook nog
eens het uitzonderlijke belang van stilte. Het is namelijk die “onverroerbare stilte”
die deze potentieel
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subversieve kiemen onderdrukt. Een verstoring ervan zou dan ook voor ernstige
problemen kunnen zorgen.
Een tweede kiem van onrust ligt besloten in de kantklosserij van de weeskinderen320:
De kantwerksters waren zo ernstig verdiept in de krulslingers en hoeksteken
van het netelgaren dat in grillige figuren op het kussen groeide, zonder
dat ooit bij iemand de gedachte opgekomen was: hoe die kostelijke kant
moest gebruikt worden, waarvoor hij dienen zou eens dat hij afgewerkt
was. [...] 't Lichte lutteren der houten klosjes waarmede al die veerdige
vingers als in toversmete speelden, miek een geruis als een malse gonzing
die meezoefde in eenklank met de trilling van het effen, witte licht en de
effen, witte gedachteloosheid (877-878).
De kantwerkjes brengen een niet-geometrisch gegeven binnen: “grillige figuren”,
“krulslingers”. Er komt dynamiek (“als in toversmete”321, “speelden”) en geluid
(“lutteren”, “een geruis als een malse gonzing”). Nochtans blijft alles ook hier binnen
de perken: het geluid is in eenklank met het licht (waarvan al meermaals werd gezegd
dat het met de stilte samenvloeide; 876) en met de “gedachteloosheid”, die ervoor
zorgt dat de meisjes zich niet afvragen wat er met de kant die zij vervaardigen gaat
gebeuren. Die vraag zou nochtans een openbaring kunnen zijn. De kant gaat namelijk
naar de ruimte die zo zorgvuldig voor hen wordt afgesloten: naar buiten. Daar wordt
hij gebruikt voor een van die dingen die hun onthouden worden: mooie kleren, waarin
ze hun individuele smaak zouden kunnen uitdrukken. Hélènes nichtje bijvoorbeeld,
draagt een “halskraag van kostelijke point de Venise” (885), Venetiaans kant. Dit is,
ironisch genoeg, één van de kantsoorten die in dit weeshuis worden gemaakt. Dat
blijkt verder in de tekst uit de rondleiding die de onderoverste geeft: “Point de Gênes,
Point d'Alençon, d'Espagne, Chantilly, Cluny, Point Russe, d'Irlande, de Venise,
Dentelle de Malines,
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Hier vertoont het verhaal een duidelijke parallel met de novelle ‘Wit leven’ (VW I:263-280)
uit Lenteleven (1899) die ik al besprak. Ook daarin blijkt de activiteit van het kantklossen
een subversief element te zijn in het leven van Sofie, de vrouwelijke protagoniste. Het is
namelijk een van de weinige dingen die voor wat kleur en “verzet” zorgen in haar voor de
rest nagenoeg kleur- en vreugdeloze leventje.
Via dit woord komt er een duidelijke band tot stand tussen deze activiteit en de blijde dag
die Hélène op het punt staat te beleven en waarvan de belevenissen herhaalde malen met
tover zullen worden vergeleken. Dat gebeurt zowel op de dag zelf (“Hélène had er een danig
behagen in alzo gearmd, door de donkerte van dat toverbos te wandelen” (918), “'t Geleek
een toverij uit een zomernachtsdroom, die vier opgetooide rijtuigen in reek achter elkaar”
(922) als in haar herinnering achteraf (“'t weergalmde door de gewelven van de boomkruinen
als onder de koepel van een toverkasteel” 929).
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de Bruxelles...” (887). Kantklossen is dus in feite de enige verbinding met de
buitenwereld die deze meisjes hebben, maar zij zijn zich daarvan niet bewust.
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Bezoek. ‘Hélène Grisar, kent gij uw oom?’
Tot pagina 878 is er, op de benaming “Wezenhuis” na, nog geen enkele eigennaam
gevallen. De tekst behandelt tot hiertoe de personages steevast als een collectief: “de
weeskinderen”, “de meisjes”, “de nonnen”, “de meesteressen”, “de kloosterzusters”,
“ieder”, “groepen”. De tekst staat ook in een iteratieve modus: er wordt een typische
dag uit het leven in het weeshuis beschreven, zonder op een concrete dag in te zoomen.
Daar is overigens niks op tegen, alle dagen zijn immers gelijk, zoals ook alle meisjes
identiek zijn. Maar vanaf de eerste onderverdeling, gemarkeerd door drie sterretjes,
komt daarin verandering:
Toen is het voorgevallen, bij de aanvang van zulk een gewone voormiddag,
dat de deur der zaal door een onzichtbare hand, zachtjes geopend werd en
in het donker raamvak zuster Angela verschenen was, - een bejaarde
kloosternon, die 't portierschap waarnam (878).
Het gebeurt “toen”, bij het begin van een bepaalde voormiddag, en de persoon die
binnenkomt is niet zomaar een willekeurige non, maar zuster Angela die, hoe beperkt
ook, in haar individualiteit wordt beschreven (bejaard, portier). Zij komt één van de
meisjes halen omdat die bezoek heeft. Het is interessant om te zien hoe deze
gebeurtenis van bij het begin wordt beschreven als een mogelijke stoornis. Ze zou
gelezen kunnen worden als een krachtmeting tussen de hierboven opgesomde
kenmerkende eigenschappen van het weeshuis en die van de buitenwereld.
Er ontstaat geluid. Het “schuivend gerucht der binnentredende” (878) doet enkele
meisjes het hoofd heffen, maar “door de belangloosheid van het gebeurde
gerustgesteld” (878) hernemen ze het werk vrijwel onmiddellijk. De “meesteres,
zuster Veronique” (878), verbreekt de stilte opnieuw: ze “zegde luide genoeg opdat
ze 't door heel de klas zouden horen: - Hélène Grisar, veuillez accompagner soeur
Angèle au parloir Saint-Joseph” (878). Tegelijk wordt echter expliciet gesteld dat
die woorden “stil uitgesproken” (878) worden, zodat ze de stilte niet meer storen dan
nodig is. De woorden hebben ook weinig stoornis tot gevolg: ze “wekten amper een
luttele verwondering bij de meisjes” (878). Doordat de zuster de volledige naam
gebruikt, zorgt ze er echter wel voor dat één individu uit de uniforme groep wordt
opgelicht. Dat individu wordt vervolgens via de beschrijving van haar uiterlijk ook
herkenbaar: “een grote, halfvolgroeide, donkerlokkige leerlinge” (878),
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een “rank opgeschoten meisje” (879) met “donkere, grote ogen” (879). Het bezoek
doet overigens één van de weinige enigszins distinctieve kenmerken waarop ik daarnet
al wees, namelijk de “lichtroze blos van ontluikende jeugd” (872), escaleren: “nu
schoot een blos haar over de wangen, tot in de hals en achter de oren” (879). Dit hele
voorval, dat op zich al ongewoon is en een verstoring betekent, is bovendien nog
beduidend ongewoner doordat het precies dit meisje is, dat opgeroepen wordt:
Dat een der weesmeisjes bezoek kreeg of midden de klas-uren geroepen
werd, gebeurde uiterst zeldzaam; maar dat het met Hélène Grisar voorviel,
wekte nu ieders verbazing, want deze had nog nooit bezoek gekregen, zij zelf noch iemand in 't gesticht, kende niet eens haar familie (879).
Van “uiterst zeldzaam” naar “nog nooit”: dergelijke gebeurtenissen, die zeer
onfrequent of zelfs nooit eerder voorvielen, vormen uiteraard een ernstige inbreuk
op het door regelmaat en herhaling bepaalde leven in het weeshuis.
Na een aarzeling gaat Hélène zuster Angela vergezellen; ze doet dat “met een
lichte, veerkrachtige tred” (879), die voor een voor deze omgeving ongewone
dynamiek zorgt (vergelijk met het “voortzweven” van daarnet of de onzichtbare
bewegingen van de nonnen). In de beleving van het weesmeisje zijn de gangen
waardoor ze naar de spreek- en bezoekerskamer stapt, duidelijk een overgangsruimte.
Ze heeft de geometrisch geordende wereld die ze gewoon is, verlaten en ervaart het
gangenstelsel als een “verwarrende doolhof van kruisende gangen” (879). Een zintuig
dat tot nog toe niet aan bod kwam en dus, tekstueel althans, als onbestaande kan
worden beschouwd, blijkt nu wel van groot belang:
het meisje [...] merkte onder het gaan: hoe in elke gang een verschillende
reuk waaide die achter elke bocht weer anders was: nu eens als een wasem
van rijpe vruchten, dan als een geur van vers gewassen linnen, een vage
lucht van drogend hooi en verder als de damp van kokende karnemelk met
appels... 't Meisje snoof al die verschillende aromen (879-880).
De grote variatie aan geuren staat tegenover het allesoverheersende gebrek aan
verschil waaraan zij gewoon is. Meerdere van de geuren waarmee zij geconfronteerd
wordt, lijken322 gerelateerd aan dingen die
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‘Lijken’, want deze geuren komen later nog eens voor in de tekst, en dan gaat deze interpretatie
niet meer op: “Nu ook werd zij in de gangen beurtelings dezelfde reuken gewaar van oud
fruit, van gestoofde groenten en van kokende melkpap” (950). Terwijl “rijpe vruchten” nog
kon doen denken aan vruchten die aan de bomen hangen, is “oud fruit” fruit dat al lang binnen
wordt bewaard. Het hooi en de appels worden niet meer vermeld, enkel nog die elementen
die duidelijk tot de binnenwereld behoren (maaltijden). Deze tweede beschrijving komt voor
wanneer Hélène voor de tweede keer uit de klas wordt weggeroepen. Zijzelf denkt dat haar
oom haar komt bevrijden, maar in werkelijkheid wacht haar een uitbrander. Doet de verteller
op deze manier op een subtiele manier uitschijnen dat er geen uitweg is uit het weeshuis?
Het is wel opmerkelijk dat deze veranderde perceptie die van Hélène is, die zich evenwel
nog van geen kwaad bewust is...
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van buitenaf komen, uit de natuur meer bepaald: “drogend hooi”, “kokende karnemelk
met appels”, “een wasem van rijpe vruchten”. Het gebruik van het woord “waaide”
is eveneens significant, in het licht van de windstille wereld waaruit ze komt. Tot
tweemaal toe rijst bij Hélène het verlangen om een kenmerkende gewoonte die in
het weeshuis heerst, te overtreden: ze wil uitleg vragen aan zuster Angela waardoor
ze de stilte zou breken (880), en ze ergert zich aan de weinig dynamische manier van
stappen van de onderoverste:
die plechtige langzaamheid van zuster Onderoverste's gang hinderde haar,
joeg een kriebeling door haar vlugge voeten die haar vooruit dreef om de
nieuwsgierigheid en het verlangen voldaan te krijgen (881).
Het meisje kent voor het eerst in haar leven een verlangen. Het wordt “een heel
nieuwe gevoel” (881) genoemd, dat bij haar oprijst bij het bezoek van “die onbekende
oom die haar voor 't eerst van haar leven kwam opzoeken” (881). “Nieuw”,
“onbekend”, “voor 't eerst”: de auteur getroost zich veel moeite om te wijzen op de
onvermijdelijke impact die dit alles op het weeskind moet hebben. Die is trouwens
al gemakkelijk vast te stellen. Ze is niet langer onbewogen kalm en gedachteloos,
maar wordt door het “onverwachte nieuws” dat ze een oom heeft “als met een schok
getroffen” (881). Net voor ze de bezoekerskamer binnengaat, “klopte 's meisjes hart
geweldig” (882). De uitnodiging om mee te gaan bezorgt het meisje “een bons in
haar hoofd en een siddering door heel het lijf; de verrassing, vrees en verlangen
bestormden haar” (890). Het zijn de eerste voortekenen van de storm die haar teder,
tot nog toe rimpelloos gebleven gemoed zal omvergooien.
Haar oom is in alles de compleet andere. Nog voor ze hem werkelijk heeft gezien,
hoort ze al “een zware mannenstem die heel de kamer met luide klank vervulde”
(882). Zijn lawaaierigheid typeert hem gedurende het hele bezoek: “altijd op een
luidruchtige, joviale toon die galmde door de hooggewelfde speelplaats” (883),
“overal door de gangen die vol stilte waren, galmde de klokstem met nu en dan de
vrije lach van de welgezinde, welgedane heer” (883). Het is opvallend hoe
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expansief zijn stem is in deze citaten: “heel de kamer”, “door de hooggewelfde
speelplaats”, “overal door de gangen”, “altijd op een luidruchtige toon”. Niets lijkt
aan zijn invloed te ontsnappen323.
Het is geen toeval dat zijn lach een “vrije lach” wordt genoemd. De man laat zich
geen gareel opleggen van voorgeschreven ernst en volgzaamheid. Hij leeft spontaan.
Zijn bezoek aan het weeshuis is daarvan een voorbeeld: “we zijn enkel in 't
voorbijgaan binnengekomen - een inval!” (883). Het medelijden met zijn nicht schiet
hem “in een flits” te binnen (889). Ook het voorstel om Hélène mee te nemen wordt
op dezelfde manier beschreven: “Toen kreeg hij de inval, zag de mogelijkheid in
zijn nichtje mede te nemen: met de spontane opwelling dat kind te laten genieten”
(889). In de perceptie van Hélène wordt de man heel nadrukkelijk met buiten
verbonden: “'t Dacht Hélène dat hij rook naar de lucht en iets van de zon in zijn
wezen en op zijn baard had” (883). Hijzelf spreekt zijn bewondering uit voor het
“paleis” waarin de wezen leven, maar zelf lijkt het hem toch “te eng om hier
opgesloten te leven, ik moet de wind rond mijn oren voelen!” (889). Buitenlucht,
zon en wind zijn nu net drie dingen waarvoor in dit broeikasweeshuis geen plaats is.
In zijn armen324 wordt Hélène definitief een individu:
Hij nam zijn nichtje bij de armen en hield ze op een afstand om haar goed
te bekijken. Het trof hem hoe de voorname snede van het gelaat, de kloeke
lijnen van het wezen en de schone ronding van een welgevormde neus, de
zwaar getekende, boogvormige wenkbrauwen en lange, donkere wimpers,
die de diepe, grote, donkere, maar stralende, uitdrukkelijke ogen als met
een floers overschaduwden; haar volle, ronde malse lippen en mooi
gevormde kin, - hoe dat alles getuigde van een aangeboren edelheid die
hem zijn afgestorven schoonzuster beeldelijk te binnen bracht (882).
Ze krijgt dus een eigen gezicht, wat het, veel beter nog dan daarnet het geval was,
mogelijk maakt haar uit de groep te halen. Dat eigen gezicht
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Dat is echter slechts schijn: “De keuken, de nonnencellen en heel 't gedeelte dat in 't “slot”
gelegen was en waar geen mannen in mochten, waren zij voorbijgetrokken” (884). Het “slot”
(nomen est omen) is precies waar het gezag zich schuilhoudt, en van waaruit het doen en
laten van de weesmeisjes nauwgezet wordt gevolgd, zodat zo nodig kan worden ingegrepen.
Op een subtiele manier maakt de tekst duidelijk dat Oom Grisar tegen dit gezag niks vermag.
Een belangrijk gegeven is hier de nog niet eerder geziene lichamelijkheid: haar oom neemt
Hélène bij de armen. Hij doet dat iets verder nog een tweede keer, en bij die gelegenheid
wordt ook nog eens expliciet op de grote beweeglijkheid van zijn gebaar gewezen: “Met een
zwaai nam hij Hélène in de armen” (889).
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wordt gekenmerkt door iets wat tot nog toe geen enkele rol speelde in de tekst,
namelijk schoonheid: “de schone ronding van een welgevormde neus”, “een mooi
gevormde kin”. Sommige kenmerken worden ook bij uitstek gebruikt om iemand
die verleidelijk is te typeren: “lange, donkere wimpers” die haar “diepe, grote donkere
[...] ogen als met een floers overschaduwden”, “volle, ronde malse lippen”. Deze
andere visie op Hélène als een verleidelijke jonge vrouw is perfect gemotiveerd.
Voor het eerst in deze tekst krijgen we namelijk een blik van buitenaf op de dingen
die buiten zijn; Hélènes uiterlijk wordt immers via de focalisatie van oom Grisar
aangebracht. Het meisje is, zo blijkt, bovendien niet alleen verleidelijk mooi, ze heeft
ook een eigen afkomst, en is dus niet langer een echt lid van het grote huisgezin
waarmee het weeshuis op pagina 873 vergeleken werd. Ten slotte maakt deze passage
duidelijk dat dit meisje eigenlijk van nature “anders” was, voorbestemd bijna voor
iets uitzonderlijks: “een aangeboren edelheid”.
De ontmoeting met haar nichtje is veelzeggend: “Op diezelfde stond, eer men
gezien had wie er de stoot gaf, sprongen de twee meisjes toe en omhelsden elkaar
lang en driftig” (882). Hier ontstaat een op deze plaats beslist ongebruikelijke
dynamiek (“sprongen”, “driftig”), waarvan de bron onbepaalbaar is (“nog eer men
gezien had wie er de stoot gaf”). Deze nicht gaat helemaal anders gekleed dan Hélène:
't Wekte alles om ter meest haar bewondering: de fijne geveterde,
mastic-kleurige bottientjes met hoge hakken, de witzijden kousen, het
korte, vooral dat korte, geribde, witte jurkje in mousseline, dat van uit de
lendenband in gelijkgelegde plooien, tot schaars tegen de knieën in breed
open vouwen neerhing; de witte blouse van licht doorschijnende stof, met
satijnen siersels bestikt, met korte mouwen en laag uitgesneden hals waar,
op het blanke vel, een fijn, gouden kettinkje blonk en gouden klokjes en
kluttering aan bengelde. Het gouden uurwerkje, links op 't hoge van 's
meisjes borst vastgespeld, pronkte er als een gele bloemknop, en de vele
perels en gesteenten aan ringen en armbanden, schoten gedurig gensters
als levende lichtjes. [...] 't Geen Hélène bovenal aanstond, 't was de
prachtige crèmekleurige zomerhoed die in slaphangende lobben over een
weelde van blonde haren wiegelde (884-885).
Het verschil met haar eigen uniform is frappant. Vooreerst zijn er veel meer kleuren
dan alleen maar zwart en wit: “mastic-kleurige”, “gouden”, “gele”, “crèmekleurige”,
“blonde”. Telwoorden komen in deze beschrijving niet voor, wel een onbepaalde
aanduiding als “de vele perels en gesteenten”. (Een detail dat ik hier niet onvermeld
wil laten omdat

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

639
het straks nog terugkomt, is het feit dat deze sierraden “gedurig gensters [schoten]”.
Het licht gaat hier uit van het meisje zelf, en wordt op een zeer dynamische manier
beschreven: het schiet vonken.) Ook laten deze kleren veel meer van het lichaam
vrij: “het korte, vooral dat korte [...] jurkje” dat maar “tot schaars tegen de knieën”
neerhangt, “korte mouwen”, “laag uitgesneden hals”, “doorschijnende stof”. Deze
outfit vertoont dan ook niet die strakke opgeslotenheid die ik hierboven aanstipte:
“in breed open vouwen”, “slaphangende lobben”, “een weelde van blonde haren”.
Die haren worden namelijk niet vastgemaakt. Dit maakt een grote indruk op Hélène:
Ineens besefte zij het als een opperste geluk de haren los te mogen dragen;
de open kroezeling, die als een gouden wolk onder de witte randen van
de hoed opschuimde: de stroom van spiralende lokken die over 's meisjes
rug en schouders neergolfden, was haar de openbaring van hoogste
schoonheid (885).
Het haar wordt veelzeggend beschreven in natuurlijke termen: “wolk”, “opschuimde”,
“stroom”, “neergolfden”. Die termen zorgen ook voor een zeer dynamisch aandoende
beschrijving; het betreft een dynamiek van bewegend water die niet past bij de
rimpeloze spiegeling (876) die haar eigen leventje tot dusver is geweest. In Hélène
is een verlangen gerezen. Ze wil de haren los, en het strakke van haar eigen kleren
kan ze niet meer verdragen: “Het zwarte uniformkleedje werd haar te eng aan het
lijf; zij wist dat het haar niet paste” (886). Het is niet moeilijk om deze hang naar
meer losheid van haar haren en kledij, te lezen als een symbool voor het steeds
nadrukkelijker opkomende verlangen om vrijer te leven...
Wanneer Hélène omgekleed terugkomt, lijkt ze helemaal klaar te zijn voor een
andere wereld: “Toen ze binnentrad, straalde de welgezindheid op het meisje haar
gelaat” (893). Zelfs haar zondagse uniform lijkt voor een stuk een overgang te
weerspiegelen: haar haren worden enigszins losser gelaten (“in twee lange vlechten
op de rug” 893), en de “overmouwen” ontbreken (893). Nochtans is het verschil ook
weer niet zo groot dat het een absolute bedreiging vormt. Veeleer gaat het om een
tolereerbaar compromis. Het uniform bestaat immers nog altijd “uit dezelfde zwarte
klederen” (893), en hoewel het iets luxueuzer is (“panen banden” (893), “zijden
manteltje” 893), benadert het in de verste verte niet de overvloedige rijkdom van
Hélènes nicht. Het doet mijnheer Grisar dan ook denken aan een “sober rouwgewaad”
(893), wat een duidelijk contrast installeert met de levendigheid (bij uitstek af te
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leiden uit de “levende lichtjes” (885)die van de juwelen uitgaan) waarvan de kledij
van zijn eigen dochter getuigt.
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Op reis. ‘Voerde men haar mede naar de berg?’
Door de hoogst uitzonderlijke gunst die aan Hélène wordt verleend (zelfs de “oude
zuster Angela” weet niet waar ze het heeft, wat blijkt uit de “stille verbazing” waarmee
ze het weesmeisje bij haar vertrek nakijkt), wordt zij geconfronteerd met de radicaal
andere wereld waarvan haar oom al een boodschapper was. Dat blijkt al van bij het
begin:
Hélène kwam eensklaps in de zon, in de wind. Het felle licht van de zon
deed haar aan als een grote blijdschap; de wind voelde zij als een geweldige
lach en om haar heen zagen haar verrukte ogen niets tenzij de ruimte, de
grote onafzienbare ruimte van hemel en land (895).
Deze alinea, die het begin vormt van het tweede hoofdstuk, toont de buitenwereld
in al zijn verschillen. Er is zon en er is wind, twee gegevens die daarnet niet of slechts
in gefilterde en getemperde vorm voorkwamen. De duidelijke begrensdheid evenals
de overzichtelijkheid en meetbaarheid van de geometrische weeshuiswereld ontbreken:
“de ruimte, de grote onafzienbare ruimte van hemel en land”325. Minstens even
belangrijk is het feit dat al deze dingen aangebracht worden door ze door Hélène te
laten waarnemen. Voor het eerst heeft het meisje rechtstreeks contact met de
buitenwereld. Dat contact is heel zintuiglijk: “deed haar aan”, “voelde”, “zagen”. Ze
voelt zon en wind aan als “een grote blijdschap”, “een geweldige lach”, wat uiteraard
een scherp contrast betekent met het weeshuis, waar, zoals ik al schreef, “een volle
glimlach” als een teken van ontaarding werd beschouwd (873). Hélène zelf verkeert
in een soort opperste staat van blijdschap; zij kijkt met “verrukte ogen”. Wat verder
nog opvalt in dit citaat, is de intensiteit van de verwoording: “het felle licht”, “een
geweldige lach”, “verrukte ogen”. De dynamiek, die door “geweldige” al gesuggereerd
wordt en onverzoenbaar is met de statische kalmte van het weeshuis, wordt bevestigd
door de bruuske manier waarmee Hélène de grens tussen binnen en buiten oversteekt:
“Hélène kwam eensklaps in de zon”. In wat volgt, stel ik de kenmerken van deze
van in het begin als totaal anders getypeerde buitenwereld een na een voor.
Vooreerst zet het motief van de luidruchtigheid, dat met mijnheer Grisar de tekst
is binnengekomen, zich door. De “peerdshoeven
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Ook Speliers heeft opgemerkt: “in het middenpaneel van deze roman [...] zijn deze
beschrijvingen wél minder eksakt (Hélène zal op dat ogenblik immers voor de eerste maal
in haar leven de vrijheid aan den lijve ondervinden” (Speliers 1968:117).
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klepperden” en “de bellen rinkelden” (898). Het in Streuvels' beschrijvingen vaak
opduikende woordje “Zie!” wordt op diezelfde pagina vervangen door “Hoor! nu de
stoet buiten 't dorp gekomen was, begon men in een der rijtuigen luidop te zingen,
in een ander klonk het gelach en de joligheid” (898). Het “luidruchtig gezelschap”
(899), “rood van luidruchtigheid” (905), vult vrijwel het hele hoofdstuk met “'t
luidruchtig en vrij gegiegel [sic] en gezang” (903). Vooral het werkwoord “galmen”
komt daarbij frequent voor. Van in het begin al voelt Hélène de aandrang om mee
te doen aan die luidruchtigheid: “Een ogenblik was het alsof zij ineens zou beginnen
zingen om haar blijdschap los te laten” (895), maar ze weerstaat eraan.
De buitenwereld wordt verder ook gekenmerkt door een allesdoordringende
dynamiek. Zeker de jongeren uit het gezelschap zijn zeer actief. Bij het instappen
“schormden de jongelui om hun plaats in een of ander rijtuig te veroveren” (897;
“schormen” betekent “rennen, duwen, trekken”). Hélène zit in één koets met Rodolf
en de kleinsten, en die “kwamen nader en vochten nu om bij Rodolf te zijn” (901).
De helling “bestormden zij, met sterk gespannen benen” (902) om ze, een poos later,
op dezelfde manier weer af te dalen: “elk stormde met zijn gezellin aan de hand, met
stappen zo wijd men strekken kon” (921). Op een gegeven moment komen ze op een
kermis: “een bonte menigte lustig volk wemelde er door elkaar, de peerdjesmolen
draaide, de touters zwierden hoog op en overal [...] roerde het van kinderen en
kermisgasten” (907).
De dynamiek komt ook op een andere manier tot uiting. Wanneer de rijtuigen uit
het dorp vertrekken, staat er:
de zon flitste als een vuurwerk op het koperen en nikkelen beslag, op de
neggen en lanteerns en spiegelde op de verlakte wanden van de vier open
rijtuigen. 't Wit der zonneschermen en de lichtkleurige costumes der
juffrouwen speierden in een wemeling van fijne tonen. De peerden draafden
vurig uit en even dapper volgden de rijtuigen achtereen (897-898).
De heftige manier waarop het zonlicht de wereld verlicht (“flitste als een vuurwerk”,
“speierden”) wijkt af van de statische aanwezigheid van het licht in het weeshuis
(“waarin het licht [...] de ruimte vulde zonder schaduwen” (875), “zodat de helderheid
van het daglicht [...] tussen de effen ruimte gespreid lag” 875). Een in het weeshuis
gewantrouwd gegeven, namelijk de “zweem van kinderlijke lieftalligheid” die bij
enkele meisjes desondanks door de ernst “straalde”, de “flikkering van lust” (873),
blijkt buiten plotseling dominant te zijn. Verwante of gelijke beelden komen op
verschillende plaatsen voor in dit hoofdstuk. Wanneer het
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gezelschap op de top van de berg komt, zien ze beneden de arbeiders aan het werk:
“Op het staal van hun werktuigen glom er iets als een vuurkleister die brandde en
doofde bij elke beweging” (909). Op de berg staan “al de twijgen en kruidekes met
een hevige glans te schitteren” (920). De herhaling van de laatste woorden van één
van de liefdesliedjes “steeg als een vuurpijl in de hoogte en klaterde er open met al
de trillingen van een wellustige vervoering” (913). Het beeld wordt ook gebruikt om
te verwoorden hoe de nieuwe ervaringen op Hélènes gemoed inwerken: “Vrees en
vreugde, angst en blijde verwachting flitsten als een kruisvuur door haar verbeelding”
(898). Eenmaal in de koets op de terugweg, zit Hélène na te denken over wat ze
beleefd heeft, en “in haar verbeelding lichtte die dag als een grote vlam met flitsende
sterrestralen in een wijde, effenblauwe lucht vol beweging en stilte terzelfder tijde”
(923).
Deze beschrijving wordt dus gedynamiseerd, en wel op verschillende manieren.
Werkwoorden als “stonden”, “waren”, “vormden” en dies meer uit de beschrijving
van het weeshuis, worden verdrongen door beduidend actievere: “schitteren”,
“branden”, “stralen”. Normaal gesproken onbezielde gegevens uit het landschap
krijgen het vermogen om te handelen. De wind bijvoorbeeld is er als de kippen bij
om Hélène aan te raken: “De wind woei haar tegen de wangen en ruiste haar om het
hoofd” (895). Hij is het die, als het ware de maat van de dans slaat op de kermis:
“De opwekkende muziek kwam uit de geheimenis van een vlieren lommerhut als
een windeke zo zacht, naar hier toegewaaid en de dansende paren zwierden en
schijverden op mate van dat windeke dat heel de beweging scheen in gang te houden”
(908). De wind functioneert als boodschapper: “Het geurend windeke bracht haar
nu die onverstaanbare verklaring: J'aime ma divine maîtresse [...]” (913; cursief van
Streuvels). Ook de zon beschikt over vermogens die ze normaliter niet heeft: “de
zon bedreef haar geweldige zotheid over heel dat kleurenspel” (898). In een van de
liedjes is zij het die de liefde doet ontluiken (“Tu fais éclore nos amours!”) en de
mensen op de wangen kust (“Pareil à toi, je veux poser/Sur chaque joue un doux
baiser” (912); cursief is tweemaal van de auteur). De blijde dag biedt ook een mooi
voorbeeld van een zogenaamde “description promenade” of “description
ambulatoire”326, waarbij een landschap niet wordt beschreven als een op zich staand
statisch gegeven, maar wel terwijl de personages erdoor wandelen, wat voor beweging
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Zie hiervoor onder meer Adam (1993:81-84) en Hamon (1993:175-176). Het is interessant
dat ook verschillende lokalen van het weeshuis worden voorgesteld door middel van een
“description ambulatoire”, namelijk bij de rondleiding die mijnheer Grisar krijgt. Dit illustreert
eens te meer de dynamiek die zijn verschijning teweegbrengt in deze statische wereld.
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zorgt. De lezer krijgt een gedetailleerd beeld van de berg terwijl hij beklommen
wordt. Daarbij wordt de relatie tussen de personages en de omgeving regelmatig
aangegeven, zodat de beschrijving van die omgeving nooit lang genoeg op zich komt
te staan om een storende “hors d'oeuvre” te worden. Ik licht slechts één voorbeeld
uit de tekst:
De zacht opklimmende weg die ze volgen moesten was aan weerskanten
met kleine, nette woninkjes bezet die met de gevel naar de baan gekeerd,
elk zijn eigen innigheid hielden en aan de voorkant door een dichtbegroeid
hovetje en een groententuin langs achter, omgeven waren. Hélène, die
nooit iets van die aard gezien had, stond getroffen door de gemoedelijkheid
waarin de mensen hier, zodanig gerust en stil, elk bij zijn woonst, aan 't
werk of aan 't spel waren - al de dingen hadden hier hun eigen
bekoorlijkheid en de lucht zelf ademde een zalige vrede uit.
Naarmate ze hoger klommen werd de weg en de streek wilder en verlatener;
de huisjes stonden er schaars, in een zandige grond, en de baan zelf was
oneffen, met wagenslagen doorkorven en vol grote steenbrokken bezaaid.
Nu het klimmen zo lastig werd, scheen het plezier eerst een aanvang te
nemen. Men gevoelde zich in ongestoorde vrijheid, te midden een
ongerepte natuur, waar alles groeide en gelegen was naar goed geluk en
toeval, sedert onheugelijke tijden onveranderd gebleven (901).
De personages volgen de lichtjes klimmende weg. Na de beschrijving van de huisjes
langs de rand van die weg volgt het effect van die aanblik op Hélène. Vervolgens
komt er een nieuwe fase in de handeling van het wandelen (“Naarmate ze hoger
klommen”) en gaat de aandacht opnieuw uit naar de streek en naar de weg zelf. De
slechte toestand waarin die weg zich bevindt, biedt een aanknopingspunt om opnieuw
in te gaan op de reactie van de personages daarop. Er is dus een afwisseling van
informatie over de ruimte en informatie over de personages.
In het weeshuis werd Hélènes gemoed, zoals is gezegd, vergeleken met een “effen
spiegeling” die nooit door “een rimpel” gestoord werd (876). Ook in de beschrijving
van de buitenwereld komt het beeld van het water meermaals voor. In het gros van
de gevallen gaat het daarbij echter om bewegend water, water dat dus niet rimpelloos
is. Het begint al wanneer Hélène in de koets zit op weg naar het dorp en er sprake is
van “'t behagelijk gewieg en de deining die ze onder zich voelde, als op een golvend
water” (895). Het gezang wordt de “wellustige deining der verschillende melodieën”
(912) genoemd; mannen zingen “met forse, opbruisende galm” (912).
Terug op weg naar het dorp zit Hélène door het venster van de koets naar de
avondlucht te kijken:
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Die lucht geleek een zee, onmetelijk en zuiver, - want de bomen, de huizen
en al wat aan de blik voorbijschoof, scheen haar zo onwezenlijk als de
lucht zelf en gereed om open te vloeien en te vergaan als een adem, in
éénzelfde, doorschijnende eindeloosheid (924).
De vergelijking met de zee wil hier allicht niet zozeer of toch niet in de eerste plaats
een eeuwig bewegend water oproepen, maar wel een eindeloos gegeven: “onmetelijk”,
“eindeloosheid”. Die onmeetbaarheid staat lijnrecht tegenover de begrensdheid van
het weeshuis. Van bij het begin van deze blijde dag, in het citaat waarmee ik deze
paragraaf begon, geeft Hélène een aantal keren blijk van een grote voorliefde voor
de grote buitenruimte. Vanuit de koets zit zij ernaar te staren: “Haar ogen bleven
onafgewend van het verschiet en haar blik baadde over die zee van groen” (899).
“Zij bleef zitten staren door 't open raam van het rijtuig, in de effen avondlucht”,
luidt het op de terugweg (923-924). Het landschap is zonder einde, zonder grens of
beperking, “'t land lag open” (895).
Als menselijk equivalent van deze ruimtelijke openheid kan worden gedacht aan
de vrijheid waarvan bijvoorbeeld de gedragingen van Hélènes familieleden getuigen:
“Zij had ook reeds bemerkt hoe al die jongelieden meest gearmd, elk bij zijn eigen
gezellin bleven en wel uit vrije keus en niet gelijk de weeskinderen, die om in rang
te gaan, een gezellin aangewezen werden” (903). “Elk deed 't geen hem lustte” (907).
Hiërarchie speelt daarbij geen rol: “Zij zag hoe al die mensen, groot en klein, los en
vrij, zich overgaven aan de joligheid” (907). Deze vrijheid is een gevolg van of
weerspiegelt zich in de omgeving. De natuur op de berg geeft immers de indruk van
volkomen vrijheid:
Men gevoelde zich in ongestoorde vrijheid, te midden een ongerepte
natuur, waar alles groeide en gelegen was naar goed geluk en toeval, sedert
onheugelijke tijden onveranderd gebleven (901).
De laatste woorden van het citaat maken duidelijk dat ook tijdelijke beperkingen hier
evenmin invloed hebben als ruimtelijke; het landschap is niet enkel eindeloos maar
tevens tijdloos. (Dat deze wereld tijdloos is, of althans, tijdloos lijkt, wordt nog eens
expliciet vermeld op pagina 920: “de tijd scheen voor immer stilgevallen of aan een
onbepaalde stond vast te blijven”327.) Dit heeft ook gevolgen voor de orde ervan.
Alles groeit “naar goed geluk en toeval”, chaotisch en wanordelijk dus. Die wanorde
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Hélènes verlangen om via de buitenwereld te ontsnappen aan de monotone herhaling van
altijd dezelfde oefeningen in het weeshuis, is dan ook bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Ook buiten is alles altijd hetzelfde, alleen merkt zij dat niet op omdat ze er voor het eerst
mee geconfronteerd wordt.
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wordt geregeld “wemeling” genoemd328: “een wemeling van wit en schelle kleuren”
(896), “een wemeling van fijne tonen” (897), “een bonte menigte lustig volk wemelde
er door elkaar” (907), “'t wemelde in iedere opening van dansende muggen” (915).
Ook “het nauwe kronkelpad” (914) waarop Hélène zich op een gegeven ogenblik
bevindt, hoort bij dit motief van het ongeordende en onrechtlijnigheid.
Deze tijdeloosheid, wanordelijkheid en vervlakkende hiërarchie sporen niet met
de strakke dagorde en de strikte orde die op zowel ruimtelijk als sociaal vlak het
weeshuis typeerden. Hélène raakt dan ook verward:
Al waar zij keek wentelde het in een warrelwind en 't maalde door haar
hoofd, erger dan de kleurenspeiering vóór haar ogen. De blijde ontroering,
de vrees voor 't geen waarin ze toegestemd had, de onzekerheid van 't geen
gebeuren ging en het geleden ongemak om bij die onbekende familie te
komen, het draaide alles dooreen en de peerdshoeven klepperden er tussen
[...] En terwijl het binnen haar hoofd alzo bruiste, zat Hélène nog altijd
heel stil, de blik strak door 't open raam van het brede rijtuig gericht (898).
De manier waarop haar verwarring wordt beschreven, is interessant. “Warrelwind”
en “bruiste” gaan in tegen het (ruimtelijk en geestelijk) windstille, rimpelloze leven
dat zij tot dan toe heeft geleid. Op het einde van de dag is ze weliswaar nog steeds
in de war (de “warrelwind” is dan zelfs een “storm van woelende gedachten” (927)
geworden), maar nu laat ze “de gedachten gaan waar zij heen wilden” (923). Het is
alsof ze die chaos gewoon is geworden en ermee heeft leren leven. Bovendien zal
het “gebruis” niet de hele dag door innerlijk blijven. Wanneer ze de kinderen aantreft
in het bos, volgt er “een uitbarsting van vreugde” en “stormde zij naar de kinderen
toe en wilde meedoen in 't spel” (916). Samen met Rodolf participeert Hélène
inderdaad aan alle kinderspelen: “Men liep, men sprong, men dook en schreeuwde
dat heel het bos er van schaterde” (917), waardoor zij, als deel van die “men”, haar
initiële stilte en haar onbeweeglijkheid329 aflegt.
Het is dus duidelijk dat het weesmeisje in de loop van haar blijde dag een evolutie
ondergaat. Dat blijkt, behalve uit haar toenemende beweeglijkheid en luidruchtigheid,
nog uit verscheidene andere signalen. Vooreerst verdwijnt haar aanvankelijke angst
om in het bos te verdwalen (“Toen werd zij bang te verdolen en dorst niet verder
gaan” 915) om

328
329

Het woord “wemelen” betekent volgens Van Dale “zich her en der gedurig door elkaar
bewegen (kruipen, lopen, vliegen enz.), krioelen”.
“Zij zelf hield zich stokstijf, zonder roeren” (895).
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plaats te maken voor het verlangen om aan de arm van Rodolf de weg kwijt te raken:
“Langs onbegaande wegen, door struikhout en bramen, door varens en hoog gras
moesten zij volgen [...] ze wenste bij zichzelf dat men de rechte weg verliezen, en
er geen einde komen zou aan haar geluk!” (918). Wanorde schrikt haar niet meer af.
Verwonderlijk is dat niet, gezien de talrijke verwijzingen naar toestanden waarin
Apollinische rationaliteit en zin voor orde op de achtergrond raken, terwijl
Dionysische bedwelming en dronkenschap steeds meer in de kijker komen te staan
(onder meer (895), (905), (906), (912); is het vergezocht om de aanwezigheid van
een kermis in het verhaal eveneens met Dionysos in verband te brengen?). In Hélène
manifesteert zich daarnaast ook een verlangen naar tijdloosheid, wat duidelijk blijkt
uit haar wegvallende interesse voor de klok. Die interesse was er aanvankelijk wel
degelijk. Zo vraagt ze in het begin aan haar nichtje hoe laat het is (902) en wordt er
gezegd dat ze in de drukte de kans niet krijgt om te vragen “of zij op tijd in het
gesticht kon terugzijn” (898), wat impliceert dat ze daar wel mee bezig is. Verder
ontstaat er in Hélène een gevoel van vrijheid. Net zoals dat het geval was voor haar
familieleden, hangt dit gevoel nauw samen met de ruimte. Bij het panorama op de
berg kan zij namelijk “heel de wereld overzien [...] zonder ergens één weesmeisje
te ontwaren” (903), en ze “ondervond het als een bevrijding waarvan de mogelijkheid
haar vroeger nooit in de geest gekomen was” (903)330.
Een laatste signaal dat zij aan het veranderen is, ligt besloten in het alarmerende
feit dat zij Rodolf in haar droom vervangt door Alfred. Rodolf zou namelijk in
verschillende opzichten als een overgangsfiguur kunnen worden geïnterpreteerd.
Door zijn handicap blijft hij “zo stil en van het luidruchtig gezelschap heel
afgezonderd” (899), waardoor hij minder afwijkt van de stille wereld waaraan Hélène
gewoon is dan de anderen. Hij is ook niet zo ongemeen vrolijk als de anderen (“Hij
was de enige in heel 't gezelschap die zich niet uitbundig aan 't genot overgaf”
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Wanneer ze, terug in het weeshuis, aan de blijde dag terugdenkt, komen een aantal van deze
signalen terug: beweeglijkheid (“de wellust in de vrije bewegingen” 929), vrijheid (“vrij en
onbewaakt” 929), geluid (“'t Galmde als de kreet van een lokvogel” 929), openheid (“de
open lucht en de zonneschijn” 930) en rechtstreeks, lichamelijk contact met de wind (“Zij
voelde de wind” 930). Ook de manier waarop ze zich dan die dingen herinnert, is veelzeggend:
“Dat was iets om 's avonds in 't donker op te halen, er in te zwelgen, te wentelen; het was
haar als bedwelmende geur van bloemen, streling van vlietend water, verbijsterend kleurlicht,
dooreenwellende tonen en dronkenmakend geluid...” (943). In dit citaat komen zowel
dynamiek (“wentelen”, “vlietend water”), lichamelijkheid (“streling”), wanorde
(“dooreenwellende”), redeloosheid (“bedwelmende”, “dronkenmakend”), lawaaierigheid
(“geluid) en fel licht en kleur voor (“verbijsterend kleurlicht”).
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900), wat hetzelfde effect heeft. Deze status van overgangsfiguur wordt tot op zekere
hoogte weerspiegeld in hoe de jongen eruit ziet:
De trekken van zijn wezen waren regelmatig, hij had zachtblauwe ogen
en een weelderig blonde haarbos in halfopen kroesels. Hij was met
uitnemend veel zorg gekleed en zijn geschoeide handen waren zo fijn als
die van een meisje. Hij zat beeldstil en al het leven uit zijn gelaat scheen
in zijn ogen samengevat, zo diep was de uitdrukking van zijn blik. Uit de
ogen straalde een zachte glimlach, maar de trek om zijn mond drukte een
pijnlijke gelatenheid uit (899).
Verscheidene kenmerken verbinden Rodolf met Hélènes wereld. Zijn gezicht heeft
regelmatige trekken, wat orde suggereert. Zijn ogen zijn zachtblauw, en dus niet zo
fel als veel van de kleuren waarmee Hélène nu voor het eerst geconfronteerd wordt
(“schelle kleuren” (896), “heel dat kleurenspel” 898) en die afwijken van de eerder
vage en sobere kleuren uit het weeshuis. Zijn krullen zijn maar “halfopen”, een woord
dat, wat het ook precies mag betekenen, de grens tussen open en gesloten aangeeft.
Zijn handen zijn van handschoenen voorzien, zodat hij net als het uniform van de
weesmeisjes veel van zijn lichaam verbergt. Ook zit hij “beeldstil”, wat doet denken
aan de immobiliteit van het weeshuis en van Hélène in de koets. Hij lacht niet zo
uitbundig als de anderen (of de wind met zijn “geweldige lach” 895), maar uit zijn
ogen “straalde een zachte glimlach”, wat hem eveneens dichter brengt bij de ernst
van het weeshuis. Net als Hélène zit hij verscheurd tussen twee gevoelens: angst en
blijheid in haar geval, “pijnlijke gelatenheid” en “glimlach” in het zijne. Ten slotte
is ook het feit dat zijn handen “zo fijn als die van een meisje”, zijn betekenisvol.
Door de afzwakking van zijn mannelijkheid wordt hij immers minder anders en
bedreigend. Uiteindelijk zal Hélène, zij het dan onbewust in haar droom, deze
overgangsfiguur inruilen voor een totaal andere jongen, namelijk Alfred:
En toen zij hem nu daar staan zag, veranderde zijn wezen, verwisselde in
de gedaante van die slanke jongeling met de zwarte, gekrulde knevels, de
jonge heer, die wél spreken kon en zingen, die heel de dag zo flink en
buigzaam geijverd had rond die juffrouw... en die schone juffrouw in haar
rijke, witte kleren was Hélène zelf! (930).
Alfreds luidruchtigheid, evenals het feit dat zijn mannelijkheid hier op geen enkele
manier wordt bevraagd, maar wel tweemaal wordt vermeld (“jongeling”, “jonge
heer”), maakt van hem een figuur die veel drastischer afwijkt van de wereld van het
weeshuis dan Rodolf.
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De evolutie die Hélène in de loop van de dag ondergaat, verloopt in een drietal fasen.
Vooreerst komt Hélène op een plaats terecht die als een overgangsruimte zou kunnen
worden beschouwd:
Zo stil was het hier rondom, zo eenzaam en toch zo levend allemaal en fel
van kleur en de lucht beladen met allerhande aromen... Die tegenstelling
van leven en stilte bracht een vreemde ontroering in 's meisjes gemoed en
ineens voelde zij tranen over haar wangen lopen, zonder dat zij wist of 't
van vreugde was of van droefheid (915).
Het bos is stil en levend, felgekleurd en geurig tezelfdertijd; het draagt dus een
kenmerk van het weeshuis en een aantal van de buitenwereld zoals de lezer die van
bij het begin heeft leren kennen. Hélène ondervindt de tweespalt van gevoelens die
bij een dergelijke overgangsruimte te verwachten zijn: tranen die van verdriet, maar
ook van vreugde kunnen zijn. Nadat zij, verscheurd tussen nieuwsgierigheid en
angstige schaamte, op die plaats de kussende Alfred en Béate heeft bespied, vlucht
ze weg wanneer de schaamte het wint.
Ze komt terecht bij de kinderen, die, samen met Rodolf, op een open ruimte in het
bos aan het spelen zijn. Vooraleer Hélène mag meedoen, ondergaat zij een
veelzeggende transformatie:
de kleinen kwamen haar halen en één van hen wilde om haar dienstig te
zijn en het schone zijden schoudermanteltje te sparen, haar ontdoen van
dat ding. En met de daad bij de mening, hielp de jongen haar pèlerine
losmaken en nu, dacht hij, mocht nicht onbekommerd meedoen aan 't
gevecht. Maar toen eisten de knapen ook nog dat nicht de haren zou
losmaken en open over de schouders dragen, gelijk iedereen; Rodolf vond
het ook goed en samen mieken zij de twee zware vlechten los, zodat de
donkere lokken welhaast over Hélènes schouders in schone wanorde
opengolfden. Nu werden al de uitgedachte spelen uitgevoerd en Hélène
en Rodolf deden er aan mee als twee grote kinderen (917).
In de handen van de kinderen begint Hélène steeds meer op Alice te lijken, de nicht
die haar samen met oom Grisar kwam bezoeken in het weeshuis. Er wordt meer van
haar lichaam zichtbaar doordat zij het schoudermanteltje aflegt. Haar haren worden
nu volledig losgemaakt, in plaats van het compromis tussen vast en los dat de vlechten
waren. Zo wordt haar al eerder aangestipte verlangen (“een opperste geluk de haren
los te mogen dragen” 885) verwezenlijkt. Net zoals dat het geval was bij de
beschrijving van de losse haren van haar nicht, maakt de auteur
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gebruik van een werkwoord dat nadrukkelijk aan de natuur refereert: “opengolfden”.
Markant is ook de benaming “in schone wanorde”...
Een derde fase speelt zich af bij de versiering van de koetsen: “Terwijl allen druk
bezig waren, had Rodolf een bloemtakje uit de hoop opgeraapt en stak het met stil
gebaar op Hélènes borst. Zij bekeek het simpel, gele bloempje dat schitterde op haar
zwart kleed” (922). Wat Rodolf doet, heeft een grote symbolische betekenis. Hij doet
het verschil tussen Hélène en Alice nog verder afnemen. Immers, ook Alice bleek
bij haar bezoek iets wat op een gele bloem leek op de borst te dragen: “Het gouden
uurwerkje, links op 't hoge van 's meisjes borst vastgespeld, pronkte er als een gele
bloemknop” (885). Wat in de loop van het verhaal met Hélènes gele bloempje gebeurt,
is al even symbolisch. Wanneer zij 's avonds, terug in het weeshuis, zich uitkleedt
om te gaan slapen, zijn de bloempjes al verwelkt (“nu waren de gele bloempjes reeds
verslokerd” 928-929). Ze verbergt het bremtakje tussen het linnen in de kast. Pas na
een hele tijd wordt zij geïnterpelleerd over haar laattijdige thuiskomst en haar
veranderde gedrag, en een van de kritische punten blijkt precies dit takje te zijn:
En dit hier? Wie stak u dit bloempje op het kleed? Van onder haar witte
borstwimpel, haalde zuster Overste een arm verslensd twijgje dat
nauwelijks nog de vorm van een bloeiend bremtakje raden liet (955).
Onder invloed van het strenge regime in het weeshuis, zal aan het einde van het
verhaal ook de herinnering aan de blijde dag verbleken. Net zoals het bloempje niet
meer schittert, zal “die helder lichtende vlam [van haar herinnering] geleidelijk uit
haar geheugen [...] gedoofd raken” (992).
Maar zover zijn we nog niet. Voorlopig loopt alles nog goed. Of toch niet? Het is
merkwaardig om vast te stellen dat Hélène één enkel “simpel” (!) bloempje op de
borst gespeld krijgt, terwijl haar nichten “in de weelde omwonden [waren] door de
pracht van de gele garven die ze meedroegen en die hen met een eigen lichtschijn in
de somberheid der schaduw scheen te volgen” (920). Wanneer de meisjes ten slotte
in de versierde koetsen zitten, slaat Hélène hen gade:
Op een afstand schenen de koetsen nog enkel grote, open bloemtuilen,
waar de juffers als witte feeën, in geborgen lagen en zelf schitterden als
zoveel verschillende bloemen die 't geel van de tuil volmaakten met de
schakerende tinten van mauve, lila, rose, of beige kleding (922).
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Niet alleen zijn de meisjes helemaal “omwonden” door bloemen, ze zijn zelfs bloemen,
die door hun veelkleurigheid afwijken van Hélènes vrij eenkleurige uniform. De
gelijkschakeling tussen Hélène en de “juffers” is dus lang niet volkomen. Veel meer
dan een toenadering kan ze niet genoemd worden. Er zijn overigens nog wel meer
gegevens die hetzelfde suggereren. Het bloempje op Hélènes borst schittert, maar
de andere meisjes schitteren zelf of worden gevolgd door een “eigen lichtschijn”.
Ook de vergelijking met het bloempje op de borst van Alice gaat maar ten dele op:
Alice draagt geen echt bloempje, maar wel een “gouden uurwerkje”, en dat is één
van de vele juwelen die ze draagt die “gedurige gensters als levende lichtjes” schieten
(885). Van Hélènes losse haren wordt weliswaar gezegd dat ze “opengolfden”, maar
dat is meteen ook het enige natuurlijke beeld dat aan haar wordt besteed. Voor Alice
had de auteur vier dergelijke termen over.
Er zijn nog meer onheilspellende tekens. De aanpassingen die de kinderen
doorvoeren, maken haar “gelijk iedereen”, maar toch is het opvallend dat de enigen
die Hélène als een gelijke aanvaarden, (nog) niet echt meetellen: de kinderen en de
gebrekkige Rodolf. De anderen tonen zich van bij het begin afkerig. Bij de voorstelling
bijvoorbeeld staat er: “niemand scheen genegen zich het schamel kind aan te trekken,
- men liet haar staan en mevrouw Dutrieux gaf op een wrevelige toon haar onlust te
kennen” (896). Niemand stelt belang in wat oom Grisar over het weeshuis te vertellen
heeft. Bij het instappen “scheen [niemand] het gezelschap van het weesmeisje te
lusten, integendeel, van uit het eerste rijtuig riep iemand: “Complet!” en de portière
werd dicht geslagen” (897). Hélène trekt er een hele poos alleen op uit, maar bij haar
terugkomst “dacht [niemand] er aan te vragen waar ze geweest was” (908).
Dat Hélène geen plaatsje vindt in één van de rijtuigen, ligt ten dele ook aan haarzelf:
“In der haast schormden de jongelui om hun plaats in een of ander rijtuig te veroveren,
en wanneer ieder bij zijn gegeerde weergade gecaseerd was, stond Hélène daar nog
onbeholpen uit te zien, bij de kinderen” (897). Plaatsen worden niet gegarandeerd,
ze moeten met geweld veroverd worden. Het weesmeisje, dat uit een beveiligde
omgeving komt waarin geweld onbestaand is (of er althans toch onzichtbaar blijft),
beseft dat niet en blijft stil staan wachten. Het is opvallend hoe belangrijk geweld is
in deze tekst. Dat geldt voor natuurelementen - de beschrijving van de wind, met
zijn “geweldige lach” (895) en die van de zon, die “haar geweldige zotheid over heel
dat kleurenspel [bedreef]” (898) en die ze zich als “de overweldigende zon” zal
herinneren (929), zijn in dat opzicht veelzeggend - maar zeker ook voor
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de mensen. Vochten de jongelui om de begeerde plaats in een rijtuig te veroveren,
de allerkleinsten “vochten nu om bij Rodolf te zijn” (901). Hun spel, waaraan Hélène
uiteindelijk, na de nodige transformaties, meedoet, wordt een “gevecht” (917)
genoemd: “robbelen ondereen en worstelen op 't gras” (917). Termen die met geweld
te maken hebben, duiken daarnaast ook op in de beschrijving van Hélènes gedachten.
Angst en verwachting flitsen als een “kruisvuur” door haar hoofd (898), en terwijl
ze met Xaveer terugstapt naar het klooster, beseft ze dat de dingen van de buitenwereld
haar “overrompeld” hebben (926). De buitenwereld heeft haar genomen, overwonnen.
Dit is een kracht die zich ook doet gelden wanneer Hélène in het weeshuis terug is,
en “zij zo overweldigd [werd] door de bezetenheid van het gebeurde, dat zij al haar
vrees en schuchterheid van zich afwierp” (930) en een venster opent, net zoals de
blijdschap om het briefje van Eveline haar “overweldigde” (963). Geweld speelt ten
slotte ook een rol bij het zingen. De keuze van het lied wordt met kracht opgedrongen:
“'t Gebeurde ook dat iemand, met forse keel, het veelvuldig geroep van het ordeloze
koor overstemde en met luide kreet een ander lied aan 't gezelschap opdrong” (919).
Het zingen zelf lijkt een soort strijd met de stilte, die echter uiteindelijk door de
menselijke stem wordt verloren:
de kristalheldere stem van juffer Béate ging op in de algehele bosstilte
[lied]. Heel het geweld van die heldere stem stierf zachtjes uit in 't hoge
woud en de grote stilte nam effenaan de plaats in waar 't gezelschap voorbij
was, alsof de avondrust hen op de hielen volgde (920-921).
Dit stille woud vormt eigenlijk een vreemde ruimte in deze buitenwereld. Er worden,
behalve een aantal positieve predikaten, namelijk ook predikaten aan toegekend die
voor een zekere dreiging zorgen. Het wordt gekenmerkt door “somberheid” (921),
de boomkruinen vormen een “sombergroene massa” (909). De bomen die in de diepte
staan, lijken “reuzen die in één machtstoot uit de ondergrond opgeschoten waren en
een hellediepte vulden met somberheid vol geheimenissen” (904). Wanneer de weg
tussen de bomen leidt, lijkt hij “een donker hol waarin men zich wagen moest” (904).
De top van de berg heeft “de vorm van een kale schedel” (909). In het bos is het
“doodstil” (915). Daarnaast is er van bij het begin ook een merkwaardige parallel
tussen het bos en het weeshuis: “Bij 't intreden werd het ineens heel stil en 't deemster
hing er als in een groot gebouw zonder vensters” (904). De stilte, de afgeslotenheid
zonder vensters, de beschrijving van de bergwand “steil als een muur” (904) en de
vaststelling dat de stemmen van de jongeren in dit bos net zo galmen (905) als de
stem van oom
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Grisar in het weeshuis, zijn stuk voor stuk bevreemdende punten van overeenkomst.
Overigens kunnen ook de somberheid en de doodsheid met dat weeshuis worden
verbonden, vermits Hélène tegen het eind van dit hoofdstuk denkt aan “het doodse,
sombere kloostergedoe” (925).
Zelfs het geweld dat ik net besprak, kan gelezen worden als een parallel. Ook in
het weeshuis is het aanwezig, alleen wordt het dan zo niet genoemd en gebeurt het
veel meer onderhuids. De verteller maakt duidelijk dat Hélène zo geliefd is, onder
meer uit “baatzucht” van haar zogenaamde bewonderaarsters, omdat Hélène beloofd
had om al haar vriendinnen gelukkig te maken eens ze haar erfdeel had gekregen
(936-937). Op dezelfde manier wordt de vriendschap tussen Hélène en Eveline
ontmaskerd: Hélène kan Eveline onmogelijk missen als raadgeefster en spiegelt haar
daarom een job als huismeid voor, en Eveline heeft Hélène nodig voor haar plannen
(946-947). De collegialiteit van de andere twee ontsnapte meisjes reikt niet bijster
ver. Ze zijn nog niet aangekomen in de stad, of Germaine en Louise zijn er met het
geld vandoor. Ook de zusters oefenen, door hun onmenselijke tucht en discipline, in
feite geweld uit op de weesmeisjes. Alleen gebeurt dat zo subtiel, dat het zelfs niet
als dwang wordt ervaren:
De driehonderdvijftig weeskinderen volbrachten alzo als bij ingeving, als
door de drang van een natuurlijke noodwendigheid, in de eenvoudigste
vorm, 't geen de “regel” voorschreef en zonder dat iemand de drukking
van het voorschrift voelde (877).
Het geweld heeft de gedaante aangenomen van iets dat natuurlijk en noodzakelijk
is. Het is saillant dat Hélène de dwang die het verlangen dat haar heeft overrompeld
en haar dwingt dingen te doen331, op precies dezelfde manier legitimeert en
neutraliseert: “Hélène redeneerde niet, maar gaf toe aan het gevoel, gelijk aan iets
dat op zijn tijd zich voordoet, zich opdringt als een noodzaak” (943). Ze heeft de ene
heerser ingewisseld voor de andere.
De vaststelling dat de wereld buiten nadrukkelijk gekenmerkt wordt door geweld,
ook wanneer gespeeld en gezongen wordt, de aanwezigheid van een dubbelzinnig
geconnoteerde ruimte als het bos, en de vreemde parallellen tussen de beide in
oppositie geplaatste ruimtes, wijzen de lezer er al op dat het buiten ook niet alles
rozengeur en maneschijn is. Die buitenwereld zal zich dan ook niet laten inschakelen
in de rol die Hélène ervoor uitkiest, namelijk die van een helper, die haar

331

Een goed voorbeeld daarvan is de aantrekkingskracht die het venster op haar uitoefent. Haar
verlangen “dreef” haar “in de richting waar haar familie heen was” (930), en zelfs nadat ze
betrapt werd “moest zij toegeven aan de drang om van het uitzicht “harer stad” te gaan
genieten” (948).
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uit het weeshuis zal komen redden. Het gebrek aan interesse waarmee ze op de berg
al geconfronteerd wordt, is een voorafschaduwing van de teleurstelling die haar te
wachten staat later in het politiekantoor. De agent van dienst belt de Grisars op, maar
in plaats van mijnheer krijgt hij mevrouw aan de lijn, en die verzoekt de agent om
Hélène stante pede terug te sturen naar het weeshuis zonder er ook maar aan te denken
haar eerst te komen opzoeken of langs te laten komen...
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Op doorreis? ‘zij wist in dat spookklooster nooit meer te wennen’
Bij haar terugkomst in wat zij nu ervaart als “dat spookklooster” (926), voelt Hélène
zich niet meer thuis. Ze is te zeer gaan deel uitmaken van de buitenwereld. Het is er
trouwens aan te zien, zoals blijkt wanneer ze bij de poort van het gesticht bedenkt
“dat gouden ringetje nog altijd aan de vinger te hebben, haar manteltje op de berg
was achtergelaten, ze nog altijd de haren los over de schouders hangen had...” (927).
Zij brengt iets uit de wereld binnen in deze plaats waar zuiver en onbevlekt geleefd
wordt332, op een soortgelijke wijze als haar oom dat eerder in het verhaal deed. De
gevolgen daarvan zijn vrij voorspelbaar.
Vooreerst brengt alleen al het feit dat zij zo laat thuiskomt de gebruikelijke, immer
gelijke orde der dingen in gevaar. Zo wordt zij opgewacht door “Xaveer, die anders
nooit buiten zijn boerderij kwam” (925). Die avond is “de eerste keer van al de tijd
dat zij hier als weesmeisje leefde, dat zij haar avondgebed buiten gemeenschap moest
opzeggen” (928).
Van meet af aan blijkt ook dat ze niet meer tot de op herhaling gebaseerde tijdelijke
ordening, “het zeurige weerkeren van altijd dezelfde oefeningen” (929), van het
weeshuis behoort. Zij komt binnen op een tijdstip waarop iedereen al slaapt na een
dag “gelijk altijd” (927), en 's morgens is ze wakker op een ongebruikelijk uur:
“Lange tijd vooraleer de bel de weesmeisjes wekken moest waren Hélène's gedachten
gericht op de nieuwe dag” (933). Ze leeft dus niet meer op het ritme van de bel. Zij
gaat die eerste nacht nog naar het venster om er naar “de oneindige nacht” (930) te
staren. Wat zij die avond voelt voor Rodolf, is een “onbegrensde dankbaarheid en
een vriendschap en toewijding voor het leven!” (931) - iets wat tijd en ruimte overstijgt
dus. Hélène kan de slaap niet vatten:
Alzo waakte Hélène heel de lange nacht en voor 't eerst van haar leven
kende zij de wreedheid der klokslagen, die in de ruimte dreunen over 't
dorp telkens er een oneindigheid voorbij is en op de toren een ander uur
aangekondigd werd (931).

332

Zij beseft dat zelf heel goed: “Hoe zou zij zich voortaan gedragen onder de ogen der
bewaaksters, te midden die menigte weesmeisjes die zuiver en onbevlekt gebleven waren en
niets vermoedden van 't geen zij uit de wereld naar hier had binnen gebracht en verdoken
moest houden...” (926-927).
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Zij is niet meer wie ze was (“voor 't eerst van haar leven”) en ervaart de “wreedheid
der klokslagen”. Waarom die klokslagen wreed zijn, is niet helemaal duidelijk.
Bestaat dat hun wreedheid hierin dat ze de eindigheid van de oneindigheid aangeven
(“telkens er een oneindigheid voorbij is”), dat Hélènes gedroomde weidse ruimte en
tijd dus evenmin ontsnapt aan de temporele orde? Deze interpretatie wordt enigszins
gestaafd door haar eerdere besef dat “er iets kostelijks onherroepelijk voorbij was”
(929).
Het is pas wanneer Eveline haar een notitieboekje overhandigt met de liedjes die
op de berg werden gezongen, dat dit “onherroepelijk voorbij”-zijn van dit genot toch
herroepen wordt: “zij zou het naar beliefte kunnen ophalen om er altijd opnieuw het
heerlijk genot van te smaken” (938)333. De “petites lettres” die zij uitwisselen, vormen
voor Hélène “een altijd hernieuwd genot” (939), de inhoud ervan “een altijd even
kostelijke verrassing” (939). Ze zorgen voor “een gestadige opwinding” en “een
voortdurend jachten om na elk klasuur, bij elke speeltijd, briefjes te wisselen” (939).
De oneindigheid lijkt hersteld. Net voor zij aan het venster betrapt wordt, staat er
dan weer: “Aan dat genot moest echter gauw een einde komen, 't duurde slechts tot
zekere keer” (943). Hoe zwaar Hélène ook wordt gestraft, de tijd lijkt geen invloed
te hebben op haar geheugen: “Met de afstand van tijd was er geen enkel deeltje van
die grote gebeurtenis uit haar herinnering weggevallen of vergeten” (971).
Tijdelijkheid en eeuwigheid wisselen elkaar dus af. De slotalinea toont echter
onmiskenbaar aan dat tijdelijkheid uiteindelijk de overwinning zal behalen: “in de
loop van die vijf lange jaren” zal haar jeugd “slijten” en de herinnering haar
onverschillig worden... (929).
Hélène verstoort daarnaast nog een andere orde, namelijk de hiërarchische. Al bij
het bezoek van haar oom blijkt dat ze verwacht zich te kunnen opwerken: “Wat zou
zij over haar rijke familie al niet kunnen vertellen! Het zou haar ineens in aanzien
doen stijgen. Daarmede voelde zij zich boven al de weesmeisjes van het gesticht
verheven...” (885-886). Bij haar terugkomst blijkt dat inderdaad het geval: “De eerste
dag reeds kwamen de oudste meisjes op Hélène af en wandelend over het speelplein,
wilden zij haar alles doen vertellen” (933). Haar verhaal is zo indrukwekkend dat de
onderlinge rangorde onder de weesmeisjes helemaal omgedraaid wordt: “Hélène
werd de enig belangrijke figuur van 't gesticht en de oudere meisjes keken naar Hélène
Grisar op als naar iemand die meer weet en meer ondervonden heeft dan gelijk wie
onder
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Bemerk dat Hélène op eerder paradoxale wijze een uitweg zoekt uit de niet aflatende herhaling
van “altijd dezelfde oefeningen” in iets wat op zich ook weer getuigt van een drang tot
eeuwige herhaling...
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al de wezen van het gesticht” (936). Bemerk dat het hier in feite om een onnatuurlijke
omkering gaat: Hélène zou meer ervaren zijn dan de oudere meisjes. Hélènes oordeel
wordt wet, of het nu “over smaak, over mode [of] over schoonheid” (940) gaat. Het
is zelfs zo dat zij haar gezag als beoordeelster hardop (!) tegenover dat van de zusters
plaatst:
inwendig stookte de afkeer tegen de kloosterzuster, zij was met niets meer
tevreden, vervulde met tegenzin haar bezigheden; zij deed luidop haar
beklag over het eten en de bediening, beknibbelde en keurde alles af wat
er in 't gesticht omging (941).
Haar verzet culmineert uiteindelijk in een heuse worsteling (Hélène brengt het
onverhulde geweld uit de buitenwereld binnen) met zuster Véronique om een briefje
van Eveline:
Nu wist zuster Véronique waar zij zoeken moest en onder huns tweeën
begon er een heftige worsteling.
Heel de klas stond overhoop, al de meisjes sprongen recht, maar al sloeg
die gebeurtenis hen met ontzetting, geen enkele toch dorst haar plaats
verlaten om toe te zien, of de meesteres te helpen. Eindelijk moest de
aamechtige zuster het opgeven en loslaten om haar verwerrelde kleding
in orde te brengen; dan stond Hélène met kwade ogen de zuster aan te
kijken en uit te tarten (964-965).
De worsteling veroorzaakt een ongewone dynamiek, maar ook een gevaarlijke
wanorde: “Heel de klas stond overhoop” en de zuster moet “haar verwerrelde kleding
in orde brengen”. De reactie van de weesmeisjes getuigt van hun verwarring: ze
durven hun plaats niet verlaten, waardoor de orde toch enigszins bewaard blijft, maar
evenmin wagen ze het om de zuster te hulp te komen, wat de overwinning van de
wanorde/Hélène in de hand werkt. (Terloops: Hélène had het briefje niet toevallig
opgeborgen op een plaats die in het weeshuis (omwille van de lichamelijkheid) taboe
is en dan ook bedekt wordt, namelijk “in 't veilig nestje op haar borst” (964).)
Hélène, die vroeger behoorde tot de groep van weesmeisjes waarover gezegd werd
dat “nooit bij één van hen een gevoel van verveling of een eigen begeerte naar iets
anders, had kunnen ontstaan” (877), vindt de klas, het gebouw, de eenzaamheid en
de godsdienstoefeningen nu vervelend (941) en wordt beheerst door “ongeregelde
begeerten naar wufte en vleselijke genoegens” (941; “ongeregeld” is uiteraard
veelzeggend). De tijd waarin zij onschuldig en onbewust leefde, “vol gelukzaligheid
en vreze Gods, zonder te weten dat er buiten dat geluk nog iets anders bestond of
bestaan kon” (941-942), is
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voorgoed voorbij: zij beseft nu dat er wel een “buiten dat geluk” bestaat. Zoals we
konden afleiden uit haar reactie wanneer zij de eerste keer uit de klas wordt gehaald
(“enigszins bedeesd, aarzelend naar voor kwam” (878-879), “een tijd besluiteloos,
onhandig doende” 879) en later ook vernemen uit de mond van moeder overste (“tot
hiertoe altijd braaf, gewillig, deugdzaam geweest” 956), was Hélène tot dan toe
nochtans beslist geen zelfzeker of opstandig meisje geweest334. Aan haar voorbeeld
ontlenen heel wat van dat soort meisjes de kracht om hun schuchterheid af te leggen:
Op korte tijd was er een andere geest onder de meisjes ontstaan; degenen
die altijd zo ingekeerd stil waren, werden levenslustig, hun gemoed was
als door een geheime kracht opgewekt, er kwam meer losheid in de
gebaren, meer blijheid op de wezens, er straalde een vreemd verlangen,
een aangestookte begeerlijkheid uit veler ogen. Hélène Grisar had die geest
opgedaan en medegebracht van de buitenwereld (937).
Verscheidene dingen waarvan aan het begin van het verhaal gezegd werd dat ze
onderdrukt werden, wellen hier onstuitbaar op. De “flikkering van lust” (873) is nu
“levenslustig” geworden. De ernstige gezichten, waarop zelfs nooit een “volle
glimlach” (873) verscheen, vertonen nu “meer blijheid”. Ook komt er meer beweging,
“meer losheid in de gebaren”. Ten slotte is ook bij hen de gemoedsrust verleden tijd.
Er straalt “een vreemd verlangen” en “een aangestookte begeerlijkheid” uit hun ogen.
Hélènes aanwezigheid betekent dus op verschillende vlakken een ernstige bedreiging
voor de strak geordende hiërarchie die de rust in het weeshuis moet verzekeren.
Hélène is blij met de belangstelling: “zij [voelde] zich uiterst gevleid zoveel opzien
te verwekken” (933)335. Zij is iemand geworden, een
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Hélènes veranderde ingesteldheid blijkt subtiel uit het volgende citaat: “Onder de stille
werkuren, in 't witte licht der klas, waren Hélène's gedachten, die anders als geloken bloemen
in eeuwige sluimer de stille gang van de tijd hadden laten heendrijven, nu ijverig bezig aan
't afwinden van die wondere droom die zij even als een gouden lint, tussen haar vingeren
afspon” (940). Ze laat de dingen niet meer gebeuren, maar wordt zelf handelend subject:
“bezig aan 't afwinden”, “afspon” versus “laten heendrijven”. Nochtans zou ook haar
ontsnappingspoging als een laten meedrijven kunnen worden gelezen. Vooreerst is het zo
dat de in haar ontstane levenslust haar drijft om te handelen (supra). Daarnaast hangt zij ook
volledig af van de beslissingen van Eveline. Echt veel vrije wil komt daar niet bij kijken; de
tekst zegt zelfs expliciet dat de ontsnappingspoging naar Hélènes gevoel “al te dadelijk” zou
gebeuren (975). Haar vrijheid is illusoir.
Het succes dat zij geniet, verdrijft zelfs “de treurnis en deed haar de spijt om het geluk dat
voorbij was, gedeeltelijk vergeten” (936).
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individu, en, zoals we al zagen, niet zomaar de eerste de beste maar “de enige
belangrijke figuur van 't gesticht” (936). Het is interessant om te zien hoe zij, door
haar verhaal niet aan iedereen te vertellen, een duidelijke verdeling en individualisatie
in de tot dan toe als een collectief behandelde groep weesmeisjes teweegbrengt: “Zij
dacht na aan wie der vertrouwdste vriendinnen haar geheimen te openbaren en wie
er buiten te weren” (935). Voor het eerst in de tekst vallen er namen van weesmeisjes:
“Adolfine Brion, de grote blonde” (935), Clara Vanhautte, Idalie Proot. Er is zelfs
een stukje informatie dat ze slechts aan één meisje vertelt: “En met een opwelling
van vertrouwelijkheid, uit aandrang om te pralen, fluisterde Hélène, onder 't heengaan,
een gezellin in 't oor: - 't Is bijlange nog niet alles, 't ander zal ik aan u alleen vertellen”
(934). De individualisatie gebeurt geleidelijk, pas een bladzijde later verneemt de
lezer wie deze “een gezellin” is: “Eveline Flamant - haar meest vertrouwde vriendin
- aan deze alleen zou Hélène 't “overige” vertellen” (935-936). Op die manier
installeert zij een binnen en een buiten binnen de muren: zij die weten versus zij voor
wie iets verzwegen wordt. Hélène en Eveline wisselen hun briefjes uit in het grootste
geheim: “er moest vermeden worden dat een ander het zou komen storen” (939). De
benadeelden zijn de andere weesmeisjes, maar, veel belangrijker, “hogerhand” (939).
De heimelijkheid van de briefjes creëert een subversieve ruimte binnen het weeshuis
waar de zusters buiten staan: “als de enig ingewijden van hun samenzwering, hadden
zij 't genot, met een inzichtig gelonk hun verholendste meningen te verkondigen, en
dat terwijl de meesteres, met haar kalm gezicht, er op te kijken stond en onwetend
bleef van 't geen in haar bijzijn gebeurde” (940). Dat verklaart de hardnekkigheid
waarmee die zusters proberen de hand te leggen op één van die briefjes, wat
uiteindelijk zelfs resulteert in een vechtpartij. Het is ook een van de vragen waarop
zuster overste absoluut een antwoord wil (maar niet krijgt): “Met welke dingen zijt
gij bezig? Wat gaat er om in uw hoofd? Wat vertelt gij tegen uw gezellinnen? Gij
verduikt u, gij fluistert” (956).
Verder is het duidelijk dat zij de geslotenheid van het weeshuis, “haar triestig,
opgesloten wezenleven” (929), niet meer verdraagt. Zij heeft het gevoel dat zij “hier
tussen die hoge muren niet thuis hoorde” (941) en zoekt een opening:
Haar hoofd gloeide, zij kreeg het te warm onder de dekens en wierp ze af.
[...] Zij sprong uit het bed, sloop voorzichtig tussen de gordijnen van haar
cel uit, dwarste de gang en schuivend, op de blote voeten, naderde zij tot
bij het venster, trok het open... Een vlaag frisse lucht woei haar in 't gelaat
en de koelte overliep
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heel haar lijf als een deugddoend waterbad. Zij bleef in verrukking staren
in de donkerte van de oneindige nacht en keek in de richting waar een rode
lichtgloed tegen de einder bloosde (930).
De ruimtes die ze in dit citaat opzoekt, worden steeds ruimer. Eerst werpt ze de deken
af, vervolgens verlaat ze het bed, dan haar cel - in deze context uiteraard een
dubbelzinnig woord - tot ze de grens van de muur doorbreekt om in de “oneindige
nacht” te “staren”. Staren deed ze, zoals ik al schreef, de hele dag al. Door het raam
te openen, komt zij met verschillende, in het weeshuis normaal ondenkbare maar
wel zeer symbolische gegevens, in contact: “een vlaag frisse lucht”, die haar in het
gelaat “woei”, koelte die haar lichamelijk iets doet, een “lichtgloed” die van buiten
komt en, veelbetekenend, “bloost”. Het wordt haar een gewoonte om midden in de
nacht een raam
open te trekken, om bij gulpen de koele nachtlust [in eerdere versies van
deze tekst staat “nachtlucht”] in te ademen en met verwilderd [sic], begerige
ogen, te staan staren in de richting der stad, waar de vurige gloed de kim
verlichtte (943).
Wanneer ze op een avond betrapt wordt, redt ze zich door te zeggen dat ze koorts
had, maar ze beseft wel dat ze dat excuus slechts een keer kan gebruiken. Dat belet
haar niet om, wanneer “het slaapcelletje Hélène te eng werd, zij tussen die wanden
de weister miste om haar verbeelding te laten werken” (948), nog herhaalde malen
voor het open venster te gaan staan. De vertelinstantie zegt: “zonder ontdekt te
worden”, maar hij corrigeert: “althans kwam haar niemand storen” (948). Haar doen
en laten wordt inderdaad zeer nauwgezet gevolgd, zoals de verteller op verschillende
plaatsen met dramatische ironie duidelijk maakt. Hélène denkt dat zuster Eugénie
haar smoes dat ze een raam opende omdat ze migraine heeft gelooft, “want het meisje
was nog argeloos genoeg om geen dieper inzichten bij de bewaakster te onderstellen”
(944). De meisjes gaan ijverig door met hun briefjes en plannenmakerij “zonder dat
één van beiden dacht of gewaar werd, dat men in 't geheim hun doenwijze naging
en bespiedde” (948). De gevolgen zullen niet uitblijven:
Nog veel minder kregen zij enig besef of inzicht over 't geen er in de
ondoorgrondelijke diepten van het kloostergebouw, door de geheime
waakraad, belegd en besloten werd en welhaast zou losbreken (948).
Die “geheime waakraad”, die merkwaardig genoeg beschreven wordt in termen die
eerder bij de buitenwereld aansluiten dan bij het weeshuis (ze
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bevindt zich in de onredelijke want “ondoorgrondelijke diepten” van het
kloostergebouw en zal “losbreken”), reageert in het totaal vier keer op de
ordeverstorende gedragingen van Hélène: wanneer ze 's avonds terugkeert van haar
blijde dag, wanneer ze een poos daarna op het matje geroepen wordt, na haar gevecht
met zuster Véronique, en wanneer ze na haar vlucht wordt teruggebracht door een
agent. In de volgende paragraaf bespreek ik die reacties na elkaar.
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Straf. ‘Veel plezier gehad?’
Wanneer Hélène na de blijde dag door Xaveer wordt teruggebracht, wordt ze, zoals
hierboven al bleek, beschreven als een individu dat van de norm afwijkt: losse haren,
gouden ringetje, geen schoudermanteltje, bloempje op de borst gespeld. Deze
beschrijving van het weesmeisje staat in scherp contrast met de naam- en kenmerkloze
figuur die de deur opent:
Een zwarte gedaante wachtte hen daar met een lampje. Zonder spreken
werd de grendel weer voorgeschoven en Xaveer vertrok naar zijn kwartier.
De zwarte gedaante bleek een kloosterzuster te zijn. [...] Men kon het
voelen, dat de dag hier doorgebracht werd zonder gerucht, gelijk altijd en
dat al wie er vandaag binnen gebleven waren, nu de rust genoten na 't
verloop van een gewone dag, - iedereen morgen, zonder angst of vrees,
een nieuwe dag beginnen zouden.
- Met mij zal het anders zijn, dacht Hélène en zij schrok bij 't vooruitzicht
aan die dag van morgen.
Doch heel buiten 's meisjes verwachting, bracht de zuster haar naar boven
op de dortoir (927-928).
Zowel de naamloosheid (“een zwarte gedaante”, “een kloosterzuster”) als de stilte
(“zonder spreken”, “zonder gerucht”), de geslotenheid (“de grendel weer
voorgeschoven”), de collectiviteit (“alwie”, “iedereen”) en de eeuwig gelijke herhaling
(“gelijk altijd”) eisen hun rechten weer op. Die gelijkheid en collectiviteit worden,
“buiten 's meisjes verwachting”, niet doorbroken voor Hélènes “Met mij [...] anders”.
Noch die avond, noch de dagen daarop, wordt zij geïnterpelleerd, en dat “ontgoochelde
Hélène enigszins” (933). De stoornis die haar afwezigheid heeft bewerkstelligd
(supra), krijgt dus geen vervolg. De eerste reactie van de tot nog toe als een anoniem
en kenmerkloos gegeven behandelde overheid (“men” (948) is de meisjes aan het
bespieden, “de geheime waakraad” (948) neemt besluiten, “hogerhand” (939) vormt
een potentiële bedreiging) is dus eigenlijk een niet-reactie; alles blijft bij het oude,
en de orde blijft bewaard.
Nochtans spreekt Hélènes eigen houding voor “hogerhand” wel degelijk boekdelen.
Dat blijkt bij de tweede confrontatie, wanneer Hélène bij “Révérende-mère
Supérieure” (950) wordt ontboden:
Hélène Grisar, ik had u toelating gegeven met mijnheer uw oom, uw familie
te gaan groeten - gij zijt eerst 's avonds teruggekeerd,
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nadat ik u doen halen heb. Ik had verwacht dat gij mij uitleg over dat
ongeoorloofd wegblijven zoudt komen geven? Waarom hebt gij mij de
redenen van dat uitblijven niet medegedeeld?
[...]
- 'k Wist niet, eerwaarde Overste...
- Wat wist ge niet?
- Dat ik uitleg geven moest, ik...
- Ik heb u verlof gegeven om uw familie te gaan groeten en gij blijft de
hele dag weg, gij komt binnen wanneer het u past en mij komt ge niet
zeggen wat er gebeurd is?...
Hélène stond met gebogen hoofd [...]
- En nu kom ik zelf tot u, opdat gij mij vertellen zoudt wat er die dag
gebeurd is (952).
Het feit dat het weesmeisje niet spontaan is komen opdagen, verraadt een zekere
afstand tegenover haar oversten. Het is duidelijk dat ze iets verborgen houdt, dat ze
een ‘gedachteruimte’ in stand houdt waartoe haar superieuren geen toegang hebben.
Daarmee hangt een autoriteitsprobleem samen. Het meisje kwam uiteindelijk niet
uit eigen beweging terug van het dorp, maar pas “nadat ik u doen halen heb”, net
zoals het nu nodig bleek om haar te ontbieden om uitleg te krijgen. Zij gedraagt zich
in de ogen van moeder overste als een koningin: “gij komt binnen wanneer het u past
en mij komt ge niet zeggen wat er gebeurd is?”. De hiërarchie wordt als het ware
omgekeerd: “En nu kom ik zelf tot u”, zegt diegene die gewoon is het almachtige
centrum te zijn waar alle onderdanen van het weeshuis vanzelf naartoe worden
gezogen. Hélènes nalatigheid maakt het noodzakelijk om vaste patronen te verbreken:
Zuster Overste verbleef meestal in de onbekende diepten van haar eigen
kamers, vanwaar uit zij als een onzichtbare macht, heel die grote inrichting
bestuurde [...] Zuster Overste kwam daar heel zelden uit te voorschijn: bij
grote plechtigheden, bij inspectie of proclamatie of op de prijsuitdeling
slechts kregen de meisjes haar te zien (951).
Deze keer echter verlaat ze haar kwartieren, niet voor een of andere officiële (en op
vaststaande tijdstippen terugkerende) gelegenheid, maar wel omwille van de
problemen die één enkel individu veroorzaakt. Deze oog-in-oog-ontmoeting heeft
tevens tot gevolg dat het opperste gezag zich genoopt ziet om de tot dan toe
gehandhaafde anonimiteit en kenmerkenloosheid af te leggen336. Zuster overste wordt
nauwkeurig
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Zelfs de naam van dat opperste gezag, “zuster Overste”, kwam voorlopig enkel voor bij die
andere bedreigende gebeurtenis, namelijk toen oom Grisar de toestemming vroeg om zijn
nicht mee te nemen.
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beschreven, “met haar zacht maar ernstig en bleek gelaat, met haar omvangrijk breed
lijf” (951), “grijze ogen” (952) en “grote, bleke wezen” (954).
Hélène blijft consequent liegen op alle vragen die haar gesteld worden, wat
inderdaad haar opstandigheid verraadt. Van één van haar gedachten wordt gezegd
dat ze “als een bliksemflits” is, een vergelijking waarvan de natuurlijkheid, de
onvoorspelbaarheid en de dynamiek aantoont hoezeer Hélène psychisch tot de (door
precies die kenmerken gekenmerkte) buitenwereld is gaan behoren. Hetzelfde kan
worden gezegd van haar hoofd dat “ruiste” en “de rappe opeenvolging der
gewaarwordingen” (956) die zich aan haar voordoen. Tegen het eind van het verhoor
krijgt Hélène oprecht berouw, maar lang duurt dat niet. Ze is nog maar net het lokaal
uit, of ze beseft “voorgoed de wederspannige” (958) te zijn. Ze neemt zich voor “iets
[te] doen... iets, gelijk wat... maar iets dat slecht was en alles moest omverkeren!”
(959). Ze wil de algehele orde verstoren337. Al deze voornemens worden,
veelbetekenend, een “gedachtenstorm” (959) genoemd338.
De straf die moeder overste haar oplegt, is logisch en vreemd terzelfder tijd. Aan
de ene kant maakt zij, zoals te verwachten was, de subversieve ‘ruimte’ die de relatie
tussen Hélène en Eveline creëerde onmogelijk door Hélène te verplichten tot “een
oprechte, volledige biecht” (958) en door haar “alle omgang met Eveline Flamant”
(958) te verbieden. Zuster overste treft ook de nodige maatregelen opdat het probleem
zich niet meer zou voordoen: “Ik verbied u met gelijk welke leerlinge afzonderlijk
te wandelen” (958). Hélènes ervaring zal haar niet opnieuw toelaten om dergelijke
gevaarlijke clubjes op te richten: “[ik verbied u] van dingen te spreken die buiten 't
gesticht gebeurd zijn” (958). Daarnaast wordt Hélène voortdurend bewaakt, en
daardoor ook in haar bewegingsmogelijkheden beperkt, wat de vrijheid en de openheid
waarop zij aanstuurde, verhindert. Zo slaagt zij er niet meer in om een raam te openen:
“Zelfs bij nacht bewaakte men haar, zodat zij er niet aan
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Saillant detail: dit voornemen van haar is niet uniek of origineel. Eveline was dat immers al
eerder van plan, met haar begeerte om “iets te beramen dat heel het gesticht in opschudding
zou brengen” (947). Zelfs in haar opstandigheid kan Hélène niet anders dan dingen herhalen.
Iets nieuws is niet mogelijk.
Het beeld van de storm duikt regelmatig op in contexten waarin Hélène iets doet wat niet
hoort. Zo kost het “haar vlugge geest” niet meer dan “de weerdij van een bliksemflits” (963)
om te bedenken hoe en waar ze het briefje dat Eveline haar toestopt, kan lezen. Het briefje
dat Louise op haar bed werpt, pakt zij “rap lijk de weerlicht” (973). Wanneer ze het
ontsnappingsplan van Eveline heeft gelezen, staat er: “Angst en jubel doorstormden haar
hersenen” (974).
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denken kon de hete daverkoorts aan het open venster te gaan koelen” (961).
Nochtans is er tegelijk ook iets vreemds aan de hand. Hélène heeft zich net oprecht
berouwvol getoond en vergiffenis gevraagd (957). Waarom straft men haar dan zo
hard? Hedwig Speliers spreekt, in zijn fel geëngageerd boek uit 1968, van een “stevig
geënsceneerd vernederingsspel” dat mikt op “de absolute vernedering zodat de [sic;]
slachtoffer zichzelf als een zondares, een schuldige, gaat beschouwen en bekent!”
(Speliers 1968:124). Als dat inderdaad de redenering is achter de straf, dan gaat het
om een foute redenering, want Hélène voelt zich al schuldig tijdens het gesprek met
zuster overste; daarom vroeg ze ook vergiffenis! Ze was klaar om alles op te biechten
en toont zich doordrongen van het besef van de therapeutische waarde van een
dergelijke biecht: “een openhartige belijdenis zou haar gemoed ontlasten” (957).
Haar ondervraagster ziet dat echter niet in en snoert haar als het ware de mond: “toen
Hélène nog altijd in de mening was dat men op haar belijdenis wachtte, begon
eerwaarde Moeder zelf, op een zalvende toon, haar vermaningen en troostwoorden”
(958), en zij besluit haar monoloog met de straf.
Het is trouwens net door die hardheid van de straf dat zij bijna onmiddellijk na
haar berouw opnieuw hervalt in de zonde:
Bij de gedachte aan haar vriendin, stak als een doorn de wrevel om het
verbod dat Hélène gekregen had met Eveline nog om te gaan. Ineens was
al haar berouw verdwenen en van de gewillige overgave, van 't besluit om
weer het gedweeë, brave weesmeisje te worden, schoot niets meer over
(958).
De straf mist duidelijk haar doel en getuigt dus van een foutief inschatten van de
situatie339. Door Hélène te isoleren maakt men het haar onmogelijk om terug haar
oude rol van onberispelijk weesmeisje onder de weesmeisjes op zich te nemen. Het
weesmeisje “dat een tijd verdwaald was en op slechte weg” (957) wordt niet liefdevol
weer in de kudde opgenomen, maar van de anderen afgezonderd “om besmetting te
vermijden” (960). De rol van “schurftig dier” (960) wordt haar
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Men heeft trouwens de verkeerde vast. Niet Hélène, maar Eveline is de wortel van het kwaad:
alle initiatieven tot nog toe (evenals het notitieboekje) kwamen van haar... Ik ben het dan
ook niet eens met Speliers als hij schrijft dat zuster Overste “(door de wekenlange
vooronderzoeken) de antwoorden reeds van buiten kent” (H. Speliers, o.c., 124). Als zij met
zekerheid had geweten dat het boekje van Eveline kwam, dan zou Eveline na haar verhoor
beslist niet ongestraft zijn blijven rondlopen (962). Er zijn dingen die de overheid niet weet,
en precies daarom is Hélènes aanwezigheid voor hen zo gevaarlijk.
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opgedrongen, en het is een rol die haar “gruwelijk en onuitstaanbaar” (960) is, temeer
daar ze maar niet kan begrijpen waarom haar schuld zo groot geacht wordt:
Wat heb ik dan toch misdaan? [...] Was 't geen ik ginder op de berg in dat
rijke gezelschap heb medegemaakt, van zulk ongevoegelijke aard, dat ik
er voor als een verdorven schepsel aangezien moet worden, en te boeten
krijg om die enige blijdschap welke ik in mijn leven heb mogen smaken?
(960).
Hélène kan bijna niet anders dan in opstand komen.
Dat is niet het enige. In zekere zin brengt deze straf de orde in gevaar die men
ermee probeert te herstellen. Patroonverstorende gebeurtenissen zijn noodzakelijk
om Hélène te isoleren, bijvoorbeeld het feit dat “zij buiten de voorgeschreven tijd,
heel alleen te biecht moest gaan” (959). Dit veroorzaakt het soort commotie waar
men net komaf mee wil maken: “Die algehele afzondering van Hélène wekte natuurlijk
een geweldige opschudding in het gesticht. Nog nooit had men zulke strafmaatregel
weten toepassen!” (962).
Bij haar derde reactie straft de overheid haar afvallige onderdaan op een andere
manier. Na de worstelpartij wordt Hélène in verhoor genomen. Omdat ze blijft
zwijgen, plaatst men haar in de zogenaamde “salle de correction” (967) van het
gesticht:
In dat nauw, naakt celletje bleef Hélène drie dagen opgesloten, zonder een
mens te zien, en kreeg er niets dan water en brood als voeding. Haar
slaapstede was een boogvormig kussen dat heel hard opgevuld was met
kaf. Bij dag noch bij nachte hoorde zij geen enkel geluid. Heel de tijd zat
zij opgekrompen in een hoek als een verschuwd beest, zo overdaan door
verstokte koppigheid, dat zij noch vrees, noch leedwezen, noch spijt voelde
en niet in staat was aan gelijk wat te denken. Zij bleef er staren in dezelfde
richting, zonder te roeren. Heel haar wezen was in opstand en zij wilde in
die opstand volharden; nergens zag zij enige uitkomst, nergens iets te
verwachten en de wanhoop hield haar gemoed versteend. Meesteressen,
gezellinnen, niets kon haar nog schelen, - de braafheid zelf verachtte zij.
De derde dag eerst kwam Hélène tot bedaren en toen gingen haar gedachten
naar Eveline. De overtuiging dat haar tenminste iemand trouw gebleven
was, beurde Hélènes gemoed op en sterkte haar besluit om te volharden
in haar koppigheid (967-968).
Deze isoleercel bezit in verhevigde vorm de kenmerken die het hele gesticht heeft:
de geslotenheid (“nauw”, “opgesloten”), het gebrek aan

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

669
variatie (“zonder een mens te zien”, “niets dan water en brood als voeding”, “bij
dage noch bij nachte”), de volstrekte stilte (“geen enkel geluid”). Het is opvallend
dat Hélène daardoor niet lijkt afgeschrikt te worden, integendeel: ze zoekt een nog
kleinere ruimte op (“opgekrompen in een hoek”), beweegt niet (“zonder te roeren”)
en reduceert de variatie nog (“Heel de tijd zat zij”, “Zij bleef er staren in dezelfde
richting”). Deze “salle de correction” corrigeert haar dan ook niet, integendeel. Twee
dagen lang blijft zij koppig en wijst elke vorm van gemeenschap (en dus ook de
reïntegratie) af: meesteressen zowel als gezellinnen. Wanneer ze uiteindelijk wat
bedaart, grijpt ze naar de enige gemeenschap die zich voor haar heeft geopend, de
vriendschap met Eveline. Doordat de overheid Hélène compleet afzondert, is Eveline
haar enige mogelijkheid.
Op de ochtend van de vierde dag wordt Hélène opnieuw ondervraagd. Weer wil
men absoluut uitvissen van wie het briefje kwam (“men” zoekt de identiteit van de
ware vijand), maar Hélène beweert het niet te weten. Haar straf is niet van de poes:
“Hélène Grisar, voor onbepaalde tijd zult gij als “penitente” dienst doen. Dat was de
zwaarste straf die er bestond” (968). De afzondering, het gebrek aan bewegingsvrijheid
en de stilte worden verhoogd:
De penitenten waren ongewillige of verdorven weesmeisjes, die geheel
afgezonderd en onder strenge bewaking, met de meiden het vuil werk
moesten verrichten [...] Door een strenge zuster werd aan ieder zijn taak
voorgeschreven en op zware straf was het hen verboden ooit een woord
met elkander te spreken (968-696).
Ook nu mist de straf340 echter het beoogde doel. Hélène lijdt er niet onder, integendeel;
ondanks het feit dat ze hard en weerzinwekkend werk moet verrichten, vindt ze toch
dat ze beter af is dan voorheen:
De grote tegenstelling met het vroeger leven bracht echter een welkome
afleiding, deed haar eerder deugd; hier werd men niet eens gewaar dat er
een wezenschool bestond; de gelijke, regelmatige uren, met dezelfde
weerkerende oefeningen waren hier onbekend - de verschillende
bezigheden brachten een
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De benaming “penitente” kan trouwens wel wat verwondering wekken. Van Dale definieert
penitente als “boeteling, biechteling”; Larousse geeft als definitie: “personne qui confesse
ses péchés au prêtre”. Penitentie is eigenlijk de compensatie die de biechtvader aan de
berouwvolle boeteling oplegt en die de boeteling plichtsbewust en dankbaar uitvoert om van
zijn zonden verlost te worden. Hélène heeft niks bekend en de penitentie die zij krijgt, is een
van hogerhand opgelegde straf die haar niks duidelijk maakt en haar van geen enkele zonde
bevrijdt. Boete zonder berouw...
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gedurige afwisseling. De werkzusters waren streng maar hadden die stijve,
terughoudende doening niet gelijk de meesteressen, - alles ging hier met
bredere zwier en ruimere beweging. In plaats van die eentonige, witte zaal
met gladde wanden en matte ruiten, was 't hier van 't een naar 't ander en
veelal buiten dat men werken moest [...] Iets dat haar hooghartige inborst
bijzonder ergerde, was te moeten werken en leven met meisjes die er al
om 't even gemeen, bars en verdorven uitzagen [...] Het was haar bijna
een weldaad dat alle betrek met elkander verboden was (969-970).
Datgene wat haar “deugd” doet, zijn kenmerken van de buitenwereld die ze in het
weeshuis zelf moest ontberen: “afwisseling” in plaats van gelijkheid en herhaling,
dynamiek (“bredere zwier en ruimere beweging”, “van 't een naar 't ander”) in plaats
van onbeweeglijkheid, “veelal buiten” in plaats van “die eentonige, witte zaal met
gladde wanden en matte ruiten”. De streng opgelegde stilte is geen straf maar een
zegen, want deze maatregel behoedt haar voor contact met meisjes waarboven zij
zich “in aard en rang” (970) ver verheven voelt, en ze houdt er zich dan ook strikt
aan. Daarmee blijkt meteen ook dat ze haar meerderwaardigheidsgevoel beslist nog
niet heeft afgelegd, meer nog, dat een van de regels, namelijk het spreekverbod, het
in stand houdt. Geen enkele mate van opgeslotenheid vermag haar verbeelding aan
banden te leggen. Hélène hoeft maar de ogen te sluiten en
zij voelde zich in de open lucht waar heel het vertoon vóór haar blik
blootlag, met wind en wolken en schelle kleuren, waar 't ruiste van helder
gezang en schaterend lachen (971).
De laatste keer dat de overheid reageert, is bij de terugkeer van Hélène na haar
ontsnappingspoging. Net als de eerste keer gaat het hier in feite om een niet-reactie.
Alles blijft bij het oude. Hélène blijft zitten tot “men eindelijk het rijtuig kwam
openen” (989). De anonimiteit is hersteld. Hélène springt de koets uit en “als een
rouwmoedige zondares, vluchtte zij met de handen voor de ogen, beschaamd en
snikkend, de trappen op” (989). Dat zij net haar ogen verbergt, is mijns inziens geen
toeval gezien de belangrijke rol die haar donkere, grote kijkers eerder speelden om
haar tot een individu te maken. Ze verbergt zich, ze wil onherkenbaar zijn. “Een
zuster” (989) neemt het verdwaalde schaap bij de hand en brengt haar naar de
badkamer “waar zij geheel uitgekleed en gewassen werd en ververst, als iemand die
van buiten een besmetting heeft medegebracht” (990). 's Morgens ligt haar gewone
uniform, dat de lezer al in het eerste hoofdstuk heeft leren kennen, klaar: “de lange
zwarte jurk, het wit bebloemde borstdoekje, de overmouwen en het
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neteldoeken huifje” (990). Hélène wordt, zonder bevraging, weer ingeschakeld in
het gewone leven. Ze krijgt haar gewone plaats terug, doet weer mee aan “de gelijke
beurtgang der stille oefeningen” (991) en geniet opnieuw van de vredige rust. Deze
keer is zij echter wel “bewust geworden van haar veilig en windstil leven hier in dat
goede beluik” (991): geslotenheid (“beluik” betekent “omheinde ruimte”) en gebrek
aan dynamiek en beroering (“windstil”) weet zij nu te appreciëren. De herinnering
aan de blijde dag is niets dan “een onbepaald heimwee, naar een ver, ongenaakbaar
oord, dat zij nooit bereiken zou” (991) geworden - even onschadelijk als de verre en
vage herinnering aan haar ouderlijke huis waarvan in het begin van het verhaal sprake
was341. Zij laat zich opnieuw inpassen in het anonieme collectief, in de
ontindividualiseerde groep weesmeisjes. Ze legt er zich zelfs bij neer dat de liefde
niet voor haar is bestemd (989). Het is interessant dat de verteller het daar in de
slotalinea niet mee eens schijnt te zijn. Wanneer hij schrijft dat “het brave, makke
weesmeisje, bij de herinnering aan die “blijde dag”, zo onverschillig zou worden als
aan de schoonheid van haar donkere lokken, aan de glans van haar stralende ogen
en de voorname snede van haar fijn en schoon, edel-bleek gelaat” (992),
individualiseert hij haar op precies dezelfde manier als mijnheer Grisar dat deed.
Desondanks zal Hélène zich na vijf jaar onverschillig tonen voor datgene wat haar
tot een individu kan maken...
Speliers interpreteert het feit dat Hélène op het einde van de roman zonder vragen
opnieuw in de gemeenschap van haar vriendinnen wordt ingeschakeld, als het “toppunt
van vernedering, ja klap op de vuurpijl zou ik zeggen”. De overheid “weet beter: het
ultiem verzet is als een veer afgeknakt” (Speliers 1968:127). Hoe nefast het gebaar
uiteindelijk ook mag werken op Hélènes jeugdigheid, het is wel het eerste beetje
bescherming dat ze krijgt sedert ze gevlucht is. Ze heeft de buitenwereld immers niet
alleen leren kennen als een plaats waar “alles nieuw, wonderbaar, ontzaglijk” (981)
is en waar ze de kans krijgt om “na het langdurig gedwongen stilzwijgen, nu eens
hartelijk en luid, alles uit te babbelen wat zij zo lang had moeten binnenhouden”
(980), maar ook als een bedreiging. Ze heeft de keerzijde gezien van het gebrek aan
orde en de complete vrijheid:
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Op de vraag van oom Grisar of ze zich nog iets herinnert van vroeger, antwoordt ze: “Neen,
oom, niets tenzij dat me soms iets te binnenvalt van een groot, schoon huis, maar 'k weet
niet of 't een droom is of wat” (891). Op dezelfde manier is Hélène, zelfs nu al, aan het
twijfelen of de hele blijde dag “dan waarlijk een bange, pijnlijke droom geweest” (990) is.

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

672
Eens dat zij in de doolhof van kruiselings lopende straten kwamen, tussen
twee reken hoge gebouwen, zonder uitzicht, overviel haar een vreemd
gevoel van bangheid [...] Nu vooreerst was zij aan zichzelf overgelaten
en zij schrok voor die warreling met vrees er nooit meer uit te zullen
geraken (981).
In die buitenwereld lopen zoveel individuen rond dat ze niemand meer herkent. “In
dat gewemel van mensen, hoopte zij altijd iemand van haar familie te herkennen.
Telkens een heer met een baard voorbijkwam, wilde Eveline doen geloven dat het
haar oom was” (982). Datgene wat haar oom zo herkenbaar maakte, blijkt een
eigenschap te zijn die door talloze andere mensen gedeeld wordt, zodat ook buiten
een vorm van uniformiteit heerst.
De meisjes vragen overal de weg, maar ondervinden geen blijken van genegenheid:
“de loopjongens bespotten de twee weesmeisjes en grote mensen hadden niet eens
het geduld naar hen te luisteren” (983). Hélène is zelfs naïef genoeg om te denken
dat een kloosterzuster hen zou helpen als ze er een konden vinden:
- Als we een kloosterzuster tegenkwamen, Eveline?
Ineens, bij innerlijke aandrift, verwachtte zij in die benauwelijk vreemde
mensenboel alleen nog redding van een kloosterzuster, omdat zij zich
onbewust al de bezorgdheid en liefderijke behandeling der zusters uit het
Wezenhuis herinnerde.
Maar Eveline was niet van dezelfde mening.
- Die kloosterzuster zou ons gauw terugbrengen vanwaar we gekomen
zijn, meende zij (983).
Dat de kloosterzusters bezorgd en liefderijk kunnen zijn, is iets wat de lezer voor het
eerst verneemt. Tot nu toe was hij gewend geraakt aan wat de meisjes daarover te
vertellen hadden. De verteller geeft nochtans meermaals aan dat de meisjes een
gekleurd beeld geven: Hélène “zocht moedwillig lasterpraatjes uit over de
meesteressen” (941), “in haar opgewondenheid beschuldigde zij de meesteressen
van allerlei slechte behandeling - feiten die zij effen aan moest uitdenken en verzinnen
om haar mening kracht bij te zetten” (979). De nu pas aangekaarte genegenheid van
de zusters staat in schril contrast met de weinig voorkomende buitenwereld. Mevrouw
Grisar neemt nog de moeite niet om naar het politiekantoor te komen. De agent van
dienst blijkt onvermurwbaar voor Hélènes hartenwens om, vooraleer terug te keren
naar het weeshuis, Rodolf te mogen zien342. Hij liegt haar zelfs zonder
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In het weeshuis werd haar eerste hartenwens, namelijk om mee te mogen gaan met oom
Grisar, wel ingewilligd...
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schroom iets voor om haar te laten zwijgen: “Wij gaan naar Rodolf, zegde hij” (987).
Nu pas beseft Hélène de ontstellende waarheid:
dat het Wezenhuis voor haar, de énige, veilige plaats op de wereld was!
Nu eerst wist zij dat die stad, waarvan ze zoveel goeds meende te mogen
verwachten, de stad die haar als een toveroord had toegeschenen, - dat het
er vol liep van mensen, van vreemde mensen, die haar honger lieten lijden,
die haar, arme wees, niet aankijken wilden, die elk hun gang gingen,
onverschillig, harteloos! Van al het schitterend licht en de rijkdom had zij
enkel de buitenkant gezien en die buitenkant had haar met afgrijzen en
met schrik vervuld, zodat zij blij was er uit weg te komen. Voor 't eerst
kon zij nu waarderen, hoe goed het is ergens kost en onderhoud te krijgen
en een toevlucht waar men gerust het hoofd neerleggen kan om er te slapen.
Al het andere, al haar buitensporige begeerten moest zij voor altijd
opgeven! De liefde, daaraan moest ze verzaken, dat was niet voor haar,
enkel voor mensen die ouders hebben, en rijk zijn... (989).
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Besluit
Een vaak terugkerende kwestie in de Streuvelsstudie is de vraag naar de ‘boodschap’
van deze tekst. Volgens De Pillecyn legt de auteur hier voor het eerst zijn beroemde
afzijdigheid naast zich neer om ze in te ruilen voor
tendenz moogt ge 't niet noemen, maar toch hoort ge duidelijk zijn meening
over de toestanden die hij behandelt [...] Het neerdrukkende en van het
leven vervreemdende opvoedingstelsel in het klooster valt duidelijk op
(De Pillecyn 1932:94-95).
Ook Speliers interpreteert het verhaal als een regelrechte aanklacht tegen het volledige
katholieke opvoedingssysteem wanneer hij over het einde van het verhaal schamper
schrijft:
Het systeem is rond, zoals je zelf hebt gemerkt: er is een nieuw eksemplaar
klaargestoomd voor de samenleving van morgen, vrucht van het geestelijk
concentratiekamp, gewillig kiesvee voor katolieke partijen, dutserige
belastingbetalers voor het onderhoud van de machinerie die het systeem
heeft uitgedacht en door de tijden heen heeft geperfektioneerd. Zo was het
vroeger, zo is het nu (al zit de mot er in, geef ik toe) en zo zal het blijven,
zolang de katolieke kerk zich als establishment kan handhaven (Speliers
1968:127).
De interpretaties van zowel Speliers als De Pillecyn houden steek. De slotalinea van
het verhaal is inderdaad een venijnige uithaal naar dit soort onderwijs. Toch is hun
waarheid maar een halve waarheid. Zoals uit mijn analyse blijkt, bestaan er vooreerst
subversieve parallellen tussen buitenwereld en binnenwereld (het geweld), en is het
daarnaast ook zo dat het klooster uiteindelijk de reddende hand uitsteekt en dat de
onbarmhartige buitenwereld Hélène eigenlijk geen andere keus laat343. Het Wezenhuis
(verstikkende gevangenis én beschermende broeikas) zowel als de buitenwereld
(levengevende vrijheid én gewelddadige of onverschillige chaos) moeten mijns
inziens dan ook als dubbelzinnige
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Ook Sourie heeft daarop gewezen, wanneer hij benadrukt dat deze tekst “geen aanklacht
[wil] zijn noch een verbitterd terugblikken op de pensionaats-jaren die ook Streuvels
doormaakte, doch veeleer een wenk, een poging tot verzoening en aanpassing om ook de
misdeelden in het menselijk kader op te nemen” (Sourie 1946: 40). Zijn interpretatie ontkent
echter te sterk wat Speliers en De Pillecyn aanstippen en is in die zin even eenzijdig.
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ruimtes worden geïnterpreteerd. Ze krijgen allebei kritiek te slikken. De visie die
nog het beste bij de mijne aansluit, is die van Demedts: “Er mag Hélène niets bespaard
blijven, noch de koude strengheid van de zusters, noch de wrede liefdeloosheid van
haar familie. Zijn boek is een aanklacht tegenover zoveel onmenselijkheid, maar
terzelfder tijd de zakelijke vaststelling dat ze bestaat” (Demedts 1971:227).
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‘als vage schimmen van wie de geweldige gebaren
in een droomnevel vergaan’. ‘Het leven en de
dood in de ast’ (1926)
Inleiding
Met ‘Het leven en de dood in de ast’ nemen we een sprong van bijna twee decennia.
De tekst vormt aanvankelijk, samen met ‘Kerstmis in Niemandsland’ en ‘De
werkman’, een soort triptiek, die in 1926 verschijnt bij Veen onder de titel
Werkmensen en algemeen erkend wordt als een hoogtepunt in het oeuvre van Stijn
Streuvels.
Het verhaal laat zich niet zo gemakkelijk samenvatten. Terwijl het buiten regent
en waait, zijn vijf mannen in een schuur bezig met het drogen van cichoreiwortels.
Pas na een poosje doemen een vijftal individuen op uit de damp: de jongeren De Maf
en Lot, de bejaarde Blomme, de opperdroger Hutsebolle en de gebrekkige Fliepo.
Tegen de avond komen er steeds meer kijklustigen opdagen, om te schuilen en om
plezier te maken. Nadat rond vijf uur het zoveelste bedrijf is afgelopen, hebben de
mannen een rustpoos van vier uren. De Maf en Lot wassen en kleden zich en gaan
ervan door. De andere drie, die in de ast zullen overnachten, nemen hun “vesperei”
terwijl de “zondagsgasten” zich vermaken (729). Wanneer de boer plots binnenkomt,
vlucht de bende naar buiten. Boer en drogers onderhouden een “vormelijke gekeuvel”
(735), tot om negen uur de wortels moeten worden gekeerd en de mannen alleen
achterblijven. Na deze klus verorberen ze in stilte hun avondmaal. In de ast voelen
zij zich veilig tegen het slechte weer buiten.
Na een onbepaalde tijd horen ze een paard voorbijdraven: de jonge boer op
veroveringspad. Het geluid zet hen alle drie aan het denken over zijn uitspattingen
(al drie meiden werden op de hoeve misbruikt en op straat gezet). Hutsebolle denkt
aan de herrie rond de boerderij de zomer daarvoor, die eindigde toen de boer met
zijn geweer in de bende schoot en de gendarmen erbij betrok. Nochtans is er geen
reden tot paniek: in zijn eigen jeugd was de boer geen haar beter, en het had er hem
toch niet van weerhouden een deftige boerendochter te trouwen en zich nu als een
strenge “kerkmeester” (738) te gedragen. Fliepo fantaseert over de
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boerenzoon en “zondigt met gedachten en begeerten tegen 't negende gebod” (738).
Blomme bedenkt hoe de spaarcenten van de gierige boerin “aan schuiferfluiten en
gemeen vrouwvolk” worden besteed (738).
Hij begint een jeugdherinnering te vertellen. Ooit zag hij een boer van zijn paard
vallen, met de dood tot gevolg. Dat gebeurde op de Fiertel in Ronse, waarnaar hij
met twee kameraden was getrokken. Het was een dag vol “amestraties” (739): geflirt,
ruzie met het zijn vriendin, een vechtpartij, een woedende moeder. Fliepo vertelt een
verhaal over een paraplu, Hutsebolle over een zetel die ze bij hem thuis na lang
sparen hadden gekocht maar al gauw tot brandhout verwerkten omdat zoveel luxe
in een werkmensenhuis niet hoort. Deze verhalen en gesprekken doen hun gedachten
afdwalen. Hutsebolle mijmert over de dood, over de verleiding van drank en vrouwen
om aan de last van het gezinsleven te ontsnappen en over de noodlottigheid van
ieders leven. Blomme vergelijkt zijn jeugd met zijn huidige leven, denkt aan zijn
ongelukkige huwelijksleven, aan een slippertje van lang geleden, en aan de manier
waarop zijn kinderen het ouderlijk nest zijn uitgevlogen. Met het “droombeeld” van
“een schoon, net koeiplekje” met wat akkerland bij raakt hij, zoals elke avond, in
slaap (759).
Knorre, een oude zwerver, komt binnengewankeld en valt in een hoek neer. Zijn
binnenkomst verstoort Blommes droom en zet Hutsebolle aan het denken over hoe
de mens en de maatschappij ineen zitten: jongeren hebben een nietsontziende drang
tot genot, hard werken levert toch weinig of niets op, de rijken gaan met het beste
deel aan de haal maar zijn toch ook niet gelukkig. Om twaalf uur maakt hij de anderen
wakker om de bonen te keren. Knorre ligt in een hoek te snurken als een varken. Na
een borrel gaan ze weer slapen. Terwijl buiten de storm woedt, spelen drie soorten
muizen (het “kleinvolk” (763), de rijken en de waaghalzen) een stuk dat “gelijk bij
de mensen” (763) eerst over de “struggle for life” (763) gaat en dan in driftige
“zottemarterije” (764) ontaardt. Wanneer een uil plots neerploft en drie muizen grijpt,
vlucht de rest.
Intussen droomt Blomme over een bezoek aan notaris Knorre. Hij put uit een
gevonden geldbeurs altijd maar vijffrankstukken, maar het laatste dat hij opdiept is
een “peerdekeutel” (766). Iemand schaterlacht, Blomme wordt wakker en beschuldigt
Fliepo. Zijn uitval verstoorde Fliepo's wellustig gemijmer over de twee
boerendochters. De gedachten van de jongen drijven weer af. Hij bewondert Knorre
als de verpersoonlijking van het onbekende dat hem aantrekt en hoopt dat de man,
zoals altijd, aan het vertellen zal slaan. Omdat dat niet gebeurt, vreest hij dat Knorre
ligt te sterven. Uiteindelijk valt hij in slaap en
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droomt dat hij samen met Knorre op reis is. De werkende Blomme, langs wiens
koeiplekje zij voorbijkomen, wordt door Knorre uitgelachen om zijn zinloze gebeul.
In Luilekkerland verhindert Knorre dat Fliepo van in een boom bengelende lekkernijen
geniet. Hij wordt wakker geschud. Het is drie uur en er wacht de mannen een nieuwe
opdracht. Geen van hen vertelt over hun dromen, waarvan ze het bedrieglijke maar
al te goed beseffen.
Knorre ligt nog altijd onmenselijk te ronken als ze weer in slaap proberen te
geraken. Hutsebolle droomt dat hij mosselman Knorre neerslaat, omdat die al ratelend
verhindert dat zijn prijsduif binnenkomt. Blomme piekert over Knorres lot. Hij raakt
in een gesprek verwikkeld met zijn dubbelganger/Knorre over zin en onzin van het
menselijke bestaan. Het leven zal eeuwig blijven doorgaan, maar hemzelf wacht
enkel de dood. Zijn jarenlange werken was “een jacht naar iets dat niet bestaat” (780)
terwijl Knorre het geluk altijd heeft gegrepen wanneer hij maar kon. Blomme dommelt
in en droomt dat hij na een zware val aan de hemelpoort terechtkomt en voor
Sint-Pieter staat. De Knorre-achtige persoon voor hem in de rij raakt probleemloos
binnen. Hijzelf echter krijgt het verwijt dat hij teveel aan zichzelf gedacht heeft, en
“niet geleefd gelijk Ons-Heren vogeltjes in 't veld” (785). Hij weet daar niets tegen
in te brengen.
Van angst en schaamte wordt hij wakker. Hij verwart droom en werkelijkheid.
Vast staat voor hem enkel dat Knorre dood is, en dat hij uit wraak is komen spoken.
Terzelfder tijd was de droom een waarschuwing van God. Hutsebolle schiet eveneens
wakker, verward en “met de schrik in 't lijf om de doodslag die hij begaan heeft”.
Fliepo blijkt in zijn dromen schipbreuk te hebben geleden en werd achtervolgd door
Knorres lijk. Geen van de drie drogers geeft een kik of kijkt naar Knorres lichaam,
tot de Maf en Lot binnenkomen en ontdekken dat Knorre overleden is. De boer wordt
ingelicht en het lijk wordt in een draagbak weggebracht. Het werk “wordt aangepakt,
alsof er niets gebeurd ware” (793), maar inwendig is er voor het drietal heel wat
veranderd: Hutsebolle blijft met zichzelf in tweestrijd, Blomme voelt zich in de klem
tussen de harde werkelijkheid en de eis van zijn geest die hogerop wil, en Fliepo
begrijpt dat “er met Knorre een stuk van zich zélf is verloren gegaan” (793). Nooit
zal een van hen kunnen vertellen wat ze hebben ondervonden.
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Werken. ‘het trappelen ter plaats’
In de loop der jaren werd regelmatig benadrukt dat deze novelle op de een of andere
manier weer aanknoopt bij de beginperiode van de auteur (zie bijvoorbeeld De
Pillecyn 1932:102; Verbeek 1962:173; Speliers 1968:162; Kemp 1973:270-271 - dit
lijstje is niet exhaustief). Na een aantal lang niet altijd even positief ontvangen
digressies - naar soms gezegd wordt in een poging om het verwijt te ontkrachten dat
zijn kunst al te gebonden was aan één enkele thematiek en daarom te beperkt bijvoorbeeld in de kinderwereld (Prutske, 1922), in de wereld van de sage (Genoveva
van Brabant, 1919-1920) en de fabel (de diverse Reinaertbewerkingen), in de
uitbundige beschrijvingskunst (Het glorierijke licht, 1912) en in het oorlogsdagboek
(In oorlogstijd, 1917), keerde de auteur eindelijk terug naar zijn vertrouwde
succesformule. Daarbij liet men niet na een aantal belangrijke wijzigingen te
onderstrepen. Meer synthese, meer omvang en diepte - het zijn maar een paar van
de bejubelde nieuwverworven kwaliteiten. In deze paragraaf wil ik nagaan of deze
tweeslachtigheid tussen herhaling en vernieuwing zich ook voordoet wat betreft de
voorstelling van de menselijke arbeid en wat daarmee samenhangt.
Marcel Janssens heeft een aantal “fundamentele denkschema's (en dus ook
schrijfschema's)” geselecteerd uit de teksten tussen 1902 en 1906, waarvan hij gelooft
dat ze het “Streuvelsuniversum” structureren (Janssens 1971:704). Het gaat hier,
aldus Janssens, om een aantal “voorstudies” waaruit het hem gepast lijkt “‘de topoi’,
constanten en clichés te vergaren die dan in de winter van 1906-1907 als zoveel flink
ingeoefende ingrediënten zonder moeite konden ‘samentroppelen’ in een originele
structuur, De Vlaschaard” (Janssens 1971:699). Eén daarvan heeft betrekking op de
manier waarop de arbeid aan bod komt:
De onveranderlijke werkregeling is de veiligste beschutting voor de
landman: levensnoodzaak en levensoorzaak tegelijk. Aarde, seizoen,
landman en werk vormen één ondeelbaar geheel waarin de eenbaarlijke
wroeter zich veilig geborgen weet. Het onveranderlijke sloven in de vaste
tred van het landwerk slorpt al zijn gedachten op. Het door de zon geregelde
werk is de veiligste bedding van het gehele landleven (Janssens 1971:706).
De landarbeider weet zich gerust in de vaste opeenvolging van seizoenen (en de
daarmee gepaard gaande werkzaamheden), van dag en nacht, van de diverse fasen
van bijvoorbeeld de bewerking van vlas. Wat is daar van
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terug te vinden in de naar verluidt bij deze eerdere periode aansluitende novelle?
Op het eerste gezicht wordt het werk hier helemaal anders voorgesteld344. Het
maakt de mannen niet gelukkig. De zeldzame momenten van menselijk geluk in dit
verhaal komen alle voor tijdens de rustpauzes: de jeugdherinneringen en de dagdromen
van Blomme, het erotische gefantaseer van Fliepo,... De vertelinstantie put zich dan
ook uit in verwijzingen naar de zinloosheid van het werk:
het voortdurend herhalen en herdoen, het wentelen in zotte kring, het vullen
van een vat zonder bodem, het trappelen ter plaats, arbeiden ten ondomme,
waar niemand het eind of 't begin, het doel of het nut van bespeuren kan...
(726).
Zijn opmerking ligt helemaal in de lijn van de beleving van de arbeiders zelf, zoals
Blomme bijvoorbeeld: “De algemene indruk van zijn huidig bestaan is: de verveling
der altijd weerkerende bezigheid, zonder afwisseling of uitkomst” (757).
Bovendien worden zowel de levensnoodzakelijkheid als de levensoorzakelijkheid
van het werk waarover Janssens het heeft, in vraag gesteld. Noodzakelijk om te leven
is de arbeid in deze novelle niet: “Knorre heeft nooit gewerkt en hij leeft ook” (761).
Werken is ook niet de absolute oorzaak van het leven: “werken en slaven is niet
voldoende, want met bravigheid komt men er toch niet” (761), denkt Hutsebolle.
Werken is niet voldoende om te leven. Sterker nog, de tekst lijkt op een bepaald
ogenblik een belangwekkende parallel te trekken tussen het verglijden van de tijd,
en het concrete werk. Van de gang van de tijd wordt gezegd:
in het eindeloze van de nacht [...] telt de wekker de gang van de tijd - elke
tik een steentje afgenomen van de toekomst, en achterover in de put van
't verleden geworpen (762).
De arbeid wordt als volgt beschreven:
Een forsige kerel schept de gemalen bonen met grote ruifelgrepen op, en
gooit ze met machtige zwaai in de diepte tegen de donkere achterwand
der schuur (726).
Zowel bonen als seconden worden één na één in een put gegooid. Een dergelijke
parallel maakt ruimte voor de suggestie dat de mannen aan hun eigen ondergang,
aan hun eigen vergankelijkheid aan het werken zijn. Zij gooien hun eigen leven schep
na schep achter zich neer.

344

Voor een informatieve bespreking van de concrete arbeid verwijs ik naar Verbeek
(1962:171-173).
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Het werk zorgt dus niet voor leven. Meer nog, het lijkt enkel zichzelf in stand te
houden: het vordert “in eenbaarlijk herhalen derzelfde beweging, het een door 't
ander in gang gehouden, voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst” (726),
“de handeling [is] een werktuig waarvan de verschillende onderdelen aaneensluiten
en 't een 't ander voortstuwt, in geregelde gang” (728). Het leven van de mannen zelf
speelt weinig rol. Zij zijn in feite niets meer dan radertjes in een machine. Van
triomferende prinsen of hogepriesters van de zomer zoals Louis of Max, trots op hun
kracht en macht, is hier geen spoor. Het feit dat deze arbeiders zo lang naamloos en
nagenoeg kenmerkenloos blijven terwijl het werk tot in de kleinste details wordt
beschreven, verraadt iets van hun ondergeschikte positie. De mannen zijn geen
individuen maar onderdelen, “van elkaar niet te onderscheiden” (727), en dus in de
toekomst perfect vervangbaar. Blomme beseft dat duidelijk: “Als we er niet meer
zijn, zullen anderen deze vuren stoken, bonen keren, gelijk het gedaan werd door
degenen die voor ons gekomen zijn...” (780). Erger nog, zelfs in het heden van de
personages is het al zo, gezien zij in ploegen werken die elkaar aflossen. Als individu
met eigen wil, wensen en verlangens tellen de mannen dan ook niet mee. Dat wordt
ook op het grammaticale vlak weerspiegeld. Opvallend zelden zijn zij onderwerpen
van de zin: “handeling welke ineensluit als een geordend werktuig dat in 't ijle draait”
(725) staat er, met respectievelijk “handeling” en “geordend werktuig” als
grammaticale subjecten. Het gaat om “een schouwspel dat in 't tijd- en ruimteloze
afspint” (725), om bedrijven die afgespeeld zijn of aanvangen (727). De consequent
aangehouden toneelmetafoor suggereert hetzelfde. De mannen hebben geen recht op
een eigen leven met eigen keuzes, maar ze krijgen een rol te spelen: een
voorgeschreven, vastgelegde set handelingen.
Ook van de door Janssens aangestipte harmonische verbintenis tussen de aarde,
het seizoen, de landman en het werk lijkt weinig te zijn overgebleven. De mannen
werken bijvoorbeeld 's nachts, en dat zoiets tegen de natuurlijke gang van zaken
indruist, beseffen zij zelf ook heel goed: “Ge kunt zeggen wat ge wilt! de nacht is
gemaakt om te slapen, en al doet ge 't ook jaren lang, gewend wordt ge 't nooit” (774).
In de teksten die ik tot dusver heb behandeld, wordt er dan ook nagenoeg nooit 's
nachts doorgewerkt (de enige uitzondering is de bij het zieke varken wakende Anna
uit Minnehandel). Bovendien gaat het hier niet zomaar om een nacht door de week,
maar wel om de zondagnacht. In de voorgaande romans diende de zondag per definitie
om te luieren, tot spijt van Jan uit Langs de wegen, tot grote vreugde van de jongeren
uit
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Minnehandel. De mannen in de ast zijn de enigen die aan het werk zijn, zoals blijkt
wanneer groepen lanterfantende bezoekers de in de ast komen schuilen (“Hun
verschijnen hier herinnert de mannen dat 't dageinde naakt en 't zondag is op 't dorp”
729). Ten slotte is het ook zo dat zij in de winter bezig zijn, waarin het werk normaliter
op een veel lager pitje staat. Dat wordt letterlijk gezegd op het einde (“winterdag”
(793), “heel de winter lang” 794), het wordt ook gesuggereerd door de herhaalde
nadruk op de koude345 en door de vaststelling dat er geen vruchten meer op het land
schijnen te staan (“uitzicht over naakte land” 731).
Uit dit laatste blijkt ook dat het seizoen geen werkberegelend gegeven meer vormt.
Blomme denkt op zeker ogenblik wel met heimwee terug aan “die schoon geregelde
volgorde van: elke morgen opstaan, elke avond weer slapen” en “het eeuwig
weerkerend verlangen naar de uitkomen met de lust om dezelfde bezigheid te
hervatten” (780), maar het is evident dat hij hier niet aan het werk in de ast denkt.
Het ondeelbare geheel blijkt dus te zijn opgesplitst: het werk speelt zich af los van
de aarde, ondanks het feit dat het hier om een typisch aards product gaat (“wortelen”).
Het wordt tevens niet langer volledig uitgevoerd door de werkman, maar wel door
een machine346 en door de gemechaniseerde willoze werktuigen die de mannen
geworden zijn.
Van een eventuele vreugde om het opschietende gewas, om het ontstaan van nieuw
leven, zoals dat elders wel het geval is (bijvoorbeeld in De vlaschaard), is hier geen
sprake. Integendeel: de activiteit blijkt in dit licht zelfs destructief: de wortels worden
versneden en uitgedroogd, wat eigenlijk betekent dat de groei onmogelijk gemaakt
wordt door het fundament van de kiemkracht te bewerken.
Janssens maakte in het aangehaalde citaat gewag van “het door de zon geregelde
werk”. In deze novelle gaat het, zoals ik al schreef, voornamelijk om nachtwerk,
zodat de zon die functie dus beslist niet heeft. Van het buitenlicht dat aan het begin
van de avond nog binnenvalt wordt ontkend dat het een beregelende waarde heeft:
“Aan 't derve gelaat van de dag is de gang der uren niet te onderscheiden” (726). Het
licht is zo “derf”, ‘bleek, grijs, somber’ volgens de verklarende woordenlijst, dat het
geen aanknopingspunt kan bieden om de tijd te

345
346

Enkele voorbeelden: “schuiling voor regen en koude” (732), “van de hitte in de koude” (734),
“koude buitenlucht” (790).
“Snijpeerd: grote ijzeren bak waarin een messenwiel kan draaien voor het snijden van allerlei
wortelgewassen. De wortels worden bovenaan in een brede trechtermond gegoten; de zwengel
brengt de messen in werking en uit een geul opzij stroomt de gesneden materie” (verklarende
woordenlijst, noot 6, 725).
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bepalen. Dit betekent uiteraard een aanzienlijk verschil met de eerste periode,
waarover Knuvelder opmerkte:
de tijd [is] niet ‘gebonden’ aan moderne apparatuur, maar gaat nog voort
op de wijze waarop hij bijvoorbeeld bij de joden in de woestijn van Sinaï
voortging: als een natuurgegeven, een gegeven dat slechts gebonden en
herkenbaar is aan de stand van de zon en de seizoenen (Knuvelder
1971:62).
In deze novelle verloopt het leven niet meer op het ritme van de natuur. Alternatieve
tijdregelaars en lichtbronnen hebben hun intrede gedaan: “In de ast vertegenwoordigt
de lamp het leven, de wekker de tijd” (765). Die alternatieven zijn echter niet langer
natuurlijk en organisch, maar wel artificieel en mechanisch. Toch dicteren zij het
doen en laten van de arbeiders:
In de stiltepozen gaat de aandacht op het tikken van de wekker die naast
de lanteern, tegen de zwarte wand zijn wit gelaat vertoont. Meteen ziet
Hutsebolle dat de ijzers op negen uur staan. Hij werkt zich recht, speelt
de bovenkleren uit. De anderen weten wat dit betekent: zij komen op de
benen, en maken zich gereed (735).
De novelle is doorspekt met verwijzingen naar de kunstmatige lichtbronnen: “de
vuren” (731), de “rode gloed” van de “vier ovenmonden” (734), “het lampje” (732),
de “gloeiende as in de stookput” (734), “de lanteern” (735). Het interessante is nu
dat deze lichtbronnen onvolmaakt blijken te zijn. Een groot deel van het werk moet
“op de tast en in 't blinde” (727) gebeuren, temidden waterdamp en mist. Het licht
dat ze in die werkruimte binnenbrengen, delft het onderspit tegen de “watermist”:
“Het licht der lanteern is erdoor gesmoord - een vunzend lapje nog met een rode hof
er rond, het ander ál dikke pap” (735). Nochtans werkt die lantaarn tijdens de
rustpauzes in een andere ruimte niet bijster veel beter: “De lanteern hangt weer tegen
de wand, zodat er een klaarteschemer in 't middelruim valt, doch diepten en hoeken
evenals 't gebinte van 't dak in ploezezwart donker blijft” (735-736).
Dat er zoveel duisternis heerst in de ast, lijkt een negatief gegeven. Op talloze
plaatsen wordt duisternis immers als bedreigend geconnoteerd. De boer verjaagt de
gasten naar buiten, “waar de donkerte gaapt als een gat zonder bodem” (734). Het
is de plaats waar de dood zich schuilhoudt. In de “donkere verdiepen van het dak,
op de hanebalken” (764) zit immers de uil verscholen, “onbeweeglijk als een afgod”
(764), “het Fatum, de ‘Deus ex machina’” die dood zaait onder
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de muizen (764). Het is ook de ruimte van waaruit “Knorre, die ongeluksmens” (760)
afkomstig is, en zijn aanwezigheid zal volstaan om al hun dromen te doen omkomen:
“het koeiplekje geraakt in de watersnood verzwolgen, en is alleen nog dat wrak op
de woelige, inktzwarte zee” (760). Wanneer de drogers slapen (“Alle leven heeft
opgehouden” 762), heeft de vertelinstantie het over “het eindeloze van de nacht, die
gaapt als een afgrond vol duisternis over de wereld” (762) en over “de wereld, in 't
donker gedompeld, uitgestorven” (763). De nacht wordt ten slotte ook verbonden
met droefheid: “De nacht is lang en verdrietig het waken in eenzaamheid” (760)
Verschillende Streuvelslezers hebben aan de zon een centrale positie toegekend.
Knuvelder bijvoorbeeld beschouwt die zon als het gegeven dat leven en dood, geluk
en noodlot regelt in de verhalen uit Streuvels' beginperiode. Hij noemt de zon
bij Streuvels een bijna mythisch gegeven, een beeld dat via zijn
symboolkracht uitgegroeid is tot een allesbeheersende en alles
doordringende wezenheid van leven (Knuvelder 1971:55-56).
Dat de zon inderdaad zo kan worden geïnterpreteerd, blijkt uit elk van de al gelezen
romans. Het leven en de dood verlopen er inderdaad op het ritme van zon en
duisternis, warme seizoenen en koude seizoenen. In De vlaschaard (VW II:511 sqq.)
en in Minnehandel (VW I:1120) herleeft de wereld met de komst van de lente, zoals
Jan in Langs de wegen weer “verhemde [...] met 't uitkomend lentetij” (VW I:814)
en rekent op de zomer “en de goede warme dagen” (VW I:840) om Vina weer beter
te maken. Voor Hélène Grisar uit De blijde dag begint het leven pas echt nadat ze,
“eensklaps in de zon” gekomen (VW II:895), kennis heeft gemaakt met de
allesoverwinnende “soleil” (VW II:911). In deze tekst echter schittert die kracht
letterlijk in zijn afwezigheid. De enige keer dat de zon de ast binnenvalt, namelijk
wanneer Blomme zijn verhaal vertelt, wordt op verschillende manieren duidelijk
gemaakt dat zij slechts schijnbaar echt is:
En inderdaad, na de eerste woorden begon de suggestie te werken: 't beluik
van de ovenkamer viel weg, 't beschot der zwarte wanden schoof open als
de schermen op het toneel, en daar glansde zo figuurlijk de blauwe hemel
met zonneschijn over 't wijde groen van de meers, men ademde er de
warme zomerlucht [...] Bij Hutsebolle en Fliepo schakelde dit visioen in
de persoonlijke verbeelding van hun eigen jeugd (740-741).
Deze zon, hoe echt ze ook mag lijken, is een effect van een werkende suggestie. De
hemel glanst “zo figuurlijk”, niet letterlijk dus. Wat de
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mannen te zien krijgen, is een “visioen” (iets waarvan de werkelijkheidswaarde
ambigu is, zoals de woordverklaring van Van Dale duidelijk maakt347) “en zelfs een
toneel (“als de schermen op het toneel”), fictie dus. Het is ook niet wat Blomme hen
vertelt, maar wel een vermenging van hun “persoonlijke verbeelding” met wat ze te
horen krijgen.
Knuvelder gaat tevens dieper in op de betekenis van regen, sneeuw en wind in
Streuvels' beginperiode. Hij stelt eerst en vooral vast dat zij “aanzienlijk minder
frequent dan de zon [fungeren]” (Knuvelder 1971:56). Soms, niet per definitie dus,
treden ze op
als een negatieve kwaliteit: zij suggereren vooral het ontbreken van de
zon; soms zelfs fungeren zij als een soort symbool van deze afwezigheid;
sterker nog: als indicatie voor een psychische of maatschappelijke, negatief
te kwalificeren situatie (Knuvelder 1971:56).
De wisseling van zon en regen is, aldus Knuvelder, dan ook niet “realistisch”, maar
wel “van symbolische aard, aanduiding van de wisseling van geluk en ongeluk”
(Knuvelder 1971:57). In ‘Het leven en de dood in de ast’ komen de slechte
weeromstandigheden wel frequent voor, meer nog, zij domineren de hele scène. Van
bij het begin gaat er aandacht uit naar “de wanhopig gispende regen, 't lijfelijk blazen
van de wind, de onafzienbare grauwheid der wolkenvracht die loodzwaar over de
hemel weegt” (726). Wanneer de wind 's morgens gaat liggen, volgt er toch geen
triomfantelijke intrede van de zon; het ervan uitgaande licht wordt immers bevraagd:
“een dove klaarte” (786-787), “de vale klaarte” (790), “de schemering van de grijze
winterdag” (793). Het opvallende overwicht van regen en wind benadrukt, voor wie
Knuvelders interpretatie volgt althans, dat deze mannen in een permanente staat van
ongeluk vertoeven. Bovendien worden zowel wind als regen indirect met de dood
geassocieerd. Dat gebeurt door de dodende uil als vergelijkingspunt te gebruiken:
“De schuur en de ast worden langs alle kanten omspetterd door de regen; de wind
loeit en huilt door spleten en gerren - woewoe, als een uil die blaast” (762-763). De
regen die de ast “omspettert” kan ook niet worden losgedacht van de vergelijking
van de ast met een wrak 759-760), dat uiteindelijk in de golven zal vergaan.
Uit het voorgaande blijkt hoezeer de situatie van deze astarbeiders verschilt van
die van de landarbeiders uit Streuvels' beginperiode. Hun arbeid lijkt een vloek te
zijn, die niet nodig of niet voldoende is om te

347

Visioenen hebben volgens Van Dale te maken met de “droom of abnormale geestestoestand”,
met bovennatuurlijkheid, met fantasie, “hersenschim” en “zinsbegoocheling”.
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leven en voor geen enkele voldoening zorgt. Zij werken op een ongewoon tijdstip,
op een ongebruikelijke dag en in het verkeerde seizoen. De zon ontbreekt als
organische beregelaar van het werk, en de alternatieve lichtbron is gebrekkig. Deze
mensen zijn dan ook omringd door de dreigende duisternis en de boze elementen.
Toch is deze conclusie wat voorbarig. In de tekst zijn namelijk evenzeer een aantal
voorbeelden te vinden die het tegendeel suggereren. Ook al wordt het werk als zinloos
bestempeld, de onveranderlijke werkregeling lijkt de arbeiders op zeker ogenblik
wel degelijk beschutting te bieden. Nadat het lijk van Knorre is weggevoerd, staat
er:
Kom gasten, 't is afgelopen, zegt Hutsebolle, met een zucht van ontlasting
die hij moeilijk verduiken kan. De dagtaak begint, 't werk wordt aangepakt,
alsof er niets gebeurd ware (793).
Het werk laat dus toe om het gewone leven te hervatten, of toch minstens om te doen
alsof er niks gebeurd is. Het zorgt voor een geruststellende gedachteloosheid. De
rustpauzes brengen ook niet enkel geluksmomenten; ze zijn evenzeer het rijk van de
“nare gepeinzen” over vergankelijkheid en gemiste kansen, en van de nachtmerries.
Terwijl de mannen aan het werk zijn is daarvan geen sprake.
In ‘werkelijkheid’ is deze arbeid trouwens beslist niet zo zinloos (“ten ondomme”)
als beweerd wordt. Immers, als hij verzuimd wordt of maar half uitgevoerd, rot de
cichorei348. Bovendien is het evenmin een eindeloze karwei. Het werken in de
droogovens is namelijk seizoenarbeid en dus per definitie eindig349. Men zou hiertegen
kunnen opwerpen dat het hier gaat om de beleving van de arbeiders, voor wie wat
zij doen allicht inderdaad van een oneindige zinloosheid getuigt. Nochtans is het wel
degelijk de vertelinstantie die deze informatie aanbrengt. De lezer krijgt al een subtiele
waarschuwing voor die vertelinstantie, die zich al van in het begin dicht bij de
personages en hun beleving begeeft. Bovendien blijkt ook al hoe gedeeltelijk de
informatie is die deze vertelinstantie aanreikt: de ‘correcties’ op zijn versie konden
enkel worden gemaakt op basis van een verwijzing naar de buitentekstuele
werkelijkheid, wat in feite een nogal hachelijke beweging is (infra). Als

348
349

“als de cichoreiwortelen te weinig gedroogd zijn [...] dan gaan ze aan het rotten” (Bruggeman
1986:240).
Volgens Bruggeman “zag men vanaf de oktobermaand tot rond de jaarwisseling” activiteit
in de asten (Bruggeman 1986:235). Door de activiteit in de ast “heel de winter lang” (794)
te laten plaatsvinden, schijnt de vertelinstantie de buitentekstuele werkelijkheid geweld aan
te doen. Als deze veronderstelling klopt, staaft ze de redenering dat deze keuze een retorische
functie, eerder dan gewoon een referentiële, heeft.
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lezer zijn wij opgesloten in wat hij ons wenst te vertellen, en het is niet evident om
daarvan los te geraken..
Ik schreef dat werken niet noodzakelijk lijkt te zijn in dit verhaal; “Knorre heeft
nooit gewerkt en hij leeft ook”. Anderzijds is Knorre wel de enige die in de loop van
het verhaal zijn einde vindt; zijn door zijn onwil om te werken veroorzaakte
dakloosheid wordt uiteindelijk dus toch wel zijn dood. Werken is slechts niet
noodzakelijk in de ogen van de piekerende en wat jaloers lijkende Hutsebolle.
De mensen worden bij hun voorstelling diep vernederd. Het zijn willoze radertjes
waaraan niet veel woorden worden vuilgemaakt, oneindig ondergeschikt aan de te
verrichten arbeid. Nochtans is het wel treffend dat de machine waarvan zij deel
uitmaken, niets vermag zonder die mensen. Wanneer zij slapen, zijn de “wielen
draaiend in 't ijle omdat de drijfriem afligt die de tandraderen in beweging brengen
moet, - het water stroomt tussen de borden van het scheprad door” (765). Hoezeer
de arbeiders ook verkleind en tot een ding gedegradeerd worden, onbelangrijk zijn
ze beslist niet. Het is trouwens opvallend hoe zij tijdens hun arbeid ondanks alles
toch meermaals uitvergroot en met een zekere bewondering beschreven worden:
“Een forsige kerel [gooit] ze [= de bonen] met machtige zwaai in de diepte” (726),
“met een handige draai” (727), “geweldige gebaren” (727). Westerlincks opmerking
“Nietig is de mens in die tijd- en ruimteloze oneindigheid” (Westerlinck 1961:533),
is dan ook niet helemaal juist. Net als in teksten uit Streuvels beginperiode, vinden
we ook hier de spanning terug tussen vernedering en uitvergroting, tussen reus en
stippelmens (Janssens 1971:711).
De manier waarop deze uitvergroting concreet geschiedt, zorgt er trouwens voor
dat deze arbeiders in zekere zin wel weer in harmonie zijn met hun omgeving. Ook
die wordt immers in extreme termen beschreven: “de gapende diepte” (725), “de
torenhoge stapel” (725), “in de diepte tegen de donkere achterwand der schuur”
(726), “het eindeloze van de nacht” (762), “een afgrond vol duisternis” (762). Het
beeld van de afgrond wordt trouwens ook gebruikt om iets van de arbeiders zelf te
beschrijven: “elke mens draagt een afgrond in zijn binnenst” (749). Ook al is deze
omgeving ‘onnatuurlijk’, de arbeiders horen er perfect in thuis.
De vaststelling dat duisternis in dit verhaal een negatief gegeven is, kon met talloze
citaten geïllustreerd worden. Nochtans wordt diezelfde duisternis op sommige plaatsen
toch weer met iets positiefs verbonden. Enerzijds gebeurt dat door aan licht een
zekere negatieve betekenis toe te schrijven. Wanneer 's morgens de Maf en Lot de
poort openschuiven, staat er:
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Nu valt de vale klaarte over heel het middelruim tot tegen de diepste wand,
en smijt er ineens de werkelijkheid bloot! (Niets meer te verduiken of te
verdoezelen!) (790).
Ook in de hemel, waar alles “doorschijnend als glas” (784) is, komen al Blommes
“lelijke, vuile zonden” (786) aan het licht, datgene wat hij “voor God en de mensen
heeft verdoken gehouden” (786).
Duisternis daarentegen, laat de mannen toe te liegen. Fliepo “zondigt [...] met
gedachten en begeerten tegen 't negende gebod, en daarom houdt hij schijnheilig zijn
wezen in 't donker” (738). Anderzijds blijkt duisternis ook bij uitstek een plaats voor
vertier te bieden. Dat blijkt uit de bedenkelijke activiteiten van de jeugdige
zondagsgangers, die duidelijk het daglicht schuwen:
Gescholen in de donkere hoek zijn grote loeders met langpotige deernen
aan 't kallegaaien, aan 't foefelen, robbelen in verward kluwen dooreen;
verrichten in de duik kattespel, met ingehouden angstkreten en lachen
(734).
Wanneer de boer plots binnenkomt, worden zij buitengejaagd:
Gelijk schuwe mussen vliegt de hele bende hals over kop, van 't licht in 't
donker, van de hitte in de koude; en buiten gaan de kreten van meiden en
meisjes die in de vlucht gegrepen worden, - 't gelach en gestoei van knapen
en jongens die hen achterna zitten (734).
De grensoverschrijding tussen binnen en buiten, tussen licht/warm en donker/koud,
blijkt geen effect te hebben op hun vrolijkheid, die tot in de vlucht zelf gewoon blijft
doorgaan. Terwijl de boer een gesprek aanknoopt met Blomme en Hutsebolle, volgt
Fliepo in zijn verbeelding “de bende waar al dit jong volk langs de wegen in 't duister
is ondergedompeld, de leute en 't vertier met zich medenemend” (735). Na de eerste
rustpauze, worden de arbeiders wakker door “de klop van peerdshoeven” (736). De
nacht buiten is dus ook de plaats waar de onstuimige en levensgenietende boerenzoon
te paard ronddraaft, op zoek naar nieuwe vrouwen.
Uit deze voorbeelden blijkt hoe moeilijk het is om uitspraken te doen over bepaalde
gegevens van deze tekst. De tekst biedt in zekere zin een andere visie op arbeid, maar
terzelfder tijd wordt het vroegere beeld toch bevestigd. Duisternis is negatief, maar
in een bepaald opzicht evenzeer weer positief, en vanuit nog een ander oogpunt
essentieel dubbelzinnig. In de beide net aangehaalde citaten is het in dat verband
opvallend hoezeer positieve en negatieve gegevens vermengd worden: “angstkreten
en lachen”, “kreten van meiden en meisjes [...] 't gelach en
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gestoei van knapen en jongens”. Op dezelfde manier zijn de mannen nietige dwergen,
maar tezelfder tijd geweldenaars. Het is in die zin merkwaardig hoe dubbelzinnig
een benaming als “vage schimmen van wie de geweldige gebaren in een droomnevel
vergaan en onwerkelijk schijnen” (727) in feite is. De geweldigheid wordt namelijk
beschreven op het moment dat ze aan het “vergaan” is; de mannen zijn wel “vaag”
maar toch nog altijd “schimmen”, niet geheel onzichtbaar dus. Ze zijn ook niet
onwerkelijk, maar “schijnen” dat te zijn.
Een mooi voorbeeld om deze onbeslisbaarheid te illustreren, is de in de
Streuvelsstudie omstreden figuur van Knorre. Vooreerst lijkt Knorre de ware wijsheid
in pacht te hebben. Dat verklaart in elk geval het verband dat tussen hem en
“Sint-Pieter” wordt geinstalleerd wanneer Blomme aan de hemelpoort komt. Ook
Sint Pieter is immers “aangetoorteld [...] met lappen en palullen” (784), en duidelijker
nog, Blomme wordt “getroffen door de gelijkenis van stem met die van Knorre”
(785). Nochtans is Knorre soms niet iemand anders dan Blomme, maar wel zijn
dubbelganger: “Nu wordt het Blomme alsof hij zelf in die hoop lompen gedoken zit
[...] Rechtop tegen de wand ziet Blomme zijn eigen mager postuur” (778). Daarnaast
valt er tevens iets voor te zeggen dat de landloper de dood en het ongeluk
symboliseert. Zijn binnenkomst in de ast resulteert in het failliet van (in de
verdrinkingsdood van, om meer precies te zijn) de dromen van de astarbeiders, die
steeds pijnlijker geconfronteerd worden met de irrealiteit van hun imaginaire
paradijzen. Er valt zelfs een slachtoffer, Blomme, namelijk wanneer die droomt dat
hij sterft.
Knorre vervult ten opzichte van de astarbeiders dus eenzelfde rol als de uil ten
opzichte van de muizen: die van dodelijke pretbederver. Zoals de uil drie muizen
grijpt, brengt Knorre de dood binnen in de wensdromen van drie arbeiders. De parallel
tussen Knorre en de uil blijkt op verscheidene manieren. Allebei verschijnen ze plots
en onverwacht uit het duister. Allebei zijn ze enig in hun soort, buiten elke
gemeenschap gesloten. Over Knorre wordt van bij het begin gezegd dat hij in vodden
gekleed gaat (“met slodderige palullen omhangen” (759), “bundel lompen” 762), de
uil ploft, “evenals een vodde die valt, geruisloos op de grond” (765). Hier wordt
echter nog een andere mogelijkheid geopend. Dit beeld van de vallende vod komt
namelijk nog eens terug, en wel wanneer Hutsebolle de zwerver in zijn droom slaat
tot die, naar Hutsebolle zelf vermoedt, dood neervalt: “hij slaat, slaat, tot de ander
als een vod neerzakt” (777). Het is ook niet zo moeilijk om Knorre te herkennen in
één van de drie soorten muizen, namelijk in de categorie van “schuitige kerels,
waaghalzen van de ergste soort, erkennen
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wet noch gezag [...]” (764). Met andere woorden, Knorre wordt tezelfdertijd
verbonden met de dood (de uil) als met de stervelingen (de muizen). De moordenaar
is tevens een slachtoffer. De benaming “ongeluksmens” die hem wordt toebedacht,
betekent dus tegelijk ‘ongeluk brengend’, als ‘zelf tot ongeluk veroordeeld’. Niemand
ontsnapt volkomen aan de existentiële waanzin die in deze novelle wordt voorgesteld,
ook Knorre niet.
Nochtans zijn de arbeiders daar wel van overtuigd. Zij denken dat hij erin slaagt
om te ontsnappen; hij moet niet werken en leeft toch. Dat Knorre desondanks niet
zo fel van hen verschilt, wordt al duidelijk van bij zijn introductie. Net als dat bij de
arbeiders het geval was, worden aan de beschrijving van zijn individuele uiterlijk
niet veel woorden vuilgemaakt:
door de spleet komt een zwarte ongedaante naar binnen, met slodderige
palullen omhangen die leken van 't water; zijn aangezicht is gedoken in
een wilde baard, onder een besmeurde hoed (759).
De weinige keren dat Knorre beschreven wordt, zijn in dit verband echter wel
veelzeggend. Wanneer hij binnenkomt, valt hij “gelijk een zak in de donkere hoek,
tegen de muur. Afgelopen” (759)350. Die concrete locatie doet enerzijds denken aan
de hoek waarin de jeugd eerder zat te stoeien (“in de donkere hoek” 734), maar
anderzijds zijn er ook reminiscenties aan de plaats waar de gemalen bonen werden
gegooid (“tegen de donkere achterwand der schuur” 726), een indruk die nog versterkt
wordt door het feit dat Knorre met “een zak” wordt voorgesteld. Deze laatste suggestie
wordt aan het einde van het verhaal expliciet in de manier waarop Knorres stoffelijke
resten worden beschreven: “Niet meer dan een zak bonen die moet buitengesleept
worden” (791), iets dat in een draagbak vervoerd kan worden (793). Knorre wordt
dus gelijkgeschakeld met een verwerkt product. Halverwege het verhaal komt er
zelfs een passage voor die het proces van verwerking schijnt te suggereren. Wanneer
de mannen voorbij zijn lichaam stappen, “zien ze de bundel lompen waarin Knorre
gedoken zit, dampen gelijk een ketel boven 't vuur” (762). Knorre is, als te verwerken
product, in zekere zin nog weerlozer dan de anderen, die als arbeiders tenminste nog
meewerken aan de verwerking.
Deze onbeslisbaarheid brengt de lezer in een gelijkaardig parket als de astmannen.
Ook hij geraakt niet vooruit met zijn interpretatie, hij

350

Het woord “Afgelopen” doet denken aan het ‘exit’ van een toneeltekst, wat al aantoont dat
ook Knorre een rol speelt.
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blijft evenzeer “trappelen ter plaats” (726) als zij. De communicatie tussen lezer en
vertelinstantie loopt mank; de lezer weet niet goed hoe hij de dingen moet, mag of
kan interpreteren. In de volgende paragrafen wil ik analyseren welke visie op
communicatie deze novelle geeft.
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Spreken. ‘lijk spoken uit de donkerte’
Veel zinvolle gesprekken worden er in de ast niet gevoerd, noch door de arbeiders,
noch door de bezoekers. Het werk “geschiedt in ernstig stilzwijgen - door aanhoudend
en voortdurend samenleven hebben de vijf het spreken ontleerd” (729). Als er dan
toch wordt gesproken, treedt de gebrekkigheid daarvan op de voorgrond. Veel meer
dan “een spotreden over en weer, wat plagerij, kout zonder zin, in 't gemene” (729)
stelt een gesprek niet voor. Het gaat om “onsamenhangende algemeenheden” (730),
om “een vormelijk gekeuvel, hetzelfde van alle dagen”, wat de mannen niet belet
intussen aan andere, niet terzake doende zaken te denken, aan
dingen welke men liefst onuitgesproken houdt, die effen aan opkomen en
gewekt worden door een woord in ver verband of in geheel andere zin
waarop het uitgesproken werd (735).
Slechts in het diepst van hun gedachten komt wat hen werkelijk bezighoudt naar
boven - buiten hun wil, vanzelf in beweging gezet via associaties met flarden die er
eigenlijk niets mee te maken hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de dromen en
mijmeringen die de arbeiders overvallen, “nare gepeinzen die lijk spoken uit de
donkerte opkomen, en die men niet verjagen kan” (774).
Het zijn zaken die ze “liefst onuitgesproken” (735) houden, maar soms slagen ze
daar niet in. De beschrijving van het verhaal van Blomme is typerend. Het wordt
bijna een spectrale verschijning: “De geest van 't verhaal blijft hangen als een
lichtende schijn, de woordenreeks ruist na op 't wagen van de wind” (747) staat er,
nadat Blomme zijn verhaal heeft afgerond. Hoewel, doet Blomme dat wel? Is hij de
actant van dit vertellen? Hij begint het verhaal in een opwelling, met een spontane
opmerking die hij er als het ware onbewust uitflapt. Significant is vooral de manier
waarop deze gedachte bij hem opkomt:
Maar de draf van de wilde hengst op de steenweg voert zijn gedachten op
een tweede spoor, brengt hem een andere gebeurtenis te binnen. Dadelijk
staat het in al de bijzonderheden vóór zijn geest” (738-739).
Nergens is Blomme het intentionele, handelende onderwerp in deze beschrijving.
Zijn gedachten worden gevoerd door een extern voorval (het voorbijdravende paard),
een andere gebeurtenis wordt binnengebracht en staat voor zijn geest. Al vanaf het
begin lijkt hij zijn eigen verhaal niet
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volledig meester te zijn. Op pagina 739 wordt maar liefst drie keer verwezen naar
het opdringerige karakter van zijn vertellen: “zodat hij het uitspreken moet”, “hij
weerstaat niet langer om dit genoegen in 't vertellen uit te werken” en “Nu moet hij
voortgaan”. De lezer krijgt de indruk dat het verhaal Blomme vertelt in plaats van
omgekeerd, of dat het verhaal zichzelf vertelt door Blomme.
Dit soort ‘communicatie’, voor zover de term hier nog van toepassing is uiteraard,
werkt niet helend. Blommes verhaal bezorgt hun allen gedachten aan vergankelijkheid,
gemiste kansen, uitzichtloosheid en onmacht. Het is zoals met hun dromen: even
lijkt er een schijn van bevrijding, maar enkel
om bij 't ontwaken zoveel te meer de verdrietigheid te voelen en de
treurigheid te ondergaan van het onvermijdelijke vastzitten... en dieper in
de moze te verzinken... (773).
Dromen noch verhaal bieden een uitweg uit de onverbiddelijke realiteit, ook al lijken
de mannen dat soms te denken.
De droomzeepbel wordt doorprikt door een intrusie van buitenaf (bijvoorbeeld
wanneer het droomlicht, een ander alternatief voor de zon?, door de binnenkomst
van Knorre (759) of van de boer (766) wordt gedoofd), maar sluimert het gevaar al
niet in de droom of het verhaal zélf? Ook die dromen, nochtans de uitweg bij uitstek,
worden morbide: Blomme sterft, Fliepo wordt achtervolgd door zijn kwaadaardig
geworden reisgids, Hutsebolle pleegt een moord. Verder zijn de dromen voor een
belangrijk deel opgebouwd rond dagresten. Soms blijkt dit duidelijk, zoals wanneer
expliciet gesproken wordt over “de Fiertel die heel de avond door zijn verbeelding
geschitterd heeft” (759) of over Fliepo's gemijmer omtrent de boerendochters (766).
Andere keren is de oorsprong van bepaalde droomgegevens veeleer vaag en onzeker
geworden: de “peerdekeutel” die Blomme in zijn droom uit zijn geldbeugel haalt
(766), kwam in zekere zin ook al voor in de scène met de jonge bezoekers (733), net
als de “Mosselman” en de “speelduiven” uit Hutsebolles droom (776). Het paard
waarop Fliepo rondtoert doorheen luilekkerland is misschien een echo van de hengst
van de jonge boerenzoon eerder die avond. De trein richting vreemde landen op
pagina 767 zou een voorafschaduwing kunnen zijn van het schip waarvan Fliepo
droomt (788), net zoals de gedachte aan Knorres verhalen over “gevaarten en
tegenkomsten te land en te water” (767) uiteindelijk resulteert in een gelijkaardig
scenario in diezelfde droom, maar dan wel met hemzelf in de hoofdrol: hij moet, op
de vlucht voor een storm op zee, aan land proberen zwemmen. Behalve dagresten
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komen ook gegevens uit de hen omringende werkelijkheid in een versluierde vorm
voor. Knorre bijvoorbeeld blijkt plots in al hun dromen aanwezig te zijn (als een
notaris, als een reisleider, als een melkman met ratel, als een sterveling in de rij voor
de hemel, als Sint-Pieter zelf!), en zijn varkensachtige gesnurk en geknor worden op
de een of andere manier geassimileerd (als een zaag, als een ratel). De dromen breken
dus niet radicaal met de realiteit en kunnen dan ook nooit een volledige uitweg
bieden351.
Blommes verhaal blijft nog even hangen “als een lichtende schijn” (774). “Schijn”
is uiteraard een dubbelzinnige term. Enerzijds wijst hij wel op de lichtende kwaliteiten
van het verhaal (het ‘schijnt’), maar anderzijds wordt tegelijkertijd ook al gealludeerd
op het illusoire karakter ervan, op het simulatieve, het schijnbare. Ook de manier
waarop Blommes verhaal wordt ingeleid, verraadt iets van een inherente illusie:
Al de bijzonderheden, elk in de eigen atmosfeer komen hem weer voor de
geest, in de volgorde en met hun samenhang waarop de gebeurtenissen
voorgevallen waren, - het schiet alles in leven; hij overschouwt het vanop
een hoogte als een vergezicht (739).
Blomme verkneukelt zich in zijn herinneringen: hij krijgt een “behaaglijk gevoel”
(739), de toon van het verhaal is “opgewekt en overtuigend” (742). Het tragische
van de hele zaak is uiteraard dat hij niet beseft dat de superieure, verheven positie,
die hij nodig heeft om dit verhaal te kunnen vertellen, hem meteen ook verwijdert
van zijn geïdealiseerde jonge jaren. De volgorde en de samenhang die hij opmerkt
en die hem toelaten te vertellen, verwerft hij slechts dankzij een positie “op een
hoogte”. Zijn jeugd wordt niets dan een “vergezicht”, waar hij, radicaler dan ooit,
buiten staat. Elders “overschouwt hij zijn hele bestaan - het ligt daar voor hem bloot
als een watervlak” (779), merkt hij dat zijn bestaan zich “ontrolt als een landschap
door 't raam van een trein gezien” (757), of laat hij “de gebeurtenissen uit zijn jeugd
aan de binnenwaartse blik ontrollen” (748). Maar altijd schuilt dezelfde nachtmerrie
onder deze visioenen: het is voorbij352. Hij is niets dan een toeschouwer. Het

351
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Een andere mogelijkheid ligt besloten net na de passage waarin de door Fliepo bewonderde
boerendochters verdwenen zijn: “Toen die twee, bij 't binnenkomen van de boer met de bende
weggevlucht waren, was het licht dat van hun wezen uitstraalde, opeens gedoofd, en Fliepo
zat in het donker, verbijsterd te pinken, evenals iemand die te lang in de zon heeft gekeken”
(766). Het alternatieve droomlicht dat het gelaat van deze meisjes bood, is blijkbaar zo fel
dat het voor mensen ondraaglijk wordt. Ook al zouden de dromen geen illusie zijn, dan nog
bieden ze geen soulaas.
Zoals we zagen, wijst het feit dat zijn verhaal in de verleden tijd staat, en de rest van de
novelle in de tegenwoordige tijd, op diezelfde dramatische waarheid.
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werkwoord “ontrollen” lezen we twee keer, alsof zijn leven een soort film is geworden
waar hij altijd weer naar zit te kijken353. In zijn gedroomde dood is hij zich terdege
bewust van die onoverbrugbare afstand: “In de verte ziet hij nog hoe het geweest is,
en daarbij voelt hij de deernis om 't geen hij hier achtergelaten heeft” (782), en er
volgt een opsomming van “de zeldzame lichtpunten die afsteken op de grijze
achtergrond van werk en ellende door heel zijn bestaan” (782)354. Dat hij gelukkig
was in zijn jeugd en ook later tijdens de periode dat zijn kinderen nog thuis woonden
(758), dat hij ondanks alles toch van zijn vrouw hield (780355), beseft hij pas als het
voorbij is. In tegenstelling tot Knorre, die in Blommes voorstelling het geluk wel
altijd heeft “gegrepen waar het te grijpen was” (779), hangt het besef van het geluk
voor hem samen met het definitieve verlies ervan.
De beschrijving van Blommes spreken vertoont gelijkenissen met die van het
werktoneel van de mannen. Niet alleen krijgen beide de term “toneel” opgekleefd
(741), er is ook een lexicale resonantie van “afspint” (725) in “ontspint” (741) en
een herhaling van het werkwoord “vorderen” (728/740). Beide tonen zich weinig
bekommerd om de actanten die slechts hun “aangewezen rol” (725) vervullen en
lijken voor een stuk zichzelf “in gang” (726) te houden, als een machine met

353
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Het is interessant te bedenken dat Streuvels eraan dacht om gebruik te maken van filmische
media bij het opvoeren van het toneelspel waartoe deze novelle werd verwerkt. ‘Zoo had ik
het dan aangelegd als een combinatie van toneel en film’, schrijft hij op 14 november 1956
in een brief aan Joos Florquin, ‘de werkelijkheid door personen en het gedroomde als film
of de achtergrond van het tooneel’(Florquin 1971:594). Blommes herinneringen en dromen
worden dan ook letterlijk filmbanden die zich voor zijn ogen (en voor die van de toeschouwer)
‘ontrollen’!
Het volledige lijstje luidt: “het smakelijk binnenspelen van vers tarwe brood met pap - de
deugd om de honger te stillen; de stemming van een vroege zomeruchtend, met de eerste
pijp, aan 't wandelen in de lochting, de lust om de jonge groenten te zien opkomen; de geur
van erwtensoep op 't vuur met de voorsmaak van zomerse zondagskost...” (782). Terecht
wijst Speliers hier op het opvallende gebruik van “woorden van de aanvang; vers, vroeg,
eerst, jong, voor zijn stilistische ingrepen op de dood, het is de dood vóór zijn, al schreien
deze woorden om hun antithesen” (Speliers 1971:79). Wat hij noemt “hypertellurisatie” van
“de aardse werkelijkheid, de kleine dingen waarmee wij allen moeten leven, maar waarvan
we te laat bemerken dat ze zo belangrijk waren” (Speliers 1971:79), zou Streuvels' heidense
antwoord op de dood zijn. Het blijft natuurlijk wel tragisch dat dit nieuwe leven in deze tekst
enkel figureert in de herinnering van iemand die (denkt dat hij) net gestorven is. Blomme
krijgt pas toegang tot het leven na zijn dood.
“Zijn vrouw, die slore - altijd heeft zij naast hem geslaafd - nu eerst ziet hij in dat ze samen
gekoppeld door 't leven zijn gegaan, met elkander vergroeid zijn, dat hij van haar houdt
zonder het ooit geweten te hebben, zonder dat ze malkaar ooit een schoon woord konden
geven...” (780).
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menselijke raderen, van wie de eigen intentie of wil weinig of geen belang heeft.
Zowel verhaal als handeling zijn opvallend vaak het grammaticale onderwerp van
de zin, in plaats van het personage. De gedeeltelijke mechanisering van het spreken
doordrenkt het bijna onvermijdelijk met dezelfde zinloosheid als de arbeid: het is
iets dat “in 't ijle draait” (725).
Maar behalve Blommes ‘verhaal’ wordt er niet over belangrijke dingen gesproken.
Voor een stuk heeft dit te maken met een zekere onwil, zoals wanneer Blomme denkt
dat hij zijn droom van het koeiplekje angstvallig voor iedereen verborgen moet
houden want met “een soort bijgelovige overtuiging meende hij zijn geluk te verbeuren
als hij het aan iemand mededelen moest” (755). Daarnaast wordt ook de onmacht
van de arbeiders dik in de verf gezet: ze zwijgen “daar het buiten de toon der gewone
gesprekken valt, en aanstellerig, vals klinken zou, en daarenboven niemand over
woorden beschikt om het uit te drukken” (748); “'t Geen ze met ongerief van woorden,
zouden willen uitkramen, moet noodzakelijk vals klinken, een averechtse betekenis
krijgen, verkeerd begrepen worden” (795). Woorden zijn “ongerief”, “gerief” (=
‘gereedschap’ volgens Lemaire356) dat er geen is, zoals Knorre een “ongedaante”
was. De woorden waarover de mannen beschikken drukken niet of foutief uit wat ze
voelen. Het werkwoord “uitkramen”, ‘(m.betr.t. niet gewaardeerde uitingen)
verkondigen, opdissen, vertellen: allerlei schoolgeleerdheid, onzin uitkramen’ (Van
Dale), om hun spreken te typeren, klinkt trouwens ook al denigrerend:
Het feit dat de mannen niet spreken over hun diepste zelf, over hun dromen (755)
en ware gedachten (747-748), heeft, naast existentiële eenzaamheid en vervreemding
(736), echter nog een ander, zo mogelijk nog dieper reikend gevolg. Dat blijkt
duidelijk uit een citaat als:
Bij 't bedenken merken ze op: hoeveel er rondom hen weggevallen zijn,
die alleen nog bij name bestaan, als ze in de herinnering opgeroepen
worden - onder de nakomelingen zal er niets van hen overblijven (747).
Hun zwijgen heeft verschrikkelijke gevolgen voor hun eigen bestaan. Het is een
voorafschaduwing van een genadeloos proces van vergeten en vergeten worden, dat
na hun dood onvermijdelijk zal optreden. Het is misschien nog niet eens zo gek om
te stellen dat ze tijdens hun leven eigenlijk al de vergetelheid intreden: over hun ware
zelf kunnen ze niet spreken, hun diepste dromen bestaan enkel in hun eigen hoofd
en

356

Zelfs hun taal getuigt dus van het feit dat zij in een machinale wereld zijn ingelijfd. Taal is
een werktuig, niet iets wat ‘leeft’ en ‘opbruist’ als een bron of iets dergelijks...
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blijken daar dan nog een heel precaire positie te bekleden, doordat de werkelijkheid
constant op de loer ligt om de droom te verstoren. Dat hun droom nog in hun eigen
“herinnering” bestaat is trouwens nog niet eens zo zeker: “met een dubbelzinnig hart
uitgesproken, zou het tot niets anders dienen dan om zichzelf te misleiden en spot te
verwekken” (795). Zelfs met zichzelf kunnen ze er niet over ‘spreken’; ze lopen
namelijk gevaar om zichzelf te misleiden en belachelijk te worden, misschien zelfs
in eigen ogen.
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Luisteren. ‘dát moet op een blaas uitlopen’
Zinvol spreken is haast onmogelijk, zinvol begrijpen is dat evenzeer. Interpretatie
vormt voor de personages een reëel probleem. Verschillende keren gaan zij de mist
in. Aan onbenullige voorwerpen als een paraplu357 of een zetel, kennen ze een soort
magische, bevrijdende betekenis toe. Dat is onterecht, zo blijkt duidelijk uit de
verhalen van Fliepo en Hutsebolle; niemand durfde immers met die paraplu
rondstappen zodat hij uiteindelijk op de zolder belandde (752), en van de dure zetel,
in hun dromen beschouwd als “een wonder dat ons voorbeschikt was en de weelde
zou meebrengen” (753), bleek in werkelijkheid dat “hij “vloekte” in 't huishouden”
(754), “dat “misstaat” in een huis van arme werkmensen gelijk wij” (754), zodat hij
uiteindelijk tot brandhout werd gedegradeerd. De astarbeiders denken dat ze naar
elkaar luisteren, maar zijn onvermijdelijk slechts bezig met eigen gedachten “die
met 't gesprek niets te maken hebben” (735), of, zoals naar aanleiding van het verhaal
van Blomme wordt gesteld met “de persoonlijke verbeelding van hun eigen jeugd”
(741). Zij geraken dus niet uit hun solipistische cocon.
Blomme herkent zichzelf in de verhalen van Fliepo en Hutsebolle en “ondervindt
de voldoening om niet alleen te zijn met 't geen hij zelf, als een gek droombeeld in
zijn binnenste heeft gedragen” (754), maar hij vergist zich schromelijk: de woorden
hebben hem bedrogen, en hij ziet zich plots gedwongen om de gelijkenis weer te
ontkennen: “Een paraplu, een zetel, dat zijn kinderachtigheden, dát moet op een blaas
uitlopen...” (755). In de hemel begaat hij een gelijkaardige maar nog veel pijnlijkere
vergissing: hij aanhoort de woorden die de Knorre-achtige Sint-Pieter aan zijn
Knorre-achtige voorganger toevertrouwt, en interpreteert ze in positieve zin:
Voor u, arme man, die geheel uw leven in de rechtzinnigheid uws harten
de deugd hebt gezocht in het dagelijks werk uwer handen, en nooit getracht
naar bezit, hoe gij in andere zaken soms moogt gestruikeld zijn, zal uw
laatste dag er een worden zonder avond [...] omdat hij gezegend is door
het werk der andere dagen [...] Ga binnen en treedt voor het aanschijn van
God-den-Vader (784).

357

Hamon noemt de paraplu “un objet emblématique du XIXe siècle”: “le parapluie qui (...(est
devenu comme l'enseigne du bourgeois” (Hamon 1997:169).
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“Dat gaat hier glad”, denkt Blomme, en we kunnen hem geen ongelijk geven. Als
‘Knorre’ er zo gemakkelijk van afkomt, zal het er voor hem ongetwijfeld nog zoveel
rooskleuriger uitzien! Hij heeft inderdaad zijn hele leven naarstig gewerkt; hij is
weliswaar een paar keer gestruikeld op andere gebieden (vooral dan in zijn driftige
uitspattingen), maar in het licht van zijn ijver en zijn werklust speelt dat geen rol
meer. Het draait echter volledig anders uit. Hij wordt veroordeeld en verslagen, en
wel met behulp van dat ene stukje van de speech van Sint-Pieter dat hij ‘genegeerd’
had, dat niet in zijn hermeneutische kraam paste: “nooit getracht naar bezit”. Ondanks
het feit dat zijn al te materiële verlangens nooit vervuld werden358, wordt hij wel
schuldig bevonden ernaar gestreefd te hebben. Blomme “staat paf geslagen” (785).
Zijn hem zo geruststellende, “vol goede verwachting” en “zeker van zijn stuk”
stemmende interpretatie (784) stort in. De woorden waren niet wat ze leken, opnieuw
werd hij misleid. Hij had het nochtans kunnen weten. Immers, de sterveling voor
hem is Knorre niet, hij lijkt er alleen maar goed op: “Blomme woont het oordeel bij
van de sterveling die hem voorafgaat en wonderwel op Knorre gelijkt - een topper
met slunsen omhangen” (784). Louter op basis van de uiterlijke gelijkenis concludeert
Blomme dat het om Knorre gaat en dat hijzelf dus zeker op rozen zit. De redevoering
van Sint Pieter sprak dat nochtans tegen: als de man voor Blomme werkelijk Knorre
was geweest, die nooit heeft gewerkt, waarom zou de poortbewaker dan spreken
over de zegening “door het werk der andere dagen” (784)?
Blomme had als “Ons-Heren vogeltjes in 't veld” (785) moeten leven en heeft dus
zijn hele leven deugd met ondeugd verward. Zo krijgt hij het schaamrood op de
wangen bij de gedachte aan “het kapittel van de liefde” (786), nochtans een periode
in zijn leven waarin hij wél als de vogels leefde, zoals de opvallende ornithologische
beeldspraak suggereert die onder meer voor de beschrijving van zijn jeugdige
amoureuze avonturen wordt gebruikt. De meisjes die ze op de Kluisberg ontmoetten
bijvoorbeeld, waren aanvankelijk “lijk schuwe veugels, gereed om te vluchten”, maar
laten zich algauw overhalen en Blomme en zijn

358

Zo bekeken krijgt het ‘materialisme’ waarvan dit personage wordt beschuldigd, wel een
bijzonder wankel statuut: “nu blijkt dat die droom zelf - en niet de verwezenlijking er van -het geluk van zijn bestaan heeft uitgemaakt, - het nagejaagde bezitten is niet het geluk, maar
wel het bedromen, dáárin heeft hij al zijn voldoening gevonden, - het is zijn sterkte geweest
om vol te houden...” (781). Nergens verwerft Blomme bezit, het blijft bij een noodzakelijk
niet vervuld verlangen. Noodzakelijk, want, zoals bij de wedervaren van de andere personages
is gebleken, verliest het verlangde object (de stoel, de paraplu) zijn waarde en zijn
aantrekkingskracht één keer het tastbaar aanwezig is. Dit soort dromen helpt Blomme en de
zijnen om hun onmenselijke bestaan te verdragen.
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kameraden nemen “er elk een koppel aan de arm, en al zottebollen en schetteren
gelijk eksters” trekken ze samen verder (742-743). Bittere ironie: dit inzicht blijft
het voorrecht van de lezer, want Blomme blijft zich schamen.
Dat Blomme zich vergist in deze droom, is overigens niet zo vreemd. Voor hij
aan de hemelpoort komt, gaat hij immers door een ruimte waarin verscheidene typisch
structurerende assen worden tenietgedaan. Vooreerst vervaagt de tegenstelling tussen
heden en verleden: “een ondenkbaar verloop van eeuwen, die slechts de waarde
hebben van een oogpink hebben” (783), “een tijd [...] die geen tijd is” (783). Ook
het onderscheid tussen binnen en buiten is weggevallen: “Hij wacht zijn beurt om
binnengelaten te worden, maar is reeds binnen” (783), wat niet zo vreemd is gezien
hij zich in “een ruimte zonder wanden” bevindt (782). Voorts is het niet langer goed
mogelijk om de grens tussen zelf en buitenwereld te trekken:
Nu voelt Blomme zijn wezenheid inkrimpen tot een nietige stippel, dan
weer uitzetten, oplossen in myriaden fijne stofdeeltjes, versnipperen,
opensneeuwen, en als een dampwolk de hoge ruimte indrijven met de
gewaarwording dat zijn wezen heel de onmetelijkheid vervult (783).
Staan en liggen zijn hetzelfde geworden: “hij bevindt zich (staan of liggen heeft geen
zin meer” (782) en klaar en donker zijn verdwenen (“zonder licht of duister” 782).
Zelfs een gebruikelijk maatschappijstructurerend onderscheid is opgeheven gezien
rijk en arm dooreen lopen; Blomme ziet immers “dat Sint-Pieter aangetoorteld is
met lappen en palullen - maar toch merkt hij op dat gaten en scheuren, de uitgerafelde
naden van zijn gehavende plunje een zoom hebben van goud” 784). Blomme kan
zich dus niet meer oriënteren, de vaste tegenstellingen waarop zijn begripsvermogen
steunt (tijd, ruimte, zelf/wereld, op rijkdom gebaseerde maatschappelijke standen),
lopen dooreen.
Blomme schrikt wakker uit deze droom. Hij verwart droom en werkelijkheid,
illusie en waarheid:
't gedroomde staat hem al zo levendig voor als de werkelijkheid, maar
doorsprieteld met onwaarschijnlijkheden: een verwarring van bekende en
onbekende wezens die opduiken en weer verdwijnen - mensen die hij
sedert lang dood weet, hebben aan de handeling deelgenomen - Dule is er
de hele tijd verschenen onder de gedaante van een vreemd wijf! Ook de
plaats waar 't gebeurd is, blijkt een samenstel van bekend met onbekend,
gedurig afwisselend, zonder vaste stand - maar zo duidelijk alsof
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hij de streek waarlijk had bezocht... Van lieverlede moet hij bekomen, de
draad ontwarren, de werkelijkheid van de droom afscheiden. ...Het is echter
geen gewoon dromen geweest. Blomme is overtuigd dat er kwaad mede
bemoeid is, dat hij behekst werd, van de mare bereden [...] Knorre heeft
het hem aangedaan uit wraak, met kwaad inzicht; doch het is een vermaan,
een waarschuwing van God (787-788).
Bekend en onbekend worden vermengd, evenals personen die zich in feite op
verschillende tijdstippen (“sedert lang dood”) of plaatsen bevinden. Bovenal is het
zo dat Blomme niet goed kan formuleren wat de oorsprong is van zijn droom: goed
(“God”) of kwaad (“behekst”, “van de mare bereden”)? Hij ziet zich genoodzaakt
om beide polen te verenigen in de laatste zin van het citaat. Het is kwaad, maar
tezelfdertijd ook goed.
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Lezen. ‘information that we must accept without question’
Ook de lezer raakt, zoals ik al aanstipte, bij zijn lectuur in de problemen verzeild.
Voor hem is een figuur als Knorre evengoed een oninterpreteerbare, een “ongedaante”
(letterlijk: niet-gedaante: ongevormd!), die uit de vormeloze chaos buiten het verhaal
komt binnengewankeld. Tevergeefs probeert de lezer de tekst in een ondubbelzinnige,
eenduidige en vooral veilige interpretatie te dwingen. Een interpretatie die een soort
vuurtoren kan zijn in deze mist van woorden, in deze “sluier van watermist, die 't al
omdoezeld houdt” (725). Of een reddingsboei “midden een zwarte oneindigheid van
water...” (759-760), een aanknopingspunt “in de gapende diepte” (725) van de
afgrondelijke tekst.
Niets blijkt echter definitieve vastheid te kunnen bieden. Ik wees al op het
problematische vertelstandpunt. Wie vertelt het verhaal, en wat is de status van die
informatie? Is ze al dan niet betrouwbaar? “Astman Blomme vooral is (romanesk
volledig verantwoord) de spreekbuis”, lezen we bij Speliers (Speliers 1971:78). Het
is inderdaad zo dat Blomme de meeste informatie aanbrengt. Maar hoe betrouwbaar
zijn de beweringen van iemand die voortdurend iedereen zit te beliegen, en zeker
niet in de laatste plaats zichzelf? Hij heeft zijn overspel “zozeer bewimpeld en
verdraaid dat het toch een aangezicht kreeg” en slaagt er zo in zijn geweten in slaap
te wiegen (756-757). ‘Blomme is zichzelf aan 't beliegen’, luidt de parenthese op
pagina 756 middenin zijn innerlijke monoloog, en bij het vertellen van zijn uitvlucht
om met een of ander jeugdlief te kunnen breken, beseft hij zelf: “Ze vatte wel dat 't
er met de haren was bijgesleurd, maar al pratend wond ik me-zelf op, meende 't
achterna” (744). Kan de lezer nog wel iets geloven van wat hij voor de rest vertelt?
Het probleem van de perspectivering heeft ook in de kritiek tot markante discussies
geleid in verband met de interpretatie van de Knorrefiguur. Westerlinck beschouwde
hem als het toonbeeld van een franciscaanse onthechting, Speliers daarentegen als
een levenslustige alcoholist die van het bestaan heeft ‘geplukt wat hij plukken kon’,
en dus met recht en rede ‘het inkarnaat van een carpe-diem-mentaliteit’ kon worden
genoemd (Speliers 1968:174-175). Beiden stellen de ‘bron’ van hun citaten niet in
vraag. Zoals Geir Farner opmerkt, krijgen we echter bitter weinig informatie over
Knorre uit de mond van de ‘verteller’:
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Behalve in een korte alinea wordt Knorre consequent van buiten af
geschilderd, uit de gezichtshoek van de drie anderen, die bovendien zeer
weinig over hem weten. Hun voorstellingen van zijn gelukkig bestaan
berusten alleen maar op hun eigen onrealistische gissingen, die projecties
zijn van hun wensdromen (Farner 1989:106-107).
Zowel Speliers als Westerlinck beschrijven Knorre op de een of andere manier als
een voorbeeld van een gelukkiger leven, waarin de werkelijkheid aanvaard wordt
zoals ze is. Het zijn vreemde stellingen over een novelle waar ‘de gelukkige’
uiteindelijk de enige is die fysiek sterft of waarin ook die blijkbaar zijn toevlucht
nam tot ‘artificiële paradijzen’, en wel door zich regelmatig lazarus te drinken. De
visies van de personages sluiten niet bij elkaar aan; elk geeft een vertekend beeld
van de zwerver. De lezer wordt teruggeworpen op wat de verteller zelf zegt. Voor
het geval Knorre staat hij dan al voor een onoverkomelijk probleem - de aan de
vertellende instantie toe te schrijven uitlatingen over dit personage zijn schaars, en
laten niet veel conclusies toe.
Is die zogenaamd auctoriële verteller dan zo betrouwbaar? En welke criteria staan
ter beschikking om dit uit te maken359? Misschien kan men gebruikmaken van een
extratekstuele maatstaf, zoals ik eerder deed naar aanleiding van de vermeende
eindeloosheid of zinloosheid van het werk. Maar wat zegt dit over dit specifieke
literaire universum? Een andere mogelijkheid bestaat eruit een beroep te doen op
intratekstuele gegevens. Door stukken tekst tegenover elkaar uit te spelen en zo de
vinger te leggen op incoherenties, inconsequenties, tegenstrijdigheden of
dubbelzinnigheden, kan minstens toch worden aangetoond dat er iets aan de hand is
met een verteller (een vertelinstantie). Hetzelfde kan door op botsingen te wijzen
tussen bijvoorbeeld intentie en daad, auctoriële commentaar en actantieel succes.
Met andere woorden, door het verhaal van de verteller als verhaal te beoordelen, dat
wil zeggen: te situeren tussen opposities als al dan niet samenhangend, al dan niet
consistent of volledig, logisch of verward, één- of meerstemmig. Allicht kan daaruit
niet worden geconcludeerd of iets al dan niet betrouwbaar is, maar de vaststelling
dat er iets gebeurt binnen dit spreken, dat het vertelstandpunt op de een of andere
manier afwijkt van wat conventioneel als normaal wordt bestempeld, biedt heel wat
onderzoeksmogelijkheden.
De interessante manier waarop deze novelle met de figuur van Fliepo omgaat, kan
dit illustreren. Net als Hutsebolle (761) beschouwt de extradiëgetische verteller Fliepo
als een onnozelaar:

359

Voor uiteenzettingen over de onbetrouwbare verteller kan de lezer terecht bij onder anderen
Booth 1961, Rimmon-Kenan 1983, Chatman 1990.
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Zijn geest is enkel vatbaar voor eenvoudige gevoelens - hij ondergaat ze
zonder wederkering of beredeneren, en neemt alles op gelijk het zich aan
hem voordoet. Niemand heeft hem ooit ernstig opgenomen, en daardoor
twijfelt hij ook aan zichzelf en is maar gelukkig als hij niet geplaagd of
geduveld wordt (748).
Niemand neemt hem ooit serieus genomen, dat klopt, zelfs de verteller niet.
Onophoudelijk benadrukt die zijn naïviteit. Zo wordt onder meer beweerd dat hij,
met “de geestdrift op de dwaze smikkel” (733), aan het luisteren is “naar 't geen hij
met brokken en stukken van kluchtigheden kan snappen” (733) en zonder te weten
“dat men hem voor de aap houdt” (733) - een “gemakkelijke prooi” voor spotters
(729). Zijn kinderlijk-eenvoudige gevoelens staan hem dus zichtbaar op het gezicht
te lezen. Maar onder Fliepo's gelaat schuilt heel wat meer dan wat de oppervlakte te
zien geeft.
Af en toe360 geeft Fliepo blijk van zijn vermogen om zijn ware aard en gedachten
te verbergen. Als de boer met Blomme en Hutsebolle staat te praten, houdt hij “zich
koes en gebaart te luisteren” (734), maar terzelfder tijd is hij met totaal andere dingen
bezig: “zijn gedachten verwijlen op de bruske [sic] tegenstelling van gerucht en
stilte” (735), en “zijn verbeelding volgt de bende waar al dit jong volk langs de wegen
in 't duister is ondergedompeld, de leute en 't vertier met zich medenemend” (735).
Wanneer hij tegen het gebod der kuisheid zondigt, “houdt hij schijnheilig zijn wezen
in 't donker” (738). Deze ‘diepere bodem’ beschouwt hij zelfs als zijn levensfilosofie:
hij is een mens “die naar binnen leeft, en zijn geluk zoekt op een andere manier dan
gewone lieden” (768). Hij blijkt ook in staat zijn om op het eind van de novelle de
leugens van de andere personages te doorzien: “Fliepo, die op zijn manier de
angstnacht medegemaakt heeft, zwijgt, maar doorschouwt het huichelen en de
geveinsdheid op het gelaat der twee anderen” (791).
Fliepo denkt enkel aan zijn primitieve genoegens en driften, zo wordt wel beweerd,
aan eten en seks. Diverse passages staven deze interpretatie: zijn wellustige gedachten,
zijn bacchantische vraatlust in het gedroomde luilekkerland, zijn opvallend gebrek
aan interesse voor Knorres “wijsgerige beschouwingen” waarnaar hij maar half
luistert want “'t geen hij ziet doet hem het water in de mond komen” (772). Maar er
is meer in deze figuur. Hoe valt het bijvoorbeeld te verklaren dat hij de enige lijkt te
zijn met een gevoel voor het ‘radicaal andere’? Blomme droomt van een koeiplekje
om er zijn oude dagen te gaan werken, Hutsebolle van een bescheiden,
weinigzeggende triomf in zijn hobby,

360

Dat dit niet altijd het geval is, blijkt bijvoorbeeld als hij de enige blijkt te zijn die “niet gelijk
de anderen zijn vrees verduiken kan” (791).
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maar Fliepo ondervindt “een onbedaarlijk verlangen”, “de aantrek naar onbekende
verten, het onduidelijk vermoeden van een wereld” (767). De jongen denkt aan
“vreemde streken, met een onrust en een jacht om er iets over te vernemen, er heen
te trekken” (767). Hij wil verder dan “Keerzeren”, een gehucht van Edelare in
zuidelijk Oost-Vlaanderen (767), wordt aangelokt door “die mysterieuze tover der
verten” (767), maakt associaties bij
't huilen van de trein, die 's avonds en 's nachts als een vuurspuwend
monster, met glimmende geledingen, heel in de verte door de donkere
landen heenslingert (767).
Hij hangt aan de lippen van Knorre, “die heel de wereld en al de vreemde streken
heeft afgereisd”, “dat mysterieuze in zijn lijf” (767) draagt en hem vertelt “van steden
waar de mensen nooit slapen gaan, en 't bij nacht al zo druk is, en glinstert van 't
licht, als bij klare dag” (767). De rest van de astarbeiders beschouwt dit als “klinkklare
onzin en gloeiende leugens” (767), maar Fliepo ervaart het als “het opperste geluk”
“om er eens op uit te trekken, alles te verlaten, goed kome 't uit avontuur te wagen”
(767). Hij is de eeuwige repetitie beu: “Voortaan zou elke dag, elk uur hem een ander
uitzicht van de wereld aanbieden” (769), droomt hij. Dit zijn niet de gedachten van
iemand die enkel tot eenvoudige gevoelens in staat is, van iemand die enkel met zijn
brood en pap begaan is.
Fliepo is trouwens ook de eerste die eraan denkt dat Knorre wel eens ziek zou
kunnen zijn, en niet gewoon dronken: “Nu was Knorre binnengekomen, sterrezat of
ziek!?”, staat er al op pagina 767. Tevens voelt hij zich als eerste verantwoordelijk
voor Knorre: “Hij voelt verplichting tegenover hem, genoopt te helpen, de stervende
bij te staan” (768). Het zijn gedachten die pas veel later bij Blomme of Hutsebolle
opkomen. Tussendoor trakteert Blomme in zijn onwetendheid de stervende nog op
een “nijdige stamp” (773) en verzorgt Hutsebolle een heftige scheldpartij:
Ei Knorre, gij beest! roept Hutsebolle in een gramte [...] Kruip liever
entwaar in een zwijnskot, bij uw weerga, in plaats van ons hier alzo de
milt af te zagen! (775).
Er is nog iets vreemds aan de hand met Fliepo's luilekkerlanddroom. Het soort
wetenswaardigheden dat Knorre in die droom ten beste geeft, getuigt van een
duidelijke en doordachte filosofie en van een gegrond inzicht in de gang der dingen
en in de menselijke psychologie:
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Er zijn mensen die waarlijk menen dat 't bestaan der wereld van hen
afhangt, - van sedert de schepping zijn de mannen van uw soort al onkruid
aan 't wieden, en daarom is er geen pijlke te minder. Waartoe de bestaande
dingen willen veranderen? gekkenwerk! Het leven is een reis: we zetten
uit en komen terug op 't zelfde punt vanwaar we vertrokken zijn: Blomme
is als koeiwachter begonnen, en mag hij nog wat leven, zal als koeiwachter
eindigen - op d’ hofstee kan men nog altijd een oude sukkelaar gebruiken
die voor niets anders meer deugt... Kom, Fliepo, we verspelen hier ál onze
schone tijd, jongen (770-771).
Dergelijke gedachten ondermijnen de bewering van de verteller dat de jongen slechts
een heel beperkt gevoelsleven kent, niet in staat is tot nadenken of beredeneren en
nooit dieper doorstoot dan de oppervlakte van “alles gelijk het zich aan hem voordoet”
(748). Dit werkt heel bevreemdend, en des te meer omdat zijn droom duidelijk in
twee stemmen uiteenvalt: die van de filosoferende Knorre, en die van de zich op de
lekkernijen in de bomen concentrerende Fliepo. De tweede stem sluit perfect aan bij
de manier waarop de verteller Fliepo eerder beschreef (748), maar de eerste klinkt
aanzienlijk minder waarschijnlijk in de oren. Vermoedelijk zitten er fragmenten
tussen uit werkelijke discussies tussen Knorre en Blomme (777-778), maar dan nog
is het vreemd dat hij ze onthoudt en op die manier interpreteert. Het is alsof de
verteller het personage Fliepo bepaalde dingen opdringt die hij eigenlijk niet kan
hebben gedroomd, of toch zeker niet op een dergelijke gesofisticeerde manier. Er
botst iets binnen deze tekst: de tegenstelling tussen de beschrijving van Fliepo als
een onnozele, en de verdere uitwerking van het personage die een veel rijker en
gevarieerder beeld laat zien. Deze botsing wordt in deze droom wel heel expliciet361.
We moeten dus voorzichtig zijn met wat de verteller ons diets maakt. Eén keer de
waarachtigheid van de vertellende instantie echter niet langer zonder onderbreking
gegarandeerd wordt, één keer zijn vertoog bij momenten geen volstrekt gestroomlijnd,
homogeen, netjes samenhangend en éénduidig geheel meer blijkt te zijn, heeft de
lezer een serieus probleem. Alles komt op losse schroeven te staan. De tekst neemt
een loopje met de lezer. Niets is nog zeker, overal sijpelt de twijfel binnen. We betalen
een hoge prijs voor het verbreken van het vertrouwenspact dat we met de verteller
sloten door het boek te openen (Servotte 1965:60). We bevragen niet ongestraft
“information that we

361

Een gelijkaardige spanning vinden we ook in de laatste droom van Blomme, en wel tussen
zijn eigen “boerenvlaams” (786) en het hoogdravende, plechtige taalregister waarin Sint-Pieter
(s)preekt.
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must accept without question if we are to grasp the story that is to follow” (Booth
1983:3).
Neem als voorbeeld de woekerende toneelmetafoor. De eerste zin luidt:
De schuur met de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel waar,
in de gapende diepte, door haveloze mannen, in haastig tempo, een spel
wordt opgevoerd (725).
Er staat: ‘gelijkt’, niet: ‘is’. Het citaat gaat verder:
Het gebouw staat er eenzaam op de verlaten vlakte; het toneel zonder
toeschouwers, en de spelers doende achter een sluier van watermist, die
't al omdoezeld houdt. De mannen vervullen elk zijn aangewezen rol handeling welke ineensluit als een geordend werktuig dat in 't ijle draait
- een schouwspel dat in 't tijd- en ruimteloze afspint (725).
Tegelijk doet dus een ander beeld zijn intrede: dat van het werk. In dit ene citaat
vinden we al “spel, toneel, spelers, schouwspel” enerzijds, en “schuur, werktuig”
anderzijds. Maar beide beeldengroepen verstrengelen zich in bepaalde woorden:
“rol” (zowel ‘radertje’ als ‘toneelrol’), “handeling” (zowel ‘werkzaamheid’ als
‘toneelhandeling’). Een eind verder smelten ze zelfs samen: “werktoneel” (728). Het
is onmogelijk om een onderscheid te maken; wordt hier gewerkt of wordt hier een
toneel opgevoerd? Beide en toch ook weer niet! De dubbelzinnigheid van een woord
als “handeling” treedt overigens slechts in werking door de nabijheid van beelden
van de andere groep, via wat men zou kunnen noemen semantische contaminatie
dus. “Werk” (726) wordt plots zowel ‘oeuvre’, ‘toneelstuk’, als ‘werkzaamheid in
de ast’. Het “eenbaarlijk herhalen derzelfde beweging” (726) betekent tegelijkertijd
‘repeteren’ als ‘arbeid verrichten’, “bedrijf” betekent tegelijk ‘bedrijvigheid’ als ‘een
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bedrijf van een toneel’362. De betekenissen laten zich niet fixeren, éénduidigheid valt
niet te installeren.
De ast is geen toneel, maar tegelijk ook wel; de tekst toont iets en verbergt iets,
de tekst als een donker krocht vol aan- en afwezige spoken, vol zich neerschrijvende
en zich wegschrijvende suggesties? We weten niet eens waar hij op aanstuurt. De
ast als een verkleining van de wereld/het leven, het schemert zo vaak tussen de regels
van diverse commentaren door, maar hoe kan dit ooit worden bewezen? Hetzelfde
geldt voor het intermezzo met de muizen: symbolisch, allegorisch, metaforisch - een
verkleining van de ast? De suggestie is er, maar hoe kan dit gestaafd worden door
gebruik te maken van de tekst363?
Bij de overgang van het toneel van de astarbeiders naar het spel van de muizen
(762-763), worden twee tegenstrijdige suggesties onontwarbaar verweven. Er staat
“Alle leven heeft opgehouden” (762), maar ook dat “alle levend wezen in rust ligt”
(763). De astmannen worden vergeleken met “helden, na een woest gevecht,
gesneuveld, om

362

363

Het wordt nog gecompliceerder als we vertrekken van de stellingen van Philippe Hamon dat
“Tout travail, artistique ou non, peut être en effet compris comme une métaphore du travail
de l'écrivain” (Hamon 1997:183). Misschien is er inderdaad wel iets te doen met formuleringen
als “Het lijkt een aangeleerd spel, door danig herhalen, zonder inspanning van de hand
gaand”, “met eigen ritme, gehaast, zonder nutteloze gebaren” (727), “de bezigheid [zet] in
en vordert met de vereiste regelmaat: de twee schoppen schraven schrankend over de stenen
vloer” (728 - “schraven” betekent ‘schuren, al glijdend een krassend geluid maken’ volgens
de verklarende woordenlijst bij het Volledig Werk) en “alsof de handeling zelf een
ingekeerdheid en eerbied vereist” (729). Na een nauwgezette bewerking gaan zowel wortelen
als woorden “weer de wereld in” (726). Ook het herhaaldelijk wijzen op een gebrek aan
onmiddellijke toeschouwers en de twijfel bij “het eind of 't begin, het doel of het nut” (726)
van dit soort werk, kunnen eventueel worden gelezen als metaliteraire vragen die de schrijver
zich stelt bij zin en onzin van de eigen artistieke bezigheid.
Het geval met de muizen is trouwens een dankbaar voorbeeld om aan de hier aangestipte
problematiek toch enigszins tegemoet te komen. Het valt namelijk op dat, naast de in het
oog springende mogelijke symbolische verwijzingen (er zijn drie soorten muizen, drie muizen
worden gegrepen, het noodlot hangt boven hun hoofden, de beschrijving van het
muizencarnaval na de maaltijd gebruikt een gelijkaardige rist merkwaardige werkwoorden
als de scène waarin de bezoekers van de ast afgebeeld worden - beide toestanden worden
trouwens letterlijk met hetzelfde woord benoemd: “zottemarterij” 730/764), de inleiding op
het muizentafereel (762-763) heel wat parallellen vertoont met de initiële situatie van de
astarbeiders zelf (725-726). Tweemaal vinden we een verwijzing naar het afgrondelijke
(gapende diepte versus. afgrond/put), naar het publiek (toneel zonder toeschouwers versus
toneel voor een onzichtbaar publiek), naar regen en wind, naar “'t tijd en ruimteloze” versus
“het eindeloze van de nacht”, naar de beperkte zichtbaarheid (“sluier van watermist die 't al
omdoezeld houdt” versus “de nacht, die gaapt als een afgrond vol duisternis over de wereld”).
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nooit meer op te staan” (763)364, maar de volgende zin al worden ze “reuzen in
honderdjarige slaap” (763) genoemd. Alles komt samen in één enkele frase als gezegd
wordt dat “de wereld, in 't donker gedompeld, uitgestorven, aan zichzelf overgelaten
schijnt” (763). Wat voor toestand wordt hier geschetst? De lezer heeft er het raden
naar.
Er gebeuren nog wel meer vreemde dingen in deze tekst. Blomme erkent schuld:
hij heeft onder meer “nooit een stonde van Gods natuur genoten” (786), staat er, en
dat terwijl zijn overzicht van geluksmomenten nog geen vier bladzijden eerder dingen
bevatte als “de stemming van een vroege zomeruchtend, met de eerste pijp aan 't
wandelen in de lochting” en “de lust om de jonge groenten te zien opkomen” (782).
Na de laatste reeks dromen doet de tekst een uitspraak die zowel op Blomme als op
Hutsebolle slaat: er werd hen “een inzicht geopend over hun eigen bestaan en de
verhouding der waarden van 't leven” (792). Wie het nakijkt, merkt echter dat
Hutsebolle uitsluitend bezig is met de vraag of hij nu al dan niet gemoord heeft, en
vooral: of men hem kan snappen of niet! Iets eerder vinden we:
[het komt hen voor] alsof ze die nacht in een andere wereld hebben geleefd,
en daardoor een nieuw inzicht over de werkelijkheid van het hiernamaals
kregen (789).
Het eerste deel geldt misschien wel voor alle drie, het tweede lijkt opnieuw alleen
op Blomme te slaan (cfr. Kemp 1973). De tekst doet het uitschijnen alsof hun
angstdromen hun iets bijbrachten: ze zijn doordrongen van de zinloosheid van hun
dromen, van de noodlottigheid van het bestaan (“een lastige reis, waar elk zijn weg
volgt, tot de dood u met de vinger op de schouder tikken komt, en waarna alles uit
is,...” 793) of van hun handelen. Het is een wetenschap die verlammend zou moeten
werken, en toch gaan ze weer aan de slag: “De dagtaak begint, 't werk wordt
aangepakt, alsof er niets gebeurd ware” (793). En is dit ‘inzicht’ wel zo nieuw?
Knorre is nog niet eens gestorven, of de verteller verzekert ons dat de mannen al
“sedert lang [weten] dat dromen zinsbedrog is”. Die wetenschap is dus niet van
vandaag. Ook gedachten aan vergankelijkheid en het vanitasmotief doken al veel
eerder op in de tekst. Nog voor de binnenkomst van Knorre, naar aanleiding van de
vertelling van Blomme, zijn ze alle drie al op hun manier aan het mijmeren gegaan
over leven en dood, over de zin en onzin van hun

364

Terloops wijs ik er hier even op dat uiteindelijk, na afloop van het volledige ‘toneel’ Knorre
de enige gesneuvelde held is die blijft liggen! De rol van Knorre is trouwens sowieso minimaal
te noemen: enter Knorre, gaat liggen in hoek, exit Knorre. “Afgelopen” (759).
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bestaan. Wanneer de Maf en Lot plots binnenkomen, lijkt er van een radicale omkeer
sprake te zijn: “Nu valt de vale klaarte over heel het middelruim tot tegen de diepste
wand, en smijt er ineens de werkelijkheid bloot! (Niets meer te verduiken of te
verdoezelen!)” (790). In het licht van Blommes gedroomde ontmaskering is dit
uiteraard betekenisvol: hun leven staat niet langer in het teken van leugen en
onrealistisch gedroom. Maar vrijwel onmiddellijk, een enkele bladzijde verder is het
hypocriete gehuichel al weer in volle gang wanneer Blomme en Hutsebolle met de
Maf en Lot meepraten “in tegenstrijd met 't geen ze inwendig denken”, wat door
Fliepo als “huichelen en geveinsdheid op het gelaat” (791) wordt ontmaskerd. De
zogenaamde verandering wordt terzelfder tijd bevestigd en ontkracht.
De tekst is doorspekt met allusies op de onwetendheid van de lezer. “Hoeveel tijd
is er verlopen?”, luidt een vraag waarop geen antwoord volgt (736) en ook wij weten
het niet. Er wordt gelachen op pagina 766, Blomme schrikt wakker en omdat hij
Fliepo “met wijdopen ogen [ziet] voor zich uitstaren” (766) denkt hij dat de lach van
hem kwam. Die ontkent echter, en Blomme begint te twijfelen aan de realiteitswaarde
van wat hij nochtans duidelijk meende te hebben gehoord. “Daarop weerklinkt een
geweldige schaterlach”, staat er in de tekst, en met “de schaterlach” als syntactisch
onderwerp blijft ook de lezer in het duister over wat er nu precies is gebeurd, of er
überhaupt wel gelachen werd in de werkelijkheid buiten Blommes droom365. Het
verhaal van Blomme biedt een ander goed voorbeeld. De man vertelt, één van de
andere personages gaat aan het denken en zijn gedachten onderbreken de zin waarmee
Blomme net was begonnen. Een eind verder wordt de focus terug op de sprekende
Blomme gericht, maar weer krijgen we een onvolledige zin, de tweede helft deze
keer, maar dan wel van een andere zin. Een voorbeeld maakt dit procédé duidelijker:
“een preuse hereboer die voor al 't volk ten toge zat...” (745), begint Blomme zijn
zin, en hij gaat een bladzijde daarna verder: “... liepen we voort zonder op onze weg
te letten” (746). Ertussen krijgen we in een soort telegrafische stijl de flitsende
gedachten van Hutsebolle, die over het verhaal blijft nadenken “zonder te horen wat
Blomme verder vertelt” (745). We hebben er het raden naar wat zich ‘achter’, ‘onder’
die aan Hutsebolle gewijde woorden bevindt; ook wij missen een stuk van het verhaal.
Het hele probleem met deze tekst is niet dat hij te verward is om te worden
geïnterpreteerd. Veeleer gaat het erom dat hij twijfel zaait: net

365

Dat de toneelversie Fliepo laat lachen vermag uiteraard weinig of zelfs helemaal geen
uitsluitsel te brengen.
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iets te weinig consequent om vastgepind te worden, net iets te consequent om als
wartaal te worden afgedaan. Een goed voorbeeld is het beeld van het schip, dat vanaf
het begin van het verhaal wordt gebruikt om het leven in de ast te typeren: de mannen
leven “als op een schip in volle zee” (726). Wat verder keert het beeld terug:
de hele boeie wankelt als een oude schuite, midden een zwarte oneindigheid
van water... - torenhoge baren wentelen er voortdurend tegen aan, om de
wanden te doen splijten... De schuite zwalpt voort, zonder stuur, de
bemanning slaapt. - De Maf en Lot zijn gevlucht en hebben hun maats in
de nood achtergelaten. Nu Knorre, die ongeluksmens, als drenkeling werd
opgenomen, blijkt dit een te zware ballast, en de oorzaak dat de schamele
boot zal vergaan. Blomme voorziet de ramp - het koeiplekje geraakt in de
watersnood verzwolgen, en is alleen nog dat wrak op de woelige,
inktzwarte zee... (759-760).
Op het einde van het boek, lijkt het hele geval gezonken:
Fliepo is op zee geweest, een storm meegemaakt op een schip, heeft moeten
aan land zwemmen, achtervolgd door Knorres lijk dat op de baren
rondzwalpte en dreigende gebaren miek... (788).
Blomme krijgt eveneens een belangwekkende beschrijving opgeplakt wanneer hij
ontwaakt:
Blomme staat verdoold in een onbekend land, in 't blinde te tasten, gelijk
iemand die aan 't waden is, en alle stappen met de benen in 't moeras
verzinkt - zijn gedachten missen vaste bodem (787).
Door te zorgen voor een soort van verhaalverloop in deze beschrijvingen, van schip
over wrak naar schipbreuk, verkrijgen die beschrijvingen een causale noodzakelijkheid
die zij normaal gezien niet genieten. De lezer verwacht dat het beeld opnieuw zal
opduiken, meer nog, hij veronderstelt een dalende lijn.
In het licht van deze beeldenreeks krijgen ook een aantal andere verwoordingen
plots een heel interessante lading. Wanneer hij beseft dat zijn beste jaren voorbij
zijn, wil Blomme dat zelfs aan zichzelf niet bekennen:
- Ik ben nog kloek en sterk, zou mijn jongens nog op hun gat werken - we
zullen het eens zien, als ik op een hoeveke zit, en mijn eigen baas ben...
Daar geraakt hij weer in zijn vaarwater, - ziet zich bezig aan de dricht, de
beestenkweek. Gelijk elke avond beleeft Blomme in de droom waarmede
hij inslaapt, zijn geluk alsof het werkelijkheid geworden ware (759).
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Om uit te drukken dat Blomme zijn twijfel aan de kant schuift en weer overgaat tot
zijn gebruikelijke fantasie, wordt hier de uitdrukking “weer in zijn vaarwater geraken”
gebruikt. Deze verwoording ontleent een zekere motivatie, een vorm van
noodzakelijkheid, aan de overkoepelende beeldenreeks uit de tekst. Hetzelfde kan
worden opgemerkt naar aanleiding van de woelende Hutsebolle: “In een hazendoezel
dobbert Hutsebolle tussen waken en slapen, tussen denken en dromen” (760). Ook
dit werkwoord lijkt niet meer volkomen lukraak; sterker nog, het was tot op zekere
hoogte voorspelbaar. De wens om alles in een tekst noodzakelijk te maken, wordt
hier op een opmerkelijk geslaagde wijze vervuld.
Het mechanisme is duidelijk: elke verwoording die enigszins met varen te maken
heeft, wordt in dit verhaal gepast366. Nochtans duikt er aan het einde van de tekst een
woord op waarmee de lezer niet goed raad weet: “Er is iets veranderd in de ast: de
ruimte is wijd geworden als het schip der kerk” (786). Waarom valt een dergelijk
woord hier, dat mogelijk voor een vertroebeling van de beeldenreeks kan zorgen,
waarom werd niet veeleer geopteerd ofwel voor een woord dat duidelijker en
ondubbelzinniger past, ofwel voor een woord dat helemaal geen reminiscenties
oproept aan de tot op dit ogenblik volgehouden beeldenreeks? Wat moet de lezer
met een dergelijke frase aanvangen? Een andere vraag is waarom het beeld van het
schip niet terugkeert in de laatste fase van het verhaal, wanneer weer gewoon wordt
verder gewerkt.
Waar de lezer vooral mee te maken krijgt bij zijn lectuur, is twijfel. Hoe wordt hij
verondersteld om te gaan met deze tekst, welke conclusies kan hij trekken, waar
moet hij halt houden? Hij weet zich met andere geconfronteerd met hetzelfde
interpretatieprobleem als de personages, waardoor deze tekst de grens tussen
buitenstaanders en zij die meespelen doet vervagen. In de volgende paragraaf ga ik
dieper in op de visie op toeschouwers die in deze tekst naar voren wordt geschoven.

366

Een soortgelijk voorbeeld is de beeldenreeks van het hout. Dat Blomme sterft doordat een
boom wordt omgezaagd, is niet toevallig in een novelle waarin hij werd geïntroduceerd als
een “bejaarde doch pezige vent met houterig wezen” (728), “een stokoude man” (786) wordt
genoemd en door een van zijn collega's beschouwd als een “oude tjok” waarin nog “sap” zit.
Zijn zonden ziet hij zelf “als kankerplekken in een boom” (786).
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Toeschouwers. ‘voor een onzichtbaar publiek’
In deze novelle missen de personages het juiste publiek - en ze zijn er, tragisch
genoeg, niet eens daadwerkelijk naar op zoek! - om hun spel zin te geven, om hen
toe te laten eindelijk eens een eind te stellen aan deze eeuwigdurende repetitie door
een definitieve première. Zoals het afgrondelijke einde van de novelle aantoont,
spelen hun diepste gedachten zich af “Als achter een gesloten wand” (795), zonder
buitenstaanders of publiek dus367. Fliepo realiseert het zich plots: “dat hij op zijn
eigen ongeluk staat te zien, als op een gebroken pot” (795). Blommes droom wordt
ingeleid als een toneel (781) - maar dromen zijn niet waarneembaar voor zijn collega's,
die trouwens eveneens slapen. Ook in zijn halfbewust gemijmer (778-781) heeft hij
geen andere gesprekspartner dan zichzelf: zijn dubbelganger (die na verloop van tijd
overgaat in de dan mogelijk al overleden Knorre). Het duidelijkst speelt de
toneelmetafoor bij de beschrijving van hun werk: zij zijn betrokken in “een toneel
zonder toeschouwers” (725), hoewel het toch wel degelijk om “iets om voor
toeschouwers vertoond te worden” (727) gaat. Ze zijn net als de muizen, die “een
intermezzo [...] voor een onzichtbaar publiek komen opvoeren” (763). Als er dan al
eens toeschouwers opdagen, midden in het derde bedrijf, blijkt onmiddellijk al dat
zij niet komen uit esthetische interesse, maar om de verveling te ontvluchten, om te
“komen schuilen in de schuur om er gezelschap te vinden” (729). Hoeft het nog
betoog dat in een dergelijke theatrale context een woord als “gezelschap”
onvermijdelijk geambiguïseerd wordt (toneelgezelschap - sociaal contact)? Bovendien
wordt al heel snel duidelijk dat het hier niet gaat om ‘toeschouwers’ in de gewone
zin. Er volgt een gesprek “tussen de gapers en de drogers die onversaagd hun werk
voortzetten” (729) en Fliepo wordt zelfs lastig gevallen en “verweert zich dapper,
maar mag niet van zijn werk wegkijken” (730). Soms worden de bezoekers zelfs
gedwongen om mee te werken/spelen:
Maar als er een der laveiers in de weg loopt, of dreigt de gang van 't werk
te storen, wordt hem een zak op de nek geklaaid of een schop in de poten
geduwd en moet hij gedwongen meewerken (730).

367

De “wanden” (741) van de ast werden namelijk al eerder als “de schermen op het toneel”
(741) beschouwd.
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Na afloop van dit bedrijf verdwijnen de Maf en Lot van scène en gaan Blomme,
Hutsebolle en Fliepo “hun drieën elk aan een kant neerzitten om hun vesperei te
nemen” (732). Intussen komen er altijd maar “zondagsgasten” bij, en hun activiteiten
nemen plots de centrale plaats in. Het woord “(katte)spel” valt een paar keer (onder
andere op pagina 734: “het spel is in volle gang”), en “de vier ovenmonden stralen
hitte door heel 't beluik, werpen rode gloed over het spektakel” (734) - vier spotlights?
Deze voormalige toeschouwers blijken bij een gedetailleerde lectuur trouwens ook
letterlijk op het podium te staan:
De ijzeren rolpoort schuift op losse hensels open evenals 't gordijn van
een toneel [...] De boerenknapen en jongens zijn langs de schuur omgelopen
en staan in de poort (731).
Ze staan tussen de ‘gordijnen’ - op de planken met andere woorden. Toeschouwers
worden spelers, en spelers zijn tegelijk ook toeschouwers. Bij momenten is het alsof
hier twee toneelspelen tegelijk en door elkaar worden opgevoerd: één ‘in 't sotte’ vol
taboeoverschrijdingen, gewelddadige spelletjes, volksliedjes en “vertelsels”, en een
ernstiger stuk, een pantomime eigenlijk: dramatische gebarenkunst waarbij niet
gesproken wordt, hier misschien “uit een soort aangenomen gewoonte, alsof de
handeling zelf een zekere ingekeerdheid en eerbied vereist” (729).
En waar bevindt de lezer zich eigenlijk? We horen geluiden van buitenaf,
bijvoorbeeld van de voorgalopperende boerenzoon (736), alsof we samen met de
drogers in de ast zitten en niets meer (of misschien zelfs nog minder, want zij hebben
nog hun voorkennis over deze kerel) weten dan henzelf. De rolpoorten, de ‘gordijnen’
blijven maar even open:
Eens dat 't donker is, de rolpoort dichtgeschoven en het lampje brandt,
blijft de hitte der ovens binnen en wordt het hier goed in de warmte en 't
geheimzinnig deemster (732).
Het doek is gevallen, de tekst situeert ons “hier”, dat wil zeggen, binnen: op een
scène achter een gesloten gordijn. Er zijn geen toeschouwers ‘van buiten af’: elke
toeschouwer staat tegelijk ook on stage - en dit geldt tot op zekere hoogte dus ook
voor de lezer!
Uiteindelijk bevindt die zich in een gelijkaardige situatie als de astspelers. Zij
krijgen te maken met nare gedachten “lijk spoken”, met het spook van het verhaal
dat Blomme ‘vertelt’ (waarbij Blomme tegelijk als lijdend voorwerp en onderwerp
fungeert) en met dat van (het verhaal van) Knorre (letterlijk genomen is Knorre
immers weinig meer dan een ‘verhaal’ dat zij zichzelf in gedachten en dromen
voorschotelen). De
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lezer krijgt het aan de stok met een woordelijk spook: de tekst van de novelle zelf
die hem op zijn beurt confronteert met ‘iets’. Dit is een tekstuele droomwereld vol
nevel en damp, duisternis en rook, pap en smoor, waarin het licht af en toe opflakkert.
Tot tweemaal toe wordt gesteld dat de mannen zich “van de mare bereden” weten
(787, 788): de “mare” betekent volgens Lemaire ‘de (nacht)merrie’, maar ook ‘de
tijding’, ‘het bericht’ - misschien ook ‘het verhaal’? De nachtmerrie die de lezer
berijdt, is dubbel: enerzijds wordt hij geconfronteerd met algemeen menselijke
existentiële vragen, anderzijds met een tekortschieten van de eigen
interpretatiemogelijkheden. Hij weifelt, lijkt te kampen te hebben met eenzelfde
situatie van absolute twijfel en verscheurdheid als Hutsebolle (moordenaar of niet?)
en Blomme, die zich
gepraamd [weet] tussen de harde werkelijkheid van het bestaan, dat voor
hem alle betekenis verloren heeft, en de eis van de geest die naar hoger
wil, boven die werkelijkheid uit (795).
Blomme moet afstand doen van zijn materialistische droom maar dit is onmogelijk,
het “is zoveel als de reden en het doel van zijn bestaan opgeven” (793): de droom is
immers altijd al “zijn sterkte geweest om vol te houden” (781). De personages
verwarren verbeelding met werkelijkheid (787-788), de lezer verwart interpretatie
met tekst. In deze wereld zijn geen verheven posities mogelijk. Zoals personages
van hun paard of uit populieren tuimelen368, zoals bijna goddelijke boerenzonen
dezelfde begeerten blijken te hebben als de allergeringsten369, zoals de machtige,
oude boer in een liedje belachelijk wordt gemaakt370 of de denigrerende rol van
“Pijken-zot” krijgt opgelegd in een volks kaartspelletje371, zo maakt de tekst komaf
met de transcendente lezer: hij is geen neutrale, afstandelijke en ‘begrijpende’ kijker
meer maar wordt - in het beste geval - een “geëngageerde toeschouwer” (De Schutter
1963:314). De illusie van tegenwoordigheid, hypotypose, is in deze

368

369

370
371

Bemerk dat Knorre Fliepo in zijn droom belet om hoger te klimmen, en dat Hutsebolle zich
in zijn droom gedwongen ziet om vanop zijn zolder naar beneden te springen. De dromen
halen mensen letterlijk neer, drukken hen met de neus op de aarde, op de werkelijkheid.
Fliepo, die zich naar eigen zeggen een “worm” voelt, is er, evenzeer als de boerenzoon, die
in Fliepo's verbeelding een “Woen” is, “God-de-Vader” (738), op uit om zijn seksuele lusten
te bevredigen.
“de boer zit op zijn eersgat/boer, boer peerdstront/met de pijp al in de mond” (733). Een
bladzijde later staat er: “De boer ontsteekt zijn pijp aan de gloeiende as in de stookput” (734).
“Pijken-zot” is immers “schoppenboer”. Voor een meer uitgewerkte voorstelling van deze
hypothese verwijs ik naar Pelckmans (1989:94-97).
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novelle, die niet voor niets grotendeels in de tegenwoordige tijd staat, quasi-volmaakt.
De mannen hebben het moeilijk om hun zin- en levengevende, bedrieglijke dromen
te vergeten, voor de lezer is het problematisch de oude droom van de in een
uiteindelijke synthese resulterende textuele beweging, en het conventionele
vertrouwen in een teleologisch gerichte literaire activiteit, achter zich te laten. De
pogingen om ‘de moraal’ van deze novelle in te schakelen in één of andere levensvisie,
zijn daarvan symptomen.
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Besluit. ‘geen trap mag het zijn om te dalen: het
zij een toren om te stijgen’
La pérorasion est au discours, comme l'exorde, une partie auxiliaire qui
le complète: c'est la conclusion ou le couronnement du discours. C'est
d'elle que dépend l'impression définitive, et souvent le succès de l'orateur.
Elle doit insister sur le résultat obtenu, rassembler toutes les forces, et,
suivant le caractère du discours, achever de maîtriser l'esprit et le coeur
(Broeckaert 1853:378).
De peroratie is het besluit van de rede. Deze mag er niet door verzwakt
worden, maar moet er door winnen in sterkte: geen trap mag het zijn om
te dalen: het zij een toren om te stijgen. Eerst dàn zal ze beantwoorden
aan haar doel, als in haar de rede het toppunt bereikt van v o l h e i d en
w a r m t e , van b o n d i g h e i d en k r a c h t . Om die reden zij de peroratie
altijd k o r t (Fraussen en Verschuere 1957:166-167).
Teksten moeten een besluit hebben. Een peroratie vervolledigt de rede en zorgt ervoor
dat ze bijblijft. Deze kroon (“couronnement”) op zijn werk is voor de redenaar een
unieke gelegenheid om zijn ontvanger op een andere dan een rationele wijze te
overtuigen: een “impression”, iets wat zich meester maakt van zowel “l'esprit” als
“le coeur”, een toppunt van “volheid en warmte”. Een dergelijk cruciaal geacht
onderdeel wordt dan ook streng gereglementeerd: het moet bondig zijn en krachtig,
erop gericht de rede sterker te maken en niet zwakker: “een toren om te stijgen” en
“geen trap [...] om te dalen”.
Dit proefschrift bestaat uit twee boeken. In het eerste boek ging ik aanvankelijk
(eerste luik) op zoek naar een doeltreffend criterium om beschrijvingen op theoretische
gronden uit verhalende teksten te lichten. Het ontologische criterium van de klassieke
retorica (1) bleek twee onoverkomelijke nadelen te hebben: het aantal mogelijke
referenten ervan was onbeperkt waardoor de afgrenzende waarde minimaal was, en
het liet enkel uitspraken toe op het niveau van de referentie, niet op dat van de
structuren van de tekst zelf. Door de potentiële referenten in te perken (2) werd het
eerste bezwaar weliswaar ongedaan gemaakt, maar het tweede bleef wel geldig. Ook
een structureel criterium (3) bleek niet
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evident. Bij de onderdelen van een door Hamon en enkele anderen voorgestelde
structuur doken immers verscheidene problemen op.
De vooropgestelde onbepaaldheid a priori van de kern speelde deze structuur
parten (3.1); al te veel passages bleken in aanmerking te komen omdat de
metonymische veronderstelling die eraan ten grondslag lag, veel te algemeen was.
Ook de manier waarop de predikaten en de verbindingen ertussen al dan niet via een
herschrijving in het schema moesten worden gepast, bleek problematisch (3.2).
Een andere denkpiste (4) liet de idee van een eigen referent of een eigen structuur
los en ging op een ‘dieper’ niveau op zoek naar een eigen functie van beschrijvingen,
en, daaraan gekoppeld, een eigen temporaliteit. Als een zekere passage de verhaaltijd
niet vooruithielp, dan gaf die passage louter beschrijvende informatie. Dit criterium
was echter gebaseerd op een problematische notie als “plot” en ging, omwille van
zijn antropocentrische want personagegerichte uitgangspunt, voorbij aan de neiging
van beschrijvingen om zich op de een of andere manier wél een plaats te verzekeren
op de tijdslijn van de personages, alsook aan de vaststelling dat gegevens als ‘de
natuur’, ‘het weer’, waarvan voor veel lezers de aanwezigheid alleen al volstaat om
de indruk van een beschrijving uit te lokken, een voor de plot zeer relevante rol op
zich kunnen nemen, of zelfs voor een eigen plot kunnen zorgen.
Ten slotte (5) werd beargumenteerd dat het conventionele onderscheid tussen
beschrijvende en verhalende passages wel eens onhoudbaar zou kunnen zijn voor
wie vertrok van de common sense opvatting dat beschrijven te maken heeft met
zeggen hoe iets is. Elke passage bracht dan per definitie beschrijvende informatie
over.
Desondanks bleek in de Streuvelsreceptie en -studie verwoed gebruik te worden
gemaakt van de term ‘beschrijving’. In het tweede luik van het eerste boek ging ik
daar dieper op in.
Vooreerst onderzocht ik hoe de kritiek omging met het vaak gelegde verband
tussen beschrijving en (visuele) zintuiglijkheid (1). In de eerste paragraaf (1.1) ging
ik na hoe Streuvels volgens de kritiek keek. Positieve en negatieve critici bleken het
erover eens te zijn dat de auteur over een ongemeen scherpe blik beschikte (1.1.1).
Die gave resulteerde echter niet in de ogen van alle critici in de excessen van het
realisme die volgens het in een belangrijk deel van de toenmalige kritiek vigerende
waardensysteem niet tolereerbaar waren (1.1.2).
Deze auteur bleef niet aan de oppervlakte steken, maar opende een synthetisch
zicht op eeuwige en universele waarheden (1.1.2.1). Zeker in een latere fase van de
receptie leek men het daarover eens. De auteur deed ook meer dan zakelijk observeren
(1.1.2.2). Zijn werk kreeg dan
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ook opvallend vaak het epitheton ‘dichterlijk’ opgekleefd, alsook ‘muzikaal’. De
heikele vraag hoe Streuvels met zijn gevoel diende om te gaan, die al van in het prille
begin aan de orde was in de receptie, bleek nadrukkelijk op de voorgrond te treden
naar aanleiding van Streuvels' beruchte oorlogspublicaties (1.1.2.3). Al deze gegevens
bleken typische ingrediënten te vormen om over Streuvels te schrijven. Opvallend
genoeg deed ook de auteur er zelf een beroep op in zijn eigen schrijven over literatuur
(1.1.2.4).
Men benadrukte vaak met veel waardering hoe goed Streuvels vertrouwd was met
zijn onderwerp en hoe werkelijkheidsgetrouw zijn werk daardoor werd (1.1.3). Niet
toevallig was men dan ook heel wat minder lovend over werk dat een stuk van de
werkelijkheid beschreef dat de auteur minder grondig kende.
Vervolgens (1.2) stelde ik het procédé van de zogenaamde ‘hypotypose’ voor. Het
bleek afkomstig te zijn uit de klassieke retorica en ging bij sommigen functioneren
als een criterium om goede en slechte beschrijvingen uit elkaar te houden (1.2.1). In
hun eigen teksten, onder meer in hun briefwisseling, bleken De Bom en Streuvels
het fenomeen eveneens als een kwaliteitsbepaling te gebruiken (1.2.2). Zij maakten
er bij uitstek gebruik van om te schrijven over de manier waarop bij hen een kunstwerk
tot stand kwam (1.2.3).
Over de vraag hoe een auteur een hypotypose-effect kon uitlokken, had ik het in
een volgende onderdeel (1.2.4). Ik stelde een aantal voorschriften voor uit de klassieke
retorica, maar ook suggesties die specifieker voor de Streuvelsreceptie schenen te
zijn. Vooreerst (1.2.4.1) moest de auteur de status van ooggetuige hebben verworven
en schrijven alsof hij het beschreven op dat eigenste moment onder ogen had. Voorts
vermocht een gedetailleerde beschrijving van het gehele object de hypotypose tot
stand te brengen (1.2.4.2). Streuvels was voor de kritiek soms te breedsprakerig,
zelden te beknopt, en waar dit laatste voorkwam, werd het geduid. Doorgaans echter
wist de auteur een volmaakt compromis tot stand te brengen tussen beide polen, en
wel in de vorm van het boekdelen sprekende detail. Een concept dat de auteur in
deze context belangrijk bleek te vinden, was ‘suggestie’. De noodzakelijke selectiviteit
van beschrijvingen bleek ten slotte ook een interessant aanknopingspunt te bieden
voor de studie van de ethische dimensie van een werk. Streuvels' omgang met (of
juist verzwijgen van) het seksuele was daarvan een illustratie. Verder (1.2.4.3) kon
een oordeelkundig gebruik van werkwoordstijden eveneens voor een indruk van
aanwezigheid zorgen. Helemaal consequent was de auteur echter niet; een
onvoorspelbare vermenging van verleden en tegenwoordige

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

723
tijden kwam herhaaldelijk voor. Belangrijk was voorts de manier waarop met
deictische pronomina (1.2.4.4) en met diverse aansprekingen (1.2.4.5) werd omgegaan.
Ritme en klank schenen evenzeer mogelijkheden te bieden om de referent tastbaar
aanwezig te stellen (1.2.4.6). Heel wat lezers hadden op de iconische kwaliteiten van
Streuvels' teksten gewezen, en deze invalshoek leek bij mijn eigen analyse van een
aantal passages inderdaad vruchten af te werpen. Men was het er ten slotte (1.2.4.7)
over eens dat Streuvels erin slaagde om feilloos het juiste woord te kiezen. Zijn
karakteristieke taal hing volmaakt samen met zijn onderwerpen, en het enigszins
bevreemdende ervan zwengelde het hypotypose-effect voor meer dan een lezer aan.
In hun briefwisseling bleken Streuvels en De Bom op dit punt andere meningen
toegedaan. Het laatste onderdeel van deze paragraaf (1.2.3) betrof de vraag waarom
men in feite zoveel belang hechtte aan hypotypose. Aan de ene kant paste de figuur
goed in een poëtica die gegevens als natuurlijkheid, gevoel, noodzakelijkheid en
dergelijke meer hoog in het vaandel droeg, aan de andere kant bood ze een brug over
de aloude kloof tussen presentatie (essentie) en representatie.
De derde paragraaf van dit hoofdstuk (1.3) was begaan met de manier waarop
Streuvels beschrijvingen inpaste in zijn teksten. Volgens een bepaalde opvatting kon
dat het best door ze toe te wijzen aan personages (1.3.1). Streuvels zelf bleek die
opvatting te delen (1.3.2). Uit zijn oeuvre kon dan ook een aantal typische voorbeelden
worden gelicht (1.3.2.1). Zo consequent als de auteur beweerde te zijn, bleek hij
nochtans niet (1.3.2.2). Interessant was ten slotte de manier waarop delegatie
functioneerde in verhalen van waanzinnig wordende personages (1.3.2.3).
In de vierde paragraaf (1.4) werd uitgelegd hoe het principe van het ‘ut pictura
poesis’ zijn stempel drukte op de Streuvelskritiek (1.4.1). Vooral de Vlaamse
Primitieven werden vaak als vergelijkingspunt gebruikt. Het impressionisme
daarentegen beschouwde men unaniem als te wantrouwen. De vraag hoe een auteur
picturaal kan schrijven, probeerde ik te beantwoorden in het volgende onderdeel
(1.4.2). Verschillende suggesties werden gedaan: tekstinterne verwijzingen naar
schilderkunst (1.4.2.1), het aanwenden van schilderkundige procédés (1.4.2.2), het
werken met contrasten (1.4.2.3), het gebruik van het dialect (1.4.2.4), de in het oog
springende kleurenrijkdom (1.4.2.5) en de aparte syntaxis (1.4.2.6). Elk van deze
kunstgrepen kon in meerdere of in mindere mate worden aangestipt in dit oeuvre.
Een volgend hoofdstuk (2) boog zich over de relatie tussen beschrijving en
menselijkheid. Allereerst werd een lange traditie

Tom Sintobin, 'Wie schaft er op de woorden?' Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels

724
voorgesteld waarin stilistici het gebruikelijke tekort aan menselijkheid aanklaagden
en poogden weg te werken (2.1). Dezelfde discussie dook op in de Streuvelsreceptie
(2.2), en velen haastten zich om de auteur te verdedigen (2.3); hij was immers een
andere wereldbeschouwing toegedaan (2.3.1), hij maakte veelvuldig gebruik van
functionele personificatie (2.3.2), de natuur werd bij hem een volwaardig personage
(2.3.3), en overal bezielt hij zijn schriftuur (2.3.4).
Het laatste hoofdstuk (3) nam twee andere beruchte bezwaren tegen de beschrijving
onder de loep: stasis (3.1) en wanorde (3.2 en 3.3). De beschrijving bleek gekneld
te zitten tussen de gelijktijdigheid van haar referent en de lineariteit van haar vorm
(3.1.1), wat gemakkelijk tot onleesbare passiviteit kon leiden, tenzij de auteur gebruik
maakte van een aantal voorschriften. Bij Streuvels bleek dat het geval (3.1.2), en
waar dat niet zo was, kon dat functioneel worden genoemd. Sommigen zagen zich
dan weer genoodzaakt om hun opvatting over de beperking van beschrijvingen te
herzien (3.1.3). Zoals uit verschillende punten bleek, mikte Streuvels bewust op
eenheid (3.2.1). Nochtans hadden veel van zijn critici dat bij hun lectuur niet ervaren;
de eenheid van zijn teksten kwam, onder meer omwille van de beschrijvingen en
bloc, in het gedrang (3.2.1 en 3.3.2). De interne ordening van zijn beschrijving bleek
minder een probleem (3.2.2 en 3.3.1). Nochtans kon wel worden aangetoond dat hij
zijn beschrijvingen wel degelijk vermengde, en dat de keuze om dat niet te doen,
functioneel te noemen was (3.3.2.1). Over disfunctionaliteit van zijn beschrijvingen
ten slotte werd doorgaans niet geklaagd (3.3.2.2). Functies waarop men wees waren
onder meer het vervullen van een actantiële rol (helper of tegenstander), het relativeren
van de menselijke projecten, het vernederen van de mens, sfeerschepping, de
levendigheid van de tekst verzekeren en het handelingsverloop voorspellen.
Het discours over de beschrijving getuigde van een opvallende uniformiteit.
Uiteindelijk laat het zich reduceren tot een algehele afwijzing. De beschrijving in
haar meest verachte vorm is een tekstsoort zonder tijdelijke gerichtheid, zonder orde,
zonder verband met het menselijke verhaal en zonder aanwijsbare functionaliteit in
het geheel waartoe ze zou moeten behoren. Daardoor brengt zij de leesbaarheid van
een tekst in gevaar. Ze moet haar aanwezigheid dan ook legitimeren: haar gevaarlijke
kenmerken moeten weggewerkt worden en dat zij een onmisbaar, functioneel
onderdeel is van de gehele tekst, moet aantoonbaar zijn.
Verscheidene van de in de Streuvelskritiek aangekaarte kwesties bleken nauw aan
te sluiten bij de klassieke opvatting over literatuur zoals die in
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stijlhandboeken en woordenboeken was geboekstaafd. De studie van deze documenten
en van het discours over Streuvels leverde voor mij niet zozeer een definitie op, maar
wel een aantal aandachtspunten die bij de lectuur van Streuvelsteksten in acht kunnen
worden genomen. Dat er met die punten wel degelijk iets te doen valt, bleek al in
het eerste boek uit enkele, kleine casussen die ik op de voorstelling van de
verschillende kwesties liet volgen. In het tweede boek van mijn proefschrift probeerde
ik te laten zien hoe bepaalde daarvan een plaats kunnen vinden binnen een ruimere
analyse. De meeste aandacht ging daarbij uit naar die passages die normaal gesproken,
op basis van het ondanks alles toch meest verbreide referentiële criterium, het vlugst
met beschrijvingen in verband worden gebracht, namelijk aan de voorstelling van
de ruimte gewijde fragmenten. Er waren inderdaad nogal wat voorbeelden te vinden
van de werkzaamheid van de in het eerste boek voorgestelde procédés. Dat de auteur
veel aandacht aan de dag legde voor het kijken van zijn personages, was bijvoorbeeld
onmiskenbaar. Wat zij zagen of juist niet zagen, wie keek en wie niet zag, wanneer
ze het te zien kregen en hoe ze het zagen, het bleken stuk voor stuk interessante
vragen om aan de romans te stellen (Langs de wegen, De vlaschaard). Of een
personage een harmonieuze dan wel een disharmonieuze relatie had met de ruimte
(Minnehandel, Langs de wegen), met welke ruimte of met welke toestand van die
ruimte het harmonieerde (De vlaschaard), en zelfs of het überhaupt wel een relatie
had met of een plaats kreeg in die ruimte (De vlaschaard), bleek al even betekenisvol.
Ook de manier waarop een beschrijving werd aangebracht, dynamisch of statisch,
bleek van belang (Minnehandel, De blijde dag). Wanordelijk en onvoorspelbaar
bleken de beschrijvingen zeker niet alle te zijn; alleen al het voorkomen van
consequente beeldenreeksen, die in sommige gevallen zelfs een verhalend karakter
leken te behelzen, toonde dat aan (De vlaschaard, Het leven en de dood in de ast).
Ook de voorspellende functie van bepaalde beschrijvingen was soms opvallend (De
vlaschaard, Langs de wegen). De beschrijvingen bleken dus in vele gevallen in
verschillende opzichten functioneel te zijn. Ze vervulden hun rol van “ancilla
narrationis” op een waardige wijze en maakten dus een noodzakelijk en organisch
deel uit van het grotere geheel, zoals elk onderdeel verondersteld wordt te doen
volgens de klassieke literatuuropvatting.
In Streuvels' intrigerende novelle ‘Martje Maertens en de misdadige grafmaker’ uit
Dorpsgeheimen II (1904) staat in dit opzicht een mooi voorbeeld. Martje Maertens,
de schoenlapper en lantaarnopsteker van het dorp, verliest zijn vrouw Siska. Omdat
hij arm is, krijgt zij, tot groot
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verdriet van Martje, een graf aan de achterkant van de kerk toegewezen, en niet aan
de voorkant, zoals de echtgenote van de rijke boer Vanneste. Met de hulp van zijn
vriend Sander, de grafmaker, verwisselt hij 's nachts de kisten van plaats. Martje is
gelukkig, maar zijn vriend gaat zijn ondergang tegemoet. Hij krijgt namelijk
gewetenswroeging, wordt achtervolgd door spoken en waandenkbeelden en pleegt
uiteindelijk zelfmoord door zich op te hangen.
De scène waarover ik het hier wil hebben, toont de twijfelende Sander:
De eerste keren gaf hij [= Martje] er geen acht op, hoe Sander al sprekend,
altijd doende was met een koordeke dat hij tussen de vingeren knoopte en
ontknoopte. Achterna, als 't hem eigenlijk opviel, vroeg hij eens:
- Maar, Sander, dat koordeke? ge speelt er altijd mee... Bij die woorden
schoot de oude grafmaker als uit een droom, hij verfrommelde het koordeke
in de hand en stak het haastig in de zak zonder spreken (VW I:1553).
Verder in het verhaal komt Martje bij het lijk van zijn vriend, en zijn ogen vallen
op het koordeken waaraan Sander zich verhangen had [...] en Martje
herkende het - 't was het koordeke dat de grafmaker zo dikwijls tussen de
vingeren geribbeld had en in zijn ondervestezak gedoken, bij zich hield
(VW I:1555).
Demedts formuleert naar aanleiding hiervan de volgende, mijns inziens overtuigende,
conclusie:
de grafmaker “zit veel met een koordje te spelen”. Wat Streuvels door het
vermelden van op zichzelf onbelangrijke bijzonderheden voorbereid heeft,
gaat in vervulling. Sander kan zich niet meer bevrijden van de
dwanggedachte die hem kwelt en pleegt zelfmoord door verhanging
(Demedts 1971:154).
Dat de verteller ruimte en tijd uittrekt voor dit soort randinformatie (“op zichzelf
onbelangrijke bijzonderheden”) is legitiem geworden; ze vervult immers een
duidelijke functie in het geheel doordat ze het gebeurtenissenverloop voorbereidt en
voor sommige lezers allicht zelfs voorspelt. Het deel is zo een noodzakelijk onderdeel
van het geheel.
In een verhaal dat Streuvels enkele jaren daarvoor schreef, ‘De kalfkoe’,
opgenomen in Dagen (1902), komt eveneens een koordje voor. Een bejaard koppel,
Doka en Ghielen, bezit een drachtige koe die maar niet wil kalven. Ze willen van
het zieke dier af en proberen het te verkopen aan de veekoopman Vinie. De koop
geraakt echter niet
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bezegeld omdat zij een te hoge prijs vragen, en de koopman vertrekt weer. Het
echtpaar rekent erop dat hij nog zal terugkomen en wacht de hele middag. Wanneer
dat niet gebeurt, trekt Ghielen er tegen de avond en ondanks het barre en
onheilspellende winterweer op uit om hem de koe toch voor een goedkopere prijs te
verkopen, Doka achterlatend, ongerust en de blik altijd maar opnieuw naar de
onheilspellende ruimte buiten gewend. Wanneer haar echtgenoot uren later nog niet
terug is, probeert Doka de ketel met “koeisop” alleen van het vuur te halen. Daarbij
vatten haar kleren vuur, en doodsbang vlucht ze naar buiten om er te sterven.
Terwijl ze vol spanning op de terugkomst van de koopman zitten te wachten en
de tijd proberen te verdrijven met een spelletje kaart, krijgt de lezer een blik op de
buitenwereld:
Buiten, vóór het venster zwemelde een afgesneden eind koord in de wind
en de sneeuw mijzelde traag en fijn, gezapig schuin gedreven door de
windtocht bij striepen gispend in een wevende lijnflikkering zwepend als
dansende witte regen (VW I:910).
De lezer vraagt zich af wat de functie mag zijn van dit eindje koord. Het behoort tot
de buitenwereld, dus wordt het nagenoeg automatisch als een bedreigend gegeven
gelezen. De tekst installeert immers van in het begin een duidelijk contrast tussen
binnen, waar het “wel en warm [is] onder de dekens” (VW I:889), en buiten, waar
dood en ziekte heersen (“ommelands [steeg] de zwartigheid overal en heerste de
oneindige nacht en de dood” VW I:889), “de grote nacht gaf geen hoop op uitkomst
of nakende helderheid; de zon was nu dood, voorgoed” (VW I:889). Het gevaar
schuilt buiten, concludeert de lezer. Personages die de grens tussen binnen en buiten
overschrijden, lopen, vanuit deze leeshypothese althans, dan ook ernstig gevaar.
Wanneer Ghielen het huis verlaat, is hij voor de lezer evenzeer verdwenen als voor
Doka; de tekst concentreert zich immers op haar lotgevallen, en van Ghielen is geen
spoor meer. De lezer houdt zijn hart vast en vermoedt dat de man onheil is overkomen.
Wanneer dan echter plots blijkt dat de dood binnen loert, en dan nog uitgerekend in
de bron van beschermende warmte die het vuur was, zodat de vrouw naar buiten (!)
vlucht om aan haar lot te ontkomen, komt dat nogal onverwacht372. Maar wat is de
functie van dat zo nadrukkelijk vermelde stuk touw dat in de wind hangt te bengelen?
Het

372

De Bom had Streuvels laten weten dat hij het einde van dit verhaal vreemd vond. Streuvels
antwoordt: “Uwe opmerkingen aan de Kalfkoe vind ik goed, en ik had het zóo gemakkelijk
kunnen laten afloopen, 't was zelfs mijn eerste gedacht. Daarna heb ik het gewijzigd omdat
- omdat, dat kan ik u zoo juist niet zeggen” (Streuvels aan De Bom 29/10/1900).
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komt, anders dan in ‘Martje Maertens’, niet opnieuw voor in het verhaal. Niemand
knoopt zich op, niemand wordt gewurgd, niemand raakt erin verward. De buitenwereld
waartoe het eindje touw behoorde, bleek uiteindelijk minder dodelijk dan de
binnenruimte. Of had het een ander functie? Misschien is het een symbool van de
zinloosheid van het menselijk gedoe bijvoorbeeld (stof/koord “in de wind”), of een
verwijzing naar de door de schikgodinnen afgesneden levenskoord (“afgesneden
eind koord”)? Een dergelijk mistroostig detail draagt uiteraard ook bij tot de dreigende
sfeer waarin het verhaal zich afspeelt. Het lijkt me zelfs mogelijk om te argumenteren
dat de dreiging die van deze concrete vermelding uitgaat bijzonder groot is, precies
omdat de lezer niet goed weet wat hij ermee aan moet: het koordje laat zich niet
zomaar inpassen in een interpretatie, zodat de lezer net zoals Doka geconfronteerd
wordt met tekens die mogelijk, maar niet noodzakelijk, een voorteken zijn van de
nabije toekomst. Precies die twijfel zorgt voor een onheimelijk gevoel. Het koordje
kan een aanwijzing zijn, maar misschien ook niet, misschien is het gewoon een
koordje en niets meer dan dat.
Critics are not done with Barthes's scandelous assertion that there exist,
in realist texts “useless”, totally parasitical details that contribute neither
to advancing the plot, nor to enhancing our knowledge of the characters
and their physical surroundings. One need only recall that a long critical
tradition condemns the superfluous detail as symptomatic of decadence
in order to appreciate the importance of the question raised by Barthes:
what is at stake is nothing less than the legitimacy of the organic model
of literary interpretation, according to which all details - no matter how
aberrant their initial appearance - can, indeed must be integrated into the
whole, since the work of art is organically constituted. To accredit the
existence of a truly inessential detail, to make of it a distinctive trait of
ordinary Western narrative is tantamount to attacking the foundation of
hermeneutics which is constantly engaged in shuttling between the part
and the whole (Schor 1989:85).
Vanaf wanneer is een detail zinloos te noemen, of beter: vanaf wanneer is het
functioneel genoeg om aanvaardbaar te zijn? Is kunnen zeggen dat het sfeer schept,
voldoende? Zijn er eigenlijk wel passages denkbaar waarvan men met zekerheid kan
zeggen dat ze dat niet doen, als het voorkomen van een ogenschijnlijk zinloos detail
op zich eigenlijk al een bepaalde sfeer schept? Het punt is niet welke van de
gesuggereerde
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functies deze passage nu ‘werkelijk’ vervult, maar wel dat we als lezer automatisch
op zoek gaan naar mogelijke functies ervan373.
Voor de geldigheid van een onderzoek als het voorliggende kan de net aangekaarte
kwestie nochtans drastische gevolgen hebben. Ik ben van bij het begin uitgegaan van
een noodzakelijk verband tussen deel en geheel, van de presuppositie dat alle zinnen,
woorden, letters van een tekst samen konden worden gebracht in een lectuur.
Weliswaar had ik aandacht voor tegenstemmen die mijn verhalen tegenspraken - dat
gebeurde bijvoorbeeld heel expliciet in de paragraaf “Resten” uit mijn hoofdstuk
over Langs de wegen - maar die tegenstemmen maakten mijn wil om verhalen te
schrijven daarom niet ongedaan. Meer nog, in vele gevallen verzoende ik stem en
tegenstem in één synthetiserend verhaal. Dat er in de witte wereld van Sofie toch
kleuren voorkwamen bijvoorbeeld, paste netjes in een overkoepelende interpretatie
over hypocrisie, net zoals het feit dat de subversieve (toch voor een verhaal dat begint
met hen als tegenpolen tegenover elkaar te plaatsen) parallellen tussen Louis
Vermeulen en zijn vader uiteindelijk geduid konden worden. Door een interpretatie
bij de confrontatie met tegenstemmen meer gesofisticeerd, complexer of zelfs gewoon
genuanceerder te maken, wordt de radicale ontmanteling van die interpretatie
vermeden. Zelfs een lectuur als die van ‘Het leven en de dood in de ast’, die veel
aandacht besteedt aan het feit dat de tegenstemmen niet te verzoenen zijn en dat de
lezer met onoplosbare twijfel wordt geconfronteerd, maakt eenzelfde verhalende
beweging door precies aan deze vaststelling een verhaal vast te knopen: deze novelle
toont én demonstreert hoe problematisch communiceren kan zijn.
De essentiële twijfel hoe iets geïnterpreteerd kan worden, en of dat überhaupt wel
moet en kan, en de onbeslisbaarheid welke gegevens absoluut in de interpretatie
moeten worden verwerkt en aan welke al dan niet stilzwijgend kan worden
voorbijgegaan, liggen echter altijd op de loer “in de donkere verdiepen” (VW III:764).
Interpreteren vereist selectie374, het oplichten van bepaalde gegevens ten nadele van
andere

373
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Het is trouwens opvallend dat Barthes deze details uiteindelijk toch weer functionaliseert.
Na het bestaan ervan te hebben opgemerkt, kent hij er een functie aan toe: het zogenaamde
“effet de réel”, dat hij in zijn gelijknamige artikel omschrijft als de werkelijkheidsillusie die
uitgaat van dergelijke details.
Geciteerde passages of zinnen lijken trouwens alleen al omwille van het feit dat ze geselecteerd
worden, de neiging te hebben om een overdaad aan betekenis te genereren. Ze worden
geciteerd en dus moet er wel iets bijzonders mee worden gedaan, lijkt de onderliggende
assumptie te zijn. De talrijke citaten in de titels van mijn proefschrift zijn daarvan allicht een
illustratie. In hun context onopvallende zinnetjes (b)lijken plotseling onverwacht rijk te zijn.
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gegevens, en precies dit mechanisme zorgt ervoor dat een tekst altijd weerbarstig
blijft ten opzichte van die andere tekst die men interpretatie noemt. De mank lopende
communicatie die ik naar aanleiding van ‘Het leven en de dood in de ast’ besprak,
is in feite het drama van elke lectuur.
Mijn manier van lezen blijkt dus, met andere woorden, tot op zekere hoogte evenzeer
een manifestatie te zijn van de organische opvatting over teksten die ik in het eerste
boek heb proberen blootleggen. Daardoor heb ik mezelf meermaals klemgezet, door
eindeloze zoektochten naar de vooronderstelde ‘onderliggende’ functionaliteit van
passages. In tal van gevallen kwam ik dan ook nergens terecht, of in onwaarschijnlijke
streken - in interpretaties waarvan een lezer die de grote verhalen achter zich heeft
gelaten allicht met gemak spaanderhout zou kunnen maken. Wat mij dreef was,
behalve een bepaalde, als het ware samen met de kindersprookjes uit mijn jeugd
ingelepelde opvatting over lezen waarin geen ruimte is voor toevalligheden, de
vaststelling dat dit oeuvre tot stand kwam in een schrijfcultuur die op verwante
presupposities stoelde.
Achteraf beschouwd is dit in een (zoniet menig) opzicht een vreemd proefschrift.
Het ‘beschrijft’, moniti meliora sequamur?, hoe een (beschrijvende) tekst er volgens
de voorschriften van een eeuwenoude traditie moet uitzien om zo leesbaar mogelijk
te zijn, of in elk geval toch om de meeste impact te hebben op de lezers ervan. Het
proefschrift zelf is ook volgens deze voorschriften geschreven. Het is onderverdeeld
in verschillende segmenten, maar die werken duidelijk naar een conclusie toe, naar
een plaats dus waar alle lijnen samenkomen. Wanordelijk is het ook al niet echt, en
dat geldt zowel op een macroniveau (de strikte onderverdeling in hoofdstukken, het
respecteren van de chronologie van de teksten in het tweede deel, het feit dat het
tweede deel steun zoekt op de fundamenten van het eerste) als op een microniveau
(opvallend is bijvoorbeeld dat in dit proefschrift, op eenzelfde manier als dat geregeld
in de romans het geval bleek, wordt geput uit toch wel vrij consequente
beeldenreeksen; ik denk dan bijvoorbeeld aan een van oorsprong wettelijke term als
“legitimatie”, die vaak opduikt als ik het over het de functionaliteit van beschrijvingen
wil hebben, of aan het “ondermijnen” van interpretaties). Er wordt nauwgezet over
gewaakt dat expansies uit de tekst geen al te grote bedreiging vormen. Zo gaat aan
citaten steevast een zinnetje (en een leesteken, namelijk de dubbele punt) vooraf dat
erop gericht is de mogelijke breuklijnen te bedekken en de invoeging van het citaat
te motiveren; door vervolgens een evenredige ruimte uit te
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trekken voor de bespreking van het citaat, wordt de aanwezigheid ervan verder
gelegitimeerd. Voorts valt het te verdedigen dat de voorliggende tekst op een
hypotypose-effect mikt: de lezer wordt talloze malen aangesproken in bewoordingen
als “bemerk”, “zoals we zullen zien”, “merk op” of via retorische vragen, hij maakt
consequent gebruik van de tegenwoordige tijd, beroept zich op deictische pronomina
die suggereren dat de tekst onder de neus van de lezer ligt (“hier zien we”, “nu wordt
duidelijk”), kiest opvallend vaak voor visuele verwoordingen (“het is duidelijk dat”,
“tonen”, “laten zien”, “bemerk”), en dergelijke meer. Bepaalde van die werkwoorden
zorgen ook voor een vermenselijking van de tekst, die personages blijkt te hebben375,
evenals voor een beweging (“zoals we zagen”, “zoals ik al schreef”).
Anderzijds echter treedt dit proefschrift die voorschriften geregeld met de voeten.
De omvang alleen al ervan neemt een loopje met de vereiste van bondigheid, net
zoals de gewenste organische eenheid in het gedrang komt door het feit dat het werk
uiteenvalt in twee delen, waarvan de samenhang, alle pogingen in die richting ten
spijt, toch niet helemaal niet ter discussie staat. Die langdradigheid brengt allicht de
leesbaarheid in het gevaar; hetzelfde effect kunnen de soms wat al te uitvoerig
geciteerde beschrijvingen veroorzaken (beschrijvingen hebben dus hetzelfde
ondermijnende effect op mijn tekst als op de romantekst!). De overdreven detaillering
en zeker ook de lijvige voetnoten staan bij momenten het totaalbeeld in de weg. Van
verschillende passages uit mijn tekst was wellicht niet helemaal duidelijk waarom
ze werden opgenomen, welke relatie met de rest van de tekst ze hadden, of welk
belang voor het geheel erin besloten lag. Ook haalt deze tekst en masse de zo te
duchten asemantemen binnen waarover Hamon het heeft. Ik denk daarbij aan de
talloze, voor velen allicht nagenoeg onbegrijpelijke Streuvelswoorden376, de citaten
in vreemde talen (Frans, Engels, Duits) of zelfs de daarnet aangehaalde, niet bijster
courante en dus maar gebrekkig gevleugelde
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Welke personages aanvaardbaar zijn in geschreven wetenschappelijke teksten, is gekend:
bij voorkeur “wij” of zelfs het onpersoonlijke “men”; “je” en zelfs “ik” liggen misschien
minder voor de hand.
“Maar Streuvels? De knoestige taalhobbels van Streuvels, dit panopticum vol
germano-gallico-westvlaamsico Lateurgetinte particularismen, deze balg vol woordwind,
dit lijsternest vol paaseieren, dit onherkenbaar vermomde, alleen met behulp van
godweetwatvoor idiotica min of meer begrijpelijk te maken patois, - men maakt mij niet
wijs, dat geheel letterlievend Noord-Nederland daar geen schele koppijn van kreeg. Kere
weerom, reuze reuze, kere weerom reuzengom. Met dat reuzengom kan het oeuvre van
Streuvels integraal worden uitgegomd, - om, misschien over een jaar of honderd in gangbaar
Nederlands te worden vertaald” (Brouwers 1994:105-106).
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woorden in het Latijn377. Zelfs dit besluit is in feite een zonde: het vormt geen
bekroning (“couronnement”), maar veeleer een “ontkroning”, een ontmaskering, van
wat voorafging. Het is opgebouwd volgens dezelfde logica als degene die ik daarnet
al besprak: eerst wordt een construct opgebouwd, om het daarna subversief te
doorprikken. Dat mijn lezers opmerkingen maken bij al deze ontsporingen, is
aanvaardbaar én voorspelbaar; dat toont aan dat zij proefschriften lezen vanuit een
bepaalde, hier geanalyseerde én, zij het dan slechts gedeeltelijk, gedemonstreerde
opvatting over hoe teksten er moeten uitzien...
Waar zijn wij nu gekomen? Het zal de lezer ongetwijfeld zijn opgevallen dat ik
de termen ‘beschrijving’ en ‘beschrijven’, ondanks alles wat eraan vooraf ging, toch
doorlopend gebruikte in mijn lecturen en in dit besluit. Vooral als ik het heb over
passages die veel informatie geven over hoe een gegeven (een ruimte of een personage
bijvoorbeeld - de aloude typische referenten dus) eruit ziet, welden de termen als het
ware spontaan op (‘opwellen’ is uiteraard een betekenisvol werkwoord...)... Ik wil
echter benadrukken dat ik deze passages wel beschrijvingen noem, maar daarom niet
uitsluit dat andere passages dat evenzeer kunnen zijn, of evenmin, afhankelijk van
het perspectief... Eigenlijk heb ik onderzocht wat het opleverde als ik bepaalde
passages, hoe men ze doorgaans ook zou bestempelen, las vanuit de vraagstelling
wat het zou opleveren als ik er vragen zou op toepassen die in de loop der tijden
relevant zijn gebleken in het discours over beschrijvingen. Zoals u heeft kunnen
merken, resulteerde dat er in de praktijk vaak in dat ik gegevens uit de tekst
behandelde waaraan sommige lezers doorgaans gemakkelijk voorbijgaan: dingen
die zich dus normaal gesproken op een plaats bevinden waar men beschrijvingen
plaatst: in de marge, naast de kwestie, apart, het hors d'oeuvre, het voor- of
nevengerecht van een maaltijd,... Uiteindelijk wil dit proefschrift een pleidooi zijn
om teksten tot op het kleinste niveau te respecteren. Wie schaft378 er op de woorden,
wie let er op de woorden? Hoe en of die aandacht voor de allerkleinste onderdelen
uiteindelijk tot een analyse van een groter geheel kan leiden, of de weg daalt of stijgt,
is een andere vraag... Misschien zal uiteindelijk mogelijk blijken, om aan de hand
van de toepasbaarheid, of beter: aanvaardbaarheid, of net klaarblijkelijke
onmogelijkheid van een dergelijke manier van lezen, breuklijnen te zien in de
literatuurproductie,

377
378

“Moniti' melio'ra sequa'mur (Lat.), laat ons, nu we gewaarschuwd zijn, wijzer handelen
(het betere nastreven) (Virg. Aen. 3, 188)” (Van Dale).
“schaffen op, naar”: “letten op” (Lemaire). Het citaat is ontleend aan Streuvels (1903 II:260).
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wat dan weer een aandachtspunt kan vormen voor een van die andere verhalen,
namelijk dat van de literatuurgeschiedenis.
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Literatuurlijst van werk over of van Streuvels
Deze bibliografie bevat werk van Streuvels, recensies in kranten en tijdschriften, aan
Streuvels gewijde artikelen of boeken en literatuuroverzichten waarin over hem wordt
geschreven.
Nogal wat oudere besprekingen en recensies in kranten en tijdschriften zijn
bijzonder moeilijk te vinden. Streuvels' werk vormt daarop geen uitzondering. In het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen bevinden
zich echter mappen met knipsels die de auteur zelf nauwgezet heeft bewaard en die
daar terechtkwamen nadat zij door de erfgenamen aan de stad Antwerpen werden
geschonken op 11/05/1977. Op deze knipsels heeft de auteur doorgaans vermeld
waar ze vandaan kwamen; ik ben er in deze bibliografie van uitgegaan dat zijn
bepaling correct was. Het bleek echter veelal niet mogelijk om de paginanummers
nog te achterhalen, tenzij mits een aanzienlijke tijdsinvestering dan, en ook zijn er
enige knipsels waarop de auteur heeft nagelaten om de vindplaats aan te geven. Ik
heb de gegevens waarover ik wel beschikte, zo nauwkeurig mogelijk overgenomen,
en waar dat mogelijk was, heb ik die gegevens aangevuld. Welke naam achter initialen
schuilging, heb ik, waar ik dat kon achterhalen, tussen vierkante haken geplaatst.
Ik kan dan ook enkel suggereren dat de geïnteresseerde lezer deze mappen zelf
gaat inkijken. De knipsels tot 1908 werden door Streuvels in een boek gekleefd dat
als dossiernummer S 925/K draagt; de knipsels over latere romans zitten, min of
meer geordend per roman, in mappen met datzelfde nummer. Wat betreft de periode
1894-1907 bestaat er een degelijke Aanzet tot een bibliografie over Streuvels van de
hand van J. De Cuyper; hij beperkt zich daarin echter tot wat in Vlaanderen en
Nederland over Streuvels in het Nederlands verschenen is. Ten slotte vermeld ik ook
nog even dat een aantal van de hier aangehaalde recensies ook via de Literom of via
de Knipselkrant kan worden geraadpleegd. Ook voor deze bronnen geldt echter dat
ze niet altijd even nauwgezet de vindplaats aangeven.
Ook een belangrijk deel van de door mij veelvuldig geciteerde briefwisseling
wordt in het AMVC bewaard, en wel met de volgende dossiernummers: brieven van
Streuvels aan De Bom: S 935B, brieven van De Bom aan Streuvels: B 708B, brieven
van Streuvels aan Van de
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Woestijne: S 935/B1; brieven van Van de Woestijne aan Streuvels: W 803/B1; brieven
van Streuvels aan Vermeylen: S 935/ B1; brieven van Vermeylen aan Streuvels: V
4655/B1.
[???], [???; rubriek heet ‘Van de redactie']. [Nadere gegevens ontbreken. De
tekst handelt onder meer over ‘Het woud’, en bespreekt ook de auteurs Kok en
Van Eckeren. Vermits de recensie tussen andere recensies uit 1902 werd
gekleefd, dateert ze naar alle waarschijnlijkheid uit datzelfde jaar.]
[anoniem], [recensie van Lenteleven]. In: Hollandia, 08/04/1899.
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[anoniem], ‘Stijn Streuvels: de magische realist’. In: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 04/10/1951.
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