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Woord vooraf
In 1995 organiseerde het Departement Taal- en Letterkunde aan de UFSIA, onder de
titel ‘Verhalen voor Vlaanderen’, vijf lezingen over het Vlaamse fictionele proza
van de 19de eeuw. Deze lezingen waren bedoeld voor een ruim publiek. Daar de
belangstelling groter bleek dan aanvankelijk verwacht, werd besloten om volgens
dezelfde formule nog twee latere periodes uit de ontwikkeling van het Vlaamse proza
te belichten: in 1996 kwam het fin de siècle aan bod, in 1997 het interbellum.
Van bij de aanvang hadden de initiatiefnemers er ook aan gedacht om de lezingen
te bundelen en uit te geven. Toen aanwezigen en geïnteresseerden spontaan
informeerden naar de mogelijkheid alle teksten in hun bezit te krijgen, nam dit plan
concrete vorm aan en resulteerde tenslotte in de publicatie van dit boek.
De bedoeling van de lezingenreeks was niet om literaire prozawerken te
interpreteren vanuit een gemeenschappelijke methodologische invalshoek, wel om
op diverse en uiteenlopende wijze bouwstoffen aan te brengen voor een eventuele
geschiedenis van de Vlaamse verhaalkunst tot aan de Tweede Wereldoorlog. De
medewerkers waren dan ook geheel vrij in de behandeling van hun onderwerp: zij
konden een auteur in zijn totaliteit bespreken, maar evenzeer zich concentreren op
één enkele roman of een bepaald aspect, motief of thema.
De meeste lezingen werden gegeven door leden van het Departement Taal- en
Letterkunde aan de UFSIA. Van buiten de instelling verleenden L. Adriaens, K.
Humbeeck, M. Somers en L. Stynen hun medewerking, waarvoor onze hartelijke
dank.
Een speciaal woord van dank ook aan collega P. Pelckmans, die als
departementsvoorzitter instond voor de organisatie en aan het geheel zijn titel gaf.
Tenslotte danken wij mevr. M.R. Goeman, die de zorg voor de tekstverwerking
op zich nam.
Karel Wauters
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Conscience-tijdperk
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Ludo Simons
‘Hij leerde zijn volk lezen’.
Conscience: een groot schrijver of een mythe?
De eigenzinnige ‘geschiedenis’ van de Nederlandse letterkunde, onder de titel
Nederlandse literatuur, een geschiedenis verschenen in 1993 onder de hoofdredactie
van M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, bevat onder de datum van december 1838
een - overigens uitstekende - bijdrage van Walter Gobbers over De Leeuw van
Vlaenderen, door Gobbers ‘een nationaal epos en hoogtepunt van de Vlaamse
Romantiek’ genoemd (p. 449). De eerste zin van Gobbers' bijdrage luidt als volgt:
‘In december 1838 verscheen bij de Antwerpse uitgever L.J. de Cort De leeuw van
Vlaenderen of De slag der gulden sporen: een historische roman die tot de
merkwaardigste en invloedrijkste produkten van de Zuidnederlandse letterkunde
behoort’.
Die zin klopt, en hij klopt niet. Wat niet klopt, is de kwalificatie van L.J. de Cort
als ‘uitgever’. De Cort was geen uitgever, maar een drukker. En dat maakt, voor de
status van Conscience als schrijver en voor het culturele klimaat waarin hij debuteerde,
nogal een verschil uit.
Leo Pleysier heeft er onlangs nog aan herinnerd. In een pleizierige bijdrage onder
de titel Toen ik nog zonder lezers kon schrijft de Kempische auteur over de vijftien
jaar van zijn schrijversleven dat hij nauwelijks een exemplaar van zijn boeken over
de toonbank wist te gaan. Zijn eerste uitgever, Orion in Brugge, ging failliet, zijn
tweede uitgever, Standaard Uitgeverij in Antwerpen, verkocht van zijn tweede boek
evenveel exemplaren als de titel suggereerde (het boek heette Negenenvijftig), zijn
derde uitgever, Robert Lowet de Wotrenge van de Pink Editions & Productions,
veranderde de titel van zijn derde manuscript, De razernij der winderige dagen, in
Het jaar van het dorp (want het was juist het jaar van het dorp), drukte er vijfhonderd
exemplaren van op duur Hollands papier en sloeg ze op, aldus Pleysier, ‘in het
magazijn achter een patriciërshuis in de Venusstraat in Antwerpen (,) tussen de
mengkranen, de krukassen, het sanitair en de onderdelen van scheepsmotoren waarmee
Lowet zijn brood verdiende. De eerste lezer van dat boek is wellicht een loodgieter
of een scheepshersteller die zich in het magazijn
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van Lowet van doos heeft vergist’. Het kon Pleysier allemaal niet schelen; een
schrijver zonder lezers, het raakte zijn kouwe kleren niet. Maar: ‘Zonder uitgever
komen te zitten, dat leek me precairder. Daar had ik meer schrik van. Niemand meer
die mijn geschriften op zijn kosten naar de drukker bracht en die een omslag liet
maken en die mij dan tien presentexemplaren toestuurde’. Einde van het citaat; het
staat te lezen in het weekblad Humo van 8 december 1994 (p. 168).
Dan nu even de stem van een uitgever, niet de eerste de beste, niet de eerste, ook
niet de beste, maar toch: Julien Weverbergh. Bij Manteau heeft hij het werk van
Ruyslinck en Vandeloo uitgegeven toen die al lang over hun hoogtepunt heen waren
en een ‘hype’ gemaakt van Kristien Hemmerechts, hoewel hij haar boeken niet méér
vindt dan ‘uitstekend geschreven Libelle-verhalen’. Maar: ‘Een goede uitgever moet
zijn schrijvers en de boeken die hij publiceert op een handige manier weten te
verkopen’. Einde van het citaat; het staat te lezen in het magazine Uit van juni 1994
(p. 74). U ziet, ik kies mijn bronnen.
Laurentius Joannes de Cort, geboren te Antwerpen in 1793 en volgens Gobbers
de ‘uitgever’ van Consciences Leeuw, was aanvankelijk boekbinder. Zijn oudere
broer, Josephus Joannes de Cort (1791-1851), eveneens drukker, was de vader van
de dichter Frans de Cort. Ook hun vader Joannes Petrus de Cort (1725-1811), op zijn
beurt een drukkerszoon, oefende het beroep van drukker en boekbinder uit. Een
achterneef van hem, Josephus de Cort, was een bekend producent van volksboeken,
ondermeer van een Uilenspiegel-uitgave van omstreeks 1785. Joannes Petrus de Cort
had, lang voor hij als laat-getrouwde de vader van Laurentius Joannes werd, ene
Jakob Simon Schoesetters als leerjongen in zijn atelier gehad. Met deze Schoesetters
zitten we volop in de Franse en de Nederlandse tijd, en het lijkt aangewezen dat we
daar eerst even een kijkje nemen in het bedrijf van de drukker en de boekhandelaar,
vooraleer we naar Conscience en de tijd nà de Revolutie terugkeren.
Schoesetters (1749-1822) - een naam die we straks in verband met Conscience
overigens opnieuw zullen tegenkomen, althans die van zijn weduwe - was de
huisdrukker van het in 1803 opgerichte ‘Antwerpsch Tael- en Dichtkundig
Genoótschap Tot Nut der Jeugd’; ook in opdracht van Jan Frans Willems, redacteur
van de door Tot Nut der Jeugd uitgegeven Antwerpschen Almanach van Nut en
Vermaek, drukte hij heel wat werken, ondermeer, in 1818, Willems' ode Aen de
Belgen/Aux Belges, met de beroemde aanhef: ‘Ik ook ik ben een Belg en mag tot
Belgen spreéken’. Willems had deze uitgave, waarvan er overigens 400 bij
voorintekening ver-
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kocht waren (ondermeer 20 aan Koning Willem), geheel zelf gefinancierd, evengoed
als zijn al even befaamde Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde,
opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden (1819-1824). Van deze
Verhandeling waren er 625 bij voorintekening verkocht, waarvan 430 in het Noorden
en 195 in het Zuiden. De verdere verspreiding van beide werken in het Noorden
gebeurde door toedoen van de boekhandelaar J.H. den Ouden in Amsterdam; die
bracht er weinig van terecht, zodat Jan Frans Willems contact opnam met de
Rotterdamse boekhandelaar Johannes Immerzeel, een heel wat dynamischer kerel
dan Den Ouden. Als Willems hem in 1819 voorstelt het restant van Aen de Belgen
over te nemen in ruil voor Noord-Nederlandse boeken, antwoordt Immerzeel hem
met een brief, waaruit we heel wat kunnen leren over de situatie van de boekhandel
in die periode, zowel in het Noorden als in het Zuiden:
Wat nu het restantje van Uwe Aan de Belgen betreft, daarvan wil ik
gaarne het kopijregt met de 200 exemplaren van UEd. overnemen. Groot
debiet stel ik mij daarvan echter niet meer voor, omdat het in Holland zulk
een groot opzien verwekt heeft, dat de Liefhebbers zich daarvan bereids
voorzien hebben, dat bovendien genoegzaam bewezen is door het
aanmerkelijk getal verkochte exemplaren. Gaarne vermeerder ik nogtans
mijn fonds met een verdienstelijk werkje van U, en zal er Eer in stellen
zulks openlijk te vermelden. [...] 't is jammer, dat ge mij niet heel uwe
entreprise hebt overgegeven toen ik het u proponeerde. Ik had er u eene
retributie voor betaald, die u zeker meer voordeel zou aangebragt hebben
dan de uitgave voor Uwe rekening, en die u ontslagen zou hebben van den
last, natuurlijk verbonden aan het nalopen van een mercantiel ding, dat u
van aestetische bemoeijingen aftrekt. In Holland laat letterlijk niemand
voor zijne rekening drukken, als een enkel prulpoeetje, die geen uitgever
vinden kan. De Ouvrages d'auteur zijn hier niet bekend. Den Ouden,
ofschoon een best braaf mannetje, weet ook weinig van het uitgeven van
boeken. Doch dit is nu zoo en niet anders: gij zijt door Uwe inteekeningen
in allen geval gedekt.
En een brief van Willems aan Immerzeel, ook uit 1819, verstrekt al even interessante
bijzonderheden over de verspreiding van Noord-Nederlandse boeken in het Zuiden
en over de ‘leescultuur’ in het Zuiden in het algemeen:
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Dat den Hollandschen boekhandel in deéze provintien niet wel vat, is,
dunkt my, toch het meest aan de Hollandsche boekhandelaeren te wyten.
Men is hier volstrektelyk met al wat in Holland het licht ziet onbekend.
[...] Ook is alles te schrikkelyk duer; fransche lettervrugten overstroomen
ons; men heéft ze bykans voórniet. Dat heéft dan ook tengevolge dat men
hier byna niet dan fransche lezers vind. [...] Waerom geeft men in Holland
geen eene goedkoope druk? Ook niet van stukken die moesten populair
gemaekt worden, zoo als de Hollandsche natie van Helmers de gedichten
van Tollens en van meer andere? 't Zyn waerlyk de brabanders en
Vlamingen niet alleen die oorzaek zyn van hunne onkundigheyd in de
moedertael, van het onbeoeffenen derzelve. Voór de gemeene de gewoone
burger is de literatuer een tydverdryf: men verkiest natuerlyk het
goekoopste. De Hollandsche boekverkoopers maken het Nederlandsche
byna onverkrygbaer.
Overspoeld dus met Franse werken, ook tijdens de ‘Hollandse’ tijd, niet bij machte
de boeken die in het Noorden waren uitgegeven te kopen vanwege hun hoge prijs,
slechts met enkele honderden, na moeizame pogingen, bereid of in staat om een werk
in het ‘Vlaams’ aan te schaffen en te lezen: het is, aan de vooravond van de Belgische
revolutie, die elke poging tot vernederlandsing van het openbare leven in de kiem
zal trachten te smoren, geen hoopgevende situatie voor de opbloei van een ‘Vlaamse’
letterkunde in het door en door verfranste en verfransende jonge koninkrijk.
Als Conscience, in de omstandigheden die we kennen, kort nà de Belgische
revolutie besluit een Vlaams schrijver te worden, wordt hij in artiestenkroegen zoals
Het zwart Paerd en Het Roosken weliswaar omjubeld na de voorlezing van zijn eerste
proeven van Vlaams proza, maar moet hij evengoed met het pak papier onder de arm
op zoek naar een drukker, die bereid is van deze onbekende, onbemiddelde jonge
man van vijfentwintig een drukopdracht aan te nemen. Vanaf november 1836 zoekt
hij intekenaars voor zijn boek In 't Wonderjaer, te verschijnen in 1837 à 4,25 fr. bij
de weduwe Schoesetters, op de hoek van de Kaasrui en de Korte Koepoortstraat, het
huidige restaurant ‘Viskeuken’. De drukorder kost Conscience 800 fr., de illustratie
- ‘tien steendrukplaten door tien der voornaemste schilders geteekend’ en door dezen,
‘door liefde tot de Moedertael aengedreven’, kosteloos ter beschikking gesteld - nog
eens 500 fr. (en misschien méér) extra. De oplage zal 500 exemplaren bedragen;
tegen 4,25 fr. per exemplaar ligt het break-even point dus bij minimum 300 verkochte
exemplaren, althans in de veronderstelling dat
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Conscience het volledige bedrag van 4,25 fr. per intekening mocht behouden, wat
vermoedelijk niet het geval was.
In zijn Geschiedenis mijner jeugd vertelt Conscience hoe dat liep, en ik citeer
(naar de ‘hertaling’ van het boek door Marnix Gijsen, in 1978 verschenen bij het
Mercatorfonds):
Intussen waren mijn vrienden, alsook mijn edelmoedige beschermer
Gustaaf Wappers, dagelijks werkzaam om het vereiste getal inschrijvers
te verzamelen. De eerste maand ging dit tamelijk goed en ik achtte mij ten
uiterste gelukkig, in de zekerheid dat mijn werk het licht zou zien, hoe
aanhoudend mijn vader mij ook het tegendeel voorspelde. Dan, gedurende
de tweede maand, kwamen de inschrijvers zo schaars op de lijsten dat een
droeve ontgoocheling mij geheel zou hebben neergedrukt, indien de
moedgevende woorden van de heer Wappers mijn verschiet niet immer
opnieuw waren komen bemoedigen en mij hadden laten hopen, dat men
met tijd en geduld de gewenste uitslag toch zou bekomen.
In deze twijfelachtige toestand verkeerde ik nog een maand. Mijn vrienden
en beschermers hadden al hun pogingen tot het vinden van meer
inschrijvers uitgeput, zonder het vereist getal te hebben kunnen bereiken.
[...]
Hoe ongunstig de uitslag van de inschrijving ook was, dit had mij niet
belet, het werk op de pers te doen leggen; want mij beheerste een
onweerstaanbare zucht tot openbaarheid en roem; maar mijn vader, die
uit mijn woorden deze strekking wel kon raden, herhaalde mij dagelijks,
dat ik het ouderlijk huis zou moeten verlaten zohaast ik de vermetelheid
had, een enkele letter van mijn werk te laten drukken [...].
Een zekere dag had ik al de inschrijvingslijsten verzameld en was ik bezig,
op mijn kamertje de vermoedelijke opbrengst van de intekeningen en van
de drukkosten te berekenen. Hoe ik het aanlegde en mij zelf poogde te
bedriegen, er bleef telkens een tekort van ongeveer 500 frank! Schrikkelijk
hoog scheen mij die som. Misschien zou er nog meer ontbreken, want er
zouden waarschijnlijk vele onvoorziene uitgaven moeten bijgevoegd
worden.
Uren lang bleef ik met het hoofd op de handen zitten. Mijn hart liep over
van verdriet en wanhoop. Hoe? Mijn werk zou niet gedrukt worden? Op
het ogenblik dat ik de langgedroomde roem van de openbaarheid ging
bereiken, zou dit geluk mij ontsnappen? ... Maar vermits men het werk
drukken wilde, wat hield mij terug? Een schuld van 500 frank kon de
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eindelijke uitslag van mijn vermetele beslissing zijn! Deze gedachte deed
mij sidderen en van angst opspringen. [...]
Dan begon ik mijn berekening opnieuw en deed geweld om ze ten voordele
van mijn hoop te verwringen. Het hielp echter niet: mocht de gevreesde
schuld op zulke wijze al honderd frank kleiner worden, zij bleef groot
genoeg om mij af te schrikken.
Door het folteren van mijn geest, in de strijd tegen een hopeloze en
onmiskenbare waarheid, ontstelden mijn zenuwen uitermate; ik wrong
mijn vuisten in sombere vertwijfeling en sprong eindelijk op, terwijl ik
met luide stem uitriep:
‘Welaan, kome wat wil, ik zal mijn werk gedrukt zien!’ (p. 226-227).
Er kwamen uiteindelijk 241 intekeningen; tegen 4,25 fr. per exemplaar leverde dat
in de beste veronderstelling 1024,25 fr. op. De rekening beliep op z'n minst 1300 fr.,
maar waarschijnlijk meer; in elk geval kwam Conscience met een enorme schuld uit
het avontuur te voorschijn, en het zal maar een schrale troost zijn geweest dat Den
Antwerpenaer op 16 mei 1837, enkele dagen na het verschijnen van In 't Wonderjaer,
met profetische blik had geschreven dat het werk beschouwd mocht worden ‘als den
eersten steen [...] van het gebouw onzer nationale letterkunde’.
Een paar weken lang is de jonge auteur dronken van het geluk ‘de se voir imprimé’,
en de beschrijving van die episode in zijn leven levert een van de kostelijkste en
tegelijk aandoenlijkste bladzijden in zijn memoires op. Maar het geluk duurt niet
lang:
Gedurende de eerste maand na het verschijnen van mijn boek was mij
het leven aangenaam en strelend; ik ontving lofuitingen van allen die mijn
werk hadden gelezen en mijn vrienden, door een gevoel van nationaliteit
ingesproken, overdreven mijn verdiensten.
Maar deze bijval bleef besloten binnen de kring der personen die men op
de inschrijvingslijsten had doen tekenen: het eigenlijk publiek was nog
geheel onverschillig voor de Vlaamse letterkunde en weigerde te geloven
dat in de moedertaal iets lezenswaard kon opgesteld worden. Wel enige
exemplaren werden er na het verschijnen van mijn boek verkocht, doch
dit getal was zo gering, dat er op de onderneming tot slot van rekening
nog meer dan 500 frank te kort schoot.
Deze ongunstige uitslag was veroorzaakt door de grote kosten van het op
steen tekenen der tien plaatjes die het boek versierden.
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Voor zulk aanzienlijk tekort, zonder mogelijkheid om het te vereffenen,
en geplaagd door de steendrukker die als een ongeduldig schuldeiser mij
geen rust gunde, verviel ik allengs in de bitterste onttovering. Het
schitterend gebouw van een lachende toekomst was in gruis gestort en ik
zag niets meer voor ogen dan de onheilen en de schaamte, welke mijn
vader mij herhaaldelijk had voorspeld. (p. 238)
De resterende 250 exemplaren van de oplage van 500 probeerde de schrijver via Jan
Frans Willems in Gent aan de man te brengen tegen de dumpingprijs van 3,50 fr. per
stuk, en weldra kwamen ook toelagen van Koning Leopold en van de Regering het
financiële leed verzachten.
Maar het geldgebrek bleef, en de onzekere toekomst ook. Toen zijn hospita,
‘moeder Ann’ uit de herberg De Koning van Spanje in de Carnotstraat, hem geen
geld meer wilde lenen, moest Conscience ‘welhaast tot de uitgave van een tweede
boek [...] besluiten, met de hoop daarin voor enige maanden toereikende middelen
van bestaan te vinden’. (p. 250)
Tijd voor het opzetten van een nieuw werk was er niet; dan maar wat uit de
grabbelton te voorschijn gehaald:
Sedert het opstellen van In 't Wonderjaer had ik twee of drie verhalen
en enige dichtstukjes geschreven; ik zou deze verzamelen en ze uitgeven
onder de titel Phantasij. Mijn vrienden voorspelden, in hun
vooringenomenheid, mij een grote bijval ... [...]
Het gebeurt wel meer dat een jong schrijver, - wanneer zijn eerste werk
gunstig wordt onthaald - met roekeloos vertrouwen zich inbeeldt, dat al
wat uit zijn pen is gevloeid, de aandacht van het publiek verdient, en hij
in dit vertrouwen zich haast om in zijn papieren de stof voor een tweede
boek te zoeken. Wie deze fout begaat wordt er niet zelden wreed voor
gestraft. Met mij tenminste gebeurde het zo.
Hoe hoog ook door mijn vrienden van de Kunstkring opgevijzeld, mislukte
Phantasij geheel, en wel ver van mij de gewenste uitslag op te leveren,
dompelde dit werk mij veel dieper in de armoede. De rekening van de
drukker voor 800 exemplaren beliep 1000 frank; en daar in de eerste
maanden na de verschijning het getal der inschrijvers en der verkochte
exemplaren op verre na niet toereikend was om deze kosten te dekken,
verzwaarde mijn achterstal in een voor mij schrikwekkende maat. (p. 250)
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Phantazy verscheen inderdaad in oktober 1837, niet meer bij de weduwe Schoesetters,
maar bij een collega, die zich pas als drukker had gevestigd, nadat hij eerder alleen
het beroep van boekbinder had uitgeoefend, de reeds genoemde L.J. de Cort.
Laurentius Joannes de Cort (Antwerpen 1793-1866) had zich inderdaad in 1836
als drukker gevestigd aan de Paddengracht, de huidige Prinsesstraat. In zijn
bewegingsvrijheid gehinderd door een houten been, zocht hij zijn vertier door deel
te nemen aan de bijeenkomsten van de jonge artiesten - schilders en schrijvers - die
op geregelde tijdstippen vergaderden in de herberg Het zwart Paerd, schuin tegenover
zijn deur. Tot hem wendde Conscience zich voor het drukken van Phantazy. Aldus
geschiedde. Voor de oplage van 800 exemplaren werden slechts 279 intekenaars
gevonden, en het werk kende, helaas, ook na verschijnen géén succes.
Nog hetzelfde jaar besloot Conscience nog 'n keer revanche te nemen met een
groot werk; het werd De Leeuw van Vlaenderen. Vanaf juni 1838 verscheen een
aanplakbiljet met een door Wappers getekende leeuw op de muren van Antwerpen
om de publicatie van het boek aan te kondigen. De intekeningen begonnen te lopen;
uit Nederland kwamen er 140, uit Vlaanderen 340, samen 480. Dat er uit Brugge
slechts acht intekeningen waren gekomen, verdroot de schrijver zeer. Op 31 december
1838 verscheen het werk in drie delen bij dezelfde drukker, L.J. de Cort, aan de
Paddengracht. Na afrekening van alle kosten leverde het de schrijver een bonus op
van 10 fr.
Het verhaal van Consciences moeizame en soms vertwijfelde relaties met zijn
eerste drukkers mag wat eentonig geweest zijn, maar het tekent, beter dan welk ander
tijdsbeeld ook, het klimaat waarin de jonge Vlaamse literatuur ontstond: een vacuüm,
zonder noemenswaardig lezerspubliek, maar ook zonder uitgevers en zonder
boekhandels - bijna letterlijk dus een niemandsland.
Voor Conscience blijft de onzekerheid over zijn ‘fortuin’ als auteur nog een vijftal
jaren bestaan; ook de tweede druk van Het Wonderjaer (de gezuiverde!) en die van
De Leeuw van Vlaenderen (eveneens lichtjes hertoetst en ontdaan van
‘krachtwoorden’) verschijnen in 1843 nog in vergelijkbare condities bij L.J. de Cort
aan de Paddengracht. Maar in hetzelfde jaar vindt Conscience zijn eerste ‘uitgever’,
die naam waardig, iemand die voor eigen rekening Consciences werken drukt en die
met zijn auteur contracten afsluit over het honorarium, de boeiende figuur van
Joseph-Ernest Buschmann.
Zeer ten onrechte is Buschmann nog nooit het voorwerp geweest van een
monografische studie, noch als typograaf, noch als uitgever. De paar
licentiaatsverhandelingen die over hem zijn
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gemaakt, in Leuven en in Brussel, doen hem vooralsnog geen recht. Over Buschmann
als uitgever van Conscience verzamelde August Keersmaekers voldoende materiaal
voor een boek dat De muze en de mammon zou hebben geheten; de bewaarde
contracten tussen Buschmann en Conscience, tot kort voor het faillissement in bezit
van de firma aan de Italiëlei, sindsdien in het AMVC, bieden daarvoor stof te over.
Het werk is helaas nooit voltooid. Het lijvige boek van Gilbert Degroote en Jan de
Schuyter over Hendrik Conscience en zijn uitgevers (1950) schenkt, ondanks de titel,
alleen aandacht aan Consciences tweede ‘echte’ uitgever, Van Dieren, en ook in
Degrootes monografietje Wat een schrijver lijden kan (1957) komt Buschmann
nauwelijks aan bod. Als typograaf met grote smaak en kunstzin bleef Buschmann
tot nu toe nagenoeg geheel onbestudeerd; alleen in de te weinig bekend geworden
studie Romantische boekillustratie in België van J.H.M. van der Marck (1956) treedt
hij enigszins uit de schaduw.
En toch, wat een wonderlijke figuur! Geboren in 1814 in Luxemburg, kwam hij
als éénjarige baby met zijn ouders mee naar Antwerpen; zijn vader was
scheepsbevrachter, zijn moeder, Lucie Boch, de dochter van één van de stichters van
de bekende porseleinfabriek in Septfontaines. In 1826, twaalf jaar oud, werd
Joseph-Ernest Buschmann terug naar Luxemburg gestuurd om er atheneum te lopen;
van daaruit ging hij, in 1829, verder studeren in Parijs, in de bekende kostschool van
M. de Séprés, waar hij Frans, Latijn, wiskunde, tekenen, en spoedig ook Engels,
Duits en piano volgde. De porseleinfabrikant Villeroy, die in 1839 een vennootschap
zou aangaan met de firma Boch, nam aanvankelijk de kosten van de studie op zich;
vanaf 1831 moest de jonge Buschmann in zijn eigen onderhoud voorzien door het
geven van lessen in de kostschool waar hij als leerling inwoonde. Vanaf 1833 volgde
hij zelf lessen in de scheikunde, de mechanica en de experimentele fysica aan het
Lycée National; ook daar gaf hij zelf lessen in Franse literatuur. Na het behalen van
het baccalaureaat ‘ès lettres’ werd hij in 1834 ingeschreven als student in de rechten
aan de Sorbonne; na één jaar gaf hij echter de studie op.
Al spoedig had de literatuur de jonge Buschmann waarschijnlijk te zeer in haar
greep: hij schreef opstellen, gedichten, romans en toneelstukken, werd rubriekleider
voor de literaire kritiek in de germanofiele Revue (des états) du Nord en publiceerde
daarin o.m. twee artikels over Victor Hugo, die hem een lovende brief van de dichter
opleverden (12 januari 1836); in 1837 verscheen te Parijs zijn gedicht Mon credo.
Zijn oden, satiren en balladen verzamelde hij in de door Hugo beïnvloede bundel
Rameaux; in het epische L'écuelle
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et la besace, historische taferelen uit de 16de eeuw, was het voorbeeld van de
bewonderde Fransman nog duidelijker merkbaar.
Beide werken verschenen pas nadat Buschmann in 1838 naar Antwerpen was
teruggekeerd; in hetzelfde jaar was de Revue du Nord over de kop gegaan. Buschmann
moet spoedig in het artistieke milieu te Antwerpen ingeburgerd zijn geweest; hij
werd er alvast bevriend met de eveneens in het Frans schrijvende Gaspard de Cort,
de jonggestorven zoon van Consciences drukker L.J. de Cort. In elk geval verschenen
in 1839 de twee reeds genoemde werken van Buschmann, Rameaux en L'écuelle et
la besace, bij De Cort aan de Paddengracht; drie jaar later verscheen er van de jonge
typograaf Gaspard de novelle Le maître-imprimeur. In datzelfde jaar, 1842, vestigde
de toen 28-jarige Buschmann zich zelf als drukker aan de Ossenmarkt; in 1843
trouwde hij met Emilie van Haren, een schoonzuster van baron Hendrik Leys.
Waar Buschmann het geld vandaan haalde om, in het van drukkers goed voorziene
Antwerpen, een eigen drukkerij op te richten die de bestaande al spoedig zou
overvleugelen, is niet helemaal duidelijk. Zeker niet bij zijn eigen vader, die in de
revolutiejaren moeilijke tijden had doorgemaakt en door de oprichting van een
azijnfabriek, in 1833, er slechts moeizaam weer ietwat bovenop kwam. Vermoedelijk
had zijn toekomstige schoonfamilie het geld verstrekt om de jonge artistiek begaafde
pretendent, die waarschijnlijk geen ander inkomen had dan wat een bescheiden
leeropdracht aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten hem opleverde,
aan een wat solidere toekomst voor zichzelf en zijn verloofde te helpen. Hoe dan
ook, in het najaar van 1842 schafte Buschmann zich meteen vijf typografische persen,
twee steendrukpersen, één pers voor kopergravure en vermoedelijk drie glansmachines
aan en begon zijn activiteit als drukker met de publicatie van een nummer van de
Revue d'Anvers, een door hemzelf opgericht informatie- en opinieweekblad van
liberale signatuur, dat tot dan (en sinds 3 juli 1842) bij de drukker Jos M. Jacobs het
licht had gezien. Het jaar daarop verschenen de eerste boeken, in het Frans en het
Nederlands; het eerste Nederlandstalige werk was Hoe men schilder wordt van
Hendrik Conscience.
Van 1843 af tot aan zijn ziekte in 1850 is Buschmann Consciences uitgever;
daarnaast drukt hij werken van P.F. van Kerckhoven, K.L. Ledeganck, Eug.
Zetternam, en geeft hij het Kunst- en Letterblad, Het Taelverbond en andere
tijdschriften uit.
De geboren Luxemburger, die zijn hele opleiding in het buitenland en voornamelijk
in Parijs had genoten, werd aldus de eerste grote uitgever van de herlevende Vlaamse
letterkunde in de jaren '40 van de vorige eeuw.
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Sommige contracten tussen Buschmann en zijn auteurs zijn bewaard. Voor de eerste
uitgave van De loteling, te verschijnen op 1350 exemplaren, betaalt de uitgever aan
Conscience 150 fr. in speciën plus 100 fr. in boeken (met 25 % korting op de
verkoopprijs); bovendien krijgt de schrijver 50 presentexemplaren. Voor de tweede
uitgave van De loteling en van Baes Gansendonck ontvangt Conscience 450 fr. in
speciën plus 500 fr. in boeken (met een korting van 20 % op de verkoopprijs);
daarnaast heeft hij recht op 30 exemplaren van elk van beide werken. (Ter vergelijking
moge dienen dat de thans vergeten Felix Bogaerts voor de tweede uitgave van zijn
Franstalige roman Lord Strafford in 1845 van Buschmann contractueel de som van
1443 fr. toegezegd kreeg, plus een aandeel van 325 fr. in de winst indien die meer
dan 1000 fr. zou bedragen).
In 1850 werd Buschmann geestesziek; hij overleed op 19 februari 1853 bij de
Broeders van Liefde te Gent, in het Strop, ‘buiten de Heuvelpoort’. Zijn weduwe
zette de zaak voort, maar de relatie met Conscience was verbroken.
De door Buschmann in de jaren 1843-'50 gedrukte boeken behoren tot de fraaiste
specimina van de romantische typografie in België. Veelal geïllustreerd door Henry
Brown (York 1816 - Antwerpen 1870), Buschmanns collega aan de Antwerpse
Academie voor Schone Kunsten, met houtgravures naar tekeningen van Gustaaf
Wappers, Gustave Buschmann (Ernests broer), Nicaise de Keyser, Jozef Lies e.a.,
of door Edward Dujardin (Antwerpen 1817-1889), Consciences medeleerling op de
lagere school en eveneens een collega van Buschmann op de Academie voor Schone
Kunsten, konden zijn produkten wedijveren met het beste wat in die jaren onze meest
gerenommeerde persen - bijvoorbeeld die van Alexandre Jamar te Brussel - verliet.
Als men bedenkt dat Buschmann noch door familietraditie noch door zijn opleiding
tot het vak van drukken en uitgeven voorbestemd leek, kan men er niet onderuit te
erkennen dat hij én als ondernemer én als typograaf een komeetachtige verschijning
was, wiens te plotse verdwijnen een grote duisternis achterliet.
Niet dat een auteur als Conscience thans geen thuishaven meer vond - men kan
bijna zeggen: integendeel. Conscience is, mede door Buschmann, een beroemd man
geworden. Er staat op slag een nieuwe uitgever klaar om hem met open armen in te
halen: Buschmanns concurrent J.P. van Dieren.
Ook Jan Petrus van Dieren was een inwijkeling, maar hij kwam van minder ver,
namelijk uit Grave in Noord-Brabant, waar hij in 1818 als zoon van een drukker
geboren werd. In 1839 vestigde hij zich in Antwerpen; in 1840 staat hij in de
Scheldestad ingeschreven
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als ‘imprimeur-libraire’. Ook hij moet spoedig zijn weg hebben gevonden in het
milieu van de jonge Antwerpse schrijvers, want in 1842 gaf hij al een bundel gedichten
van Theodoor van Ryswyck uit. In 1844 richtte hij de krant Het Handelsblad op,
eerst onder hoofdredactie van Lodewijk Vleeschouwer, van 1849 af van August
Snieders; deze was sinds 1845 als redacteur aan de krant verbonden. Snieders bleef
het dagblad leiden tot 1900, als loopbaan een unicum in de Vlaamse perswereld.
Het eerste contract tussen Conscience en Van Dieren - de man die zijn ‘definitieve’
uitgever zou worden - dateert van 1 december 1850. Op 1 juni 1853 werd een nieuw
contract gesloten, waarbij Conscience het recht kreeg aan Van Dieren tot 1600
bladzijden druks per jaar te leveren tegen 4 fr. per bladzijde. Tot dat hoge aantal
bladzijden reikten Consciences krachten evenwel niet. Wel werd hij apart vergoed
voor de uitgaven van zijn volledig werk - vanaf 1867 door Van Dieren te Antwerpen
en Sijthoff te Leiden gezamenlijk verzorgd, en ook werd hij apart vergoed voor de
vertalingen bij Michel Lévy Frères te Parijs vanaf 1854; wat de vertalingen in het
Duits, het Engels en andere talen hem opleverden, is ons niet bekend. Had Conscience
in de Buschmann-periode (1843-'50) ongeveer 570 fr. jaarlijks aan honoraria
ontvangen, in de Van Dieren-periode (1850-'66) liep dat op tot ongeveer 2645 fr.
per jaar en in de Van Dieren-Sijthoff-periode (1867-'83) zelfs tot 3287 fr. Ter
vergelijking: in diezelfde jaren verdiende August Snieders als hoofdredacteur van
Het Handelsblad 2400 fr. per jaar, Domien Sleeckx als leraar aan de Normaalschool
te Lier 1600 fr.
Dat Conscience, die als arrondissementscommissaris te Kortrijk vanaf 1857 en
als conservator te Brussel vanaf 1868 bovendien een salaris plus vergoedingen ter
waarde van ongeveer 7000 fr. per jaar ontving, niettemin zijn hele leven lang bij Van
Dieren om voorschotten moest bedelen, was te wijten aan de weinig zuinige
levenswijze die zijn vrouw erop na hield; het is bekend dat hij De Kerels van
Vlaanderen in koortsige haast voltooide om met het honorarium ervan het huwelijk
van zijn dochter (met Gentil Antheunis) te kunnen bekostigen. Al die jaren lang
betoonde Van Dieren zich een zorgzame en als het nodig was milde mecenas, die
van de uitgave van het werk van zijn successchrijver overigens ook niet armer werd,
zomin als zijn Leidse compagnon Sijthoff: van de opbrengst van hun gezamenlijke
editie van de Volledige Werken in tien delen in de jaren 1867-'69 konden zowel Van
Dieren als Sijthoff, naar het getuigenis van Sijthoffs biograaf R. van der Meulen, elk
een nieuw huis laten bouwen. Het gemeentebestuur van Antwerpen doopte de nieuwe
straat bij Collegiaal Besluit van 30 maart 1868
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overigens prompt tot Consciencestraat. De meester zelf, intussen tot een levende
legende uitgegroeid, ruilde in datzelfde jaar het prozaïsche ambt van
arrondissementscommissaris voor de sinecure van conservator van de koninklijke
musea van beeldende kunsten, met gratis inwoning in het Wiertzmuseum te Elsene,
waar hij in 1883 overleed. Intussen had hij, zoals zijn belagers niet nalieten te
benadrukken, de vriendschap genoten van koningen en ministers, was hij geëerd met
staatsprijzen en feestbanketten, het lidmaatschap van de Académie de Belgique, de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en het eredoctoraat van de
universiteit te Leuven; Brussel had hem in 1881 massaal gehuldigd bij het verschijnen
van zijn honderdste boekdeel en Antwerpen had in 1883, op het plein vóór de huidige
Stadsbibliotheek, zijn standbeeld onthuld, een werk van de beeldhouwer Frans Joris.
Een standbeeld bij het leven van een auteur, het is zeker niet alledaags. Maar het
luisterrijkste schouwspel moest nog komen, nadat hij op 10 september 1883, omstreeks
vijf uur in de namiddag - ‘a las cinco de la tarde’ -, was overleden. Drie dagen na
zijn dood had, onder een geweldige toeloop, de kerkelijke rouwdienst plaats in de
Sint-Bonifatiuskerk te Elsene, gevolgd door de voorlopige teraardebestelling op de
begraafplaats aldaar. Nog drie dagen later werd het stoffelijk overschot naar
Antwerpen overgebracht; de hal van het Centraal Station was tot rouwkapel ingericht.
De monumentale lijkwagen, die het stoffelijk overschot van daar naar het Kielkerkhof
vervoerde, was gebouwd op stadskosten en werd gevolgd door de burgemeester met
de voltallige gemeenteraad, de gouverneur met de voltallige provincieraad, de
parlementsleden van het arrondissement Antwerpen en de helft van de regimenten
die te Antwerpen in garnizoen lagen, want de aflijvige was grootofficier van de
Leopoldsorde. In de rouwstoet liepen Jan van Beers en Domien Sleeckx, Emmanuel
Hiel en Julius de Geyter, August Snieders en Julius Vuylsteke, Georges Eekhoud en
Camille Lemonnier, Emiel Claus en Hendrik Schaefels, Jef Lambeaux en Constantin
Meunier, Peter Benoit en Karel Miry, Edgar Tinel en Florimond van Duyse, maar
ook duizenden en duizenden eenvoudige mensen, die samen een stoet van bijna vijf
kilometer lengte vormden. Bij het graf werd het woord gevoerd door burgemeester
Leopold de Wael, door Jan van Rijswijck, Julius Hoste, Pol de Mont en anderen.
Nauwelijks een maand later kwam een comité tot stand voor de oprichting van
een grafmonument. In twee jaar tijd werd meer dan 20 000 fr. ingezameld;
gemeentebesturen verleenden toelagen, maar ook de ‘mindere man’ droeg via
wijkcomités zijn penning bij. Frans Joris, de beeldhouwer die ook het zitbeeld van
Conscience
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vóór de Stadsbibliotheek had vervaardigd, werd bekroond in de uitgeschreven
wedstrijd; op 19 september 1886 had de plechtige onthulling van het praalgraf plaats
met toespraken door burgemeester Leopold de Wael, de jeugdvriend Jan de Laet,
toen kamerlid, en Max Rooses, lid van het comité en conservator van het Museum
Plantin-Moretus. Op de grafsteen stond de leuze gebeiteld: ‘Hij leerde zijn volk
lezen’.
Wie zich, meer dan honderd jaar later, afvraagt of dit alles een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid dan wel een uiting van collectieve verdwazing was, dient zich toch
het een en ander voor de geest te halen. Niet alleen moet hij zich ervan bewust zijn
dat Conscience, zoals we hopen te hebben aangetoond, een Vlaamse literatuur uit
het niets heeft geschapen, tégen de wil van zijn Franstalige en Franse vader, met 5
frank op zak, in een stad en een land zonder één uitgever die in een werk van
letterkunde in het ‘Vlaams’ geloofde en zonder enig publiek dat daarop zat te wachten,
met uitzondering van twee- of driehonderd ‘geletterden’ die, verspreid over het land,
het avontuur genegen waren.
Niet alleen dàt moet hij zich herinneren, hij mag evenmin vergeten dat Conscience
vanaf 1867 ook Nederland met zijn geschriften had veroverd, zozeer dat de
Nederlandse ‘stambroeders’ hem in 1881 bij zijn grote viering te Brussel een eigen
‘Album’ aanboden met huldeblijken van circa vierhonderd kunstbroeders, onder wie
Nicolaas Beets, mevrouw Bosboom-Toussaint, Jacques Perk ... Het vers van Piet
Paaltjens was het leukst:
Die één boek schreef, brengt hulde
Aan die er honderd zond in 't licht.
Dat is geen wonder!
Maar wel wonder zou het wezen,
Als, die er honderd heeft gedicht,
Dat ééne had gelezen.

Het was bijna zo leuk als het vers dat J.J.A. Goeverneur, een oudstrijder van de
Tiendaagse Veldtocht, een jaar later aan Conscience opdroeg bij zijn zeventigste
verjaardag:
Conscience! In een en dertig, had
Ik u toen voor den kop geschoten,
Wat was er dan in Brussels stad
Dit jaar veel minder bier gevloten.
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Consciences roem was over heel Europa gegaan, het eerst naar Duitsland, waar zijn
werk in 1845 door Melchior von Diepenbrock, die later aartsbisschop van Breslau
zou worden, was geïntroduceerd en waar het jaar in jaar uit in nieuwe vertalingen
op de markt zou komen. Zijn werk, zo schreef hem in 1881 een dorpsonderwijzer
uit Bohemen, werd er ‘in den dürftigen Häuschen der armen Weber des
Riesengebirges’ verslonden, maar al in 1847 had niemand minder dan Alexander
von Humboldt hem uit Berlijn geschreven dat hij de Eenige bladzyden uit het boek
der natuer dermate bewonderde dat hij er, ‘au haut de la colline historique de Sans
Souci’, uit had voorgelezen voor de koning en de koningin van Pruisen. Alleen al
de Ausgewählte Schriften, van 1846 tot 1921 in 75 delen bij Aschendorff in Münster
verschenen, beslaan met hun talrijke herdrukken van de afzonderlijke titels vele
planken van een boekenkast.
In Frankrijk kwam het succes na het bekende literaire schandaal, waarin Alexandre
Dumas senior was betrokken. Deze had in 1852 in Brussel een roman gepubliceerd,
waarvan hij twee hoofdstukken, naar hijzelf in de voorrede verklaarde, had ontleend
aan Consciences Loteling, dat net tevoren in Franse vertaling in de Belgische
hoofdstad was verschenen. De held van Dumas' boek heette trouwens Conscience,
en het boek noemde hij, niet tot genoegen van de schrijver van De loteling, Conscience
l'innocent. Dumas' vijanden beschuldigden de auteur van plagiaat, en Dumas sloeg
terug door in zijn blad Le Mousquetaire de oorspronkelijke tekst van Consciences
Loteling, in de Franse vertaling van E. Vanderplassche (1851), af te drukken. Het
kabaal luwde, maar de lezers van Le Mousquetaire vroegen om méér, en zo
verschenen in het blad na elkaar de verhalen van Conscience die al eerder in België
in het Frans het licht hadden gezien. Consciences proza werd opgemerkt door de
belangrijke uitgeverij Michel Lévy Frères (later Calmann-Lévy) te Parijs, die van
1854 tot '85 zijn Oeuvres complètes uitgaf in 60 delen.
Ook in het Engelse taalgebied drong Consciences naam al in de jaren '40 door.
De fraai geïllustreerde bundel Sketches from Flemish life uit 1846 bevatte dezelfde
drie verhalen - Siska van Roosemael, Hoe men schilder wordt en Wat eene moeder
lyden kan - die ook de inhoud van von Diepenbrocks eerste Duitse vertaling
Flämisches Stillleben van 1845 uitmaakt, en The Athenaeum van 1847 schreef
uitvoerig en lovend over de Vlaamse verteller. In 1852 verscheen de eerste
Amerikaanse vertaling - The Progress of a Painter - in New York. Van Het Goudland,
dat in Amerika speelt, verscheen een Amerikaanse vertaling in 1883 in Boston onder
de titel The Boys of the Sierras, en een Engelse in 1884 in Londen onder de titel Off
to California. Nog in 1889 heette Conscience op de titelbladzijde van een Londen-
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se vertaling van The iron Tomb: the Walter Scott of Flanders. Het drukt, althans voor
één zijde van zijn talent, iets uit van de Europese waardering voor het oeuvre van de
Antwerpse schrijver.
De receptie van het werk van Conscience in het Duitse, Franse en Engelse
taalgebied is nog vrijwel niet onderzocht, en nog veel minder de weerklank die zijn
werk in vaak al heel vroege vertalingen vond in Italië (1846), Bohemen (1846),
Denemarken (1846), Zweden (1850) enzovoort. Eén zaak staat evenwel vast: van
het herlevende negentiende-eeuwse Vlaanderen heeft Conscience, en nagenoeg hij
alleen, niet Gezelle en geen van de mindere goden, de literaire roem over onze grenzen
gedragen, tot Streuvels en Timmermans, voor wie hij de weg had helpen bereiden,
de eerste vanaf 1903, de tweede vanaf 1919, in dit opzicht zorgden voor de aflossing
van de wacht.
De internationale vermaardheid van Conscience, de hele tweede helft van de 19de
eeuw door en uitlopend tot een behoorlijk stuk in de twintigste eeuw, is niet toevallig
en ook niet onbegrijpelijk. Er zijn twee grote, convergerende krachtlijnen voor aan
te geven.
In comparatistisch perspectief kan het optreden van Conscience worden gesitueerd
in een dubbele beweging van de Europese literatuur in de jaren '30 en volgende van
de vorige eeuw: aan de ene kant wordt hij, samen met de iets jongere Gezelle, in
Vlaanderen de meest in het oog springende vertegenwoordiger van één dier kleine
literaturen in Europa die, in de ban van de romantiek, opnieuw de bronnen van de
eigen moedertaal en het eigen nationale verleden aanboren en zich opstellen tegen
de officieel genoteerde literatuur van hun land; aan de andere kant is hij, eerder nog
dan Jacob van Lennep, Jan Hendrik Oltmans, Aernout Drost, mevrouw
Bosboom-Toussaint of Hendrik Jan Schimmel, in de Nederlandse letterkunde van
zijn tijd de markantste en internationaal trouwens als zodanig erkende exponent van
de nieuwe genres van de Europese romantiek, de historische roman en de landelijke
vertelling.
De ‘wedergeboorte’ van de Vlaamse literatuur, die in de eerste plaats het werk is
geweest van Conscience, vindt haar Europese echo's in de herleving van even zoveel
literaturen die zich gaan bedienen hetzij van een dialect, hetzij van een niet tot volle
wasdom uitgegroeide taal met regionale uitstraling, hetzij van een cultuurtaal die
door politieke omstandigheden lange tijd niet voor het literaire bedrijf is gehanteerd.
Van de eerste soort is de Alemannische of de Beierse dialectliteratuur een voorbeeld,
van de tweede
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de letterkunde in het Provençaals of het Fries, van de derde de Nederlandse literatuur
in het verfranste België, de Finse in het door Rusland overheerste Finland, de
Tsjechische en de Slovaakse in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie.
Zo gezien krijgt Conscience in het Europese landschap zijn plaats naast Elias
Lönnrot, die in 1849 de Kalevala uitgeeft en daarmee de grondslagen legt van de
Finse literatuur, of naast Ján Kaliniak (1822-1871), die het Slovaaks hanteert voor
zijn historische romans. Vooral de kleinere, regionale literaturen bieden hier
vergelijkingspunten te over: de Friese, met het vroege dichtwerk van de gebroeders
Halbertsma (1822), de Nederduitse, met de dichtbundel Quickborn (1852) van Klaus
Groth en het prozawerk van Fritz Reuter en John Brinckman, de Bretoense, met de
verzameling Barzaz Breiz (1838) van Hersart de la Villemarqué, de Provençaalse,
met het versepos Mirèio (1859) van Frédéric Mistral, de Galicische, met de verzen
van Rosalía de Castro, en zoveel andere meer. Ook in Vlaanderen worden de vruchten
geplukt van het ideeëngoed dat in heel Europa door de romantiek is aangebracht en
in de periode 1820-1860, de brede grensstrook tussen romantiek en realisme, zijn
neerslag mede vindt in de cultus van het volks-eigene, ook van het eigen taalidioom.
Wie nog verder wil teruggaan, kan opklimmen tot bij de Schotten James Macpherson
en Robert Burns of de Duitser Johann Gottfried Herder aan het eind van de achttiende
eeuw, toen de preromantiek haar vleugels uitsloeg, of, nader in de tijd, tot bij de
verzamelaars van volksliederen, volksverhalen en sprookjes zoals de Duitsers Achim
von Arnim en Clemens Brentano of de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, die
diep in de geschiedenis van het volk terugdoken om de schatten van een grijs verleden
op te delven. Tot dit verleden behoorde, ook wanneer de staatkundige ontwikkelingen
er schijnbaar anders over hadden beslist, de eigen moedertaal. Daarom schrijft de
jonge debuterende Conscience in zijn voorrede tot het Wonderjaer. ‘Maer dat een
Belg, een afstammeling der oude Teutonische Helden, het fransch leere en zyne
eigene Tael die hy niet kent, ten hoon spreke, - dit is verachtelyk!’. (Men kan
gevoeglijk stellen dat de oprechtheid van des schrijvers verontwaardiging omgekeerd
evenredig was met zijn stilistisch vermogen om er, als jonge debutant, in een
Nederlandse volzin uitdrukking aan te geven ...)
Anders dan de wat oudere Gentse ‘geleerden’-generatie die de jonge Antwerpenaar
al spoedig de hand zal reiken - een Jan Frans Willems, een Ferdinand Augustijn
Snellaert, een Philip Blommaert - is Conscience evenwel niet in de eerste plaats een
‘taelminnaer’, hij is een scheppend kunstenaar, die zijn plaats zal gaan innemen in
de
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Europese prozaliteratuur van de 19de eeuw, met name op het terrein van de historische
roman en van de landelijke idylle.
Van de historische roman is Walter Scott de Europese vader: Waverley (1814) is
de eerste van een reeks romans waarin de Schotse geschiedenis en tradities herleven,
tot in de wendingen van de taal toe; meer tot de verbeelding is Ivanhoe (1819) blijven
spreken, waarin geen Schotse, maar Engelse stof wordt behandeld. Scotts historische
romans gingen door heel Europa en beïnvloedden in Frankrijk Alfred de Vigny (Cinq
Mars, 1826) zowel als Victor Hugo (Notre Dame de Paris, 1831) en Alexandre
Dumas (Les trois mousquetaires, 1844), in Italië Alessandro Manzoni (I promessi
sposi, 1827), in Rusland Poesjkin en Tolstoi, in Nederland de reeds eerder genoemde
Van Lennep-generatie. In Vlaanderen is Consciences eerste grote worp, zijn grootste
tevens, de driedelige historische roman De Leeuw van Vlaenderen van 1838, door
Gobbers, terecht, betiteld als ‘een nationaal epos en hoogtepunt van de Vlaamse
Romantiek’.
Conscience heeft het Groeninge-thema niet voor Vlaanderen ontdekt, maar hij
heeft er de meest overtuigende en meest indrukwekkende literaire gestalte aan
gegeven. Onder zijn hand groeide de historische stof van de strijd der Vlaamse
gemeentenaren tegen het oppermachtige Franse leger uit tot een kunstwerk, dat als
bron van nationale bezieling in onze negentiende-eeuwse letteren zijn weerga niet
heeft.
Zijn roem als schrijver van historische romans heeft hij bevestigd, niet vergroot,
met werken zoals Jacob van Artevelde van 1849, De Boerenkryg van 1853 en De
Kerels van Vlaanderen van 1871, die elk op hun beurt het collectieve geheugen van
de lezers met nieuwe heldenfiguren uit het eigen Vlaamse verleden stoffeerden en
verrijkten. Doch niet alleen in de historische roman, ook in de dorpsnovelle toont
Conscience zich de evenknie van de erkende Europese meesters van het genre.
Ook de landelijke vertelling komt op in het tijdperk van de romantiek en is er een
uitvloeisel van, maar tegelijk reageert zij tegen de excessen, de gezwollenheid, het
pathos dat sommige van haar vertegenwoordigers kenmerkt. De dorpsnovelle
idealiseert het ongerepte leven van de landelijke bevolking en gaat daardoor veelal
voorbij aan prangende sociale vraagstukken, maar zij legt ook deugden bloot die pas
in de jongste jaren, door de hernieuwde aandacht voor het rurale milieu en de daarmee
verbonden kleinschaligheid, weer als zodanig worden ervaren en beleden: de rijkdom
van de natuur en van het leven in en met de natuur, de waarde van het ‘eenvoudige’,
niet door overtechnisering behekste landleven, de nestwarmte van een
dorpsgemeenschap.
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De belangrijkste werken uit de Europese literatuur die tot het genre van de dorpsroman
of de dorpsnovelle te rekenen zijn, worden in de jaren '40 geschreven: Wie Uli, der
Knecht, glücklich wird van de Zwitser Jeremias Gotthelf (1841), de Schwarzwälder
Dorfgeschichten van de Duitser Berthold Auerbach (1843), La petite Fadette van de
Franse romancière George Sand (1848).
Naast hen neemt Conscience plaats met novellen als Rikke-Tikke-Tak (1845; in
boekvorm 1851), Blinde Rosa (1850) en De loteling (1850), met romans als Baes
Gansendonck (1850) en De arme edelman (1851), maar ook met zijn bespiegelend
geschrift Eenige bladzyden uit het boek der natuer (1847), de meest directe uiting
van de natuurmystiek, die een groot deel van zijn werk (en van zijn leven) dooradert.
Baes Gansendonck en De arme edelman vormen naar intrige en uitwerking de
overgang naar het derde soort van geschriften waarop Conscience - naast het
historische en het landelijke verhaal - zijn krachten beproefde, namelijk de
zogenaamde zedenkundige romans en verhalen.
In dit genre produceert Conscience een lange reeks van werken, waarin hij de
verfransing van de kleine burgerij (Siska van Roosemael, 1844) of het alcoholisme
(De plaeg der dorpen, 1855) op de korrel neemt, tevredenheid met het nederige lot
predikt (Het geluk van ryk te zyn, 1855) of toch ook kritische toetsen aanbrengt bij
wat ‘de reusachtige uitzetting der nijverheid’ teweegbrengt door ‘de vrouw, de moeder
uit den schoot des huisgezins weg te rukken’ en ‘het kind tot slaaf der stof te maken,
in eenen ouderdom die bestemd is tot zijne vorming als mensch en als kristen’ (Bavo
en Lieveken, 1865). Het ‘werkmanskind’ Bavo rebelleert echter niet tegen zijn
verknechtende omgeving, maar keert zo gauw mogelijk het fabrieksleven de rug toe
om ... klerk te worden.
De sociale inslag van bijna al deze verhalen is die van een deelnemend paternalisme
en een meevoelende sentimentaliteit met het lot der armen, of het nu gaat om de
bewoners van de arme Antwerpse volksbuurten zoals in Hoe men schilder wordt
(1843) en Wat eene moeder lyden kan (1844) of om de heldhaftigheid van een ondanks
alle tegenslagen op de goddelijke almacht hopende Kempische Moeder Job (1856).
In de Kortrijkse jaren ontstaan daarnaast meer objectief geobserveerde schetsen uit
het bourgeois-milieu, waarmee de schrijver in zijn hoge ambtelijke functie nu dagelijks
in contact komt, zoals De burgers van Darlingen (1861), scènes uit het Kortrijkse
leven, of de te Kortrijk begonnen, maar pas veel later te Brussel voltooide
ouderdomswerken De oom van Felix Roobeek (1877) en De schat van Felix Roobeek
(1878), waarvan het gegeven
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gesitueerd is in het industriële en commerciële centrum van Zuid-West-Vlaanderen.
Geheel aan de zijlijn van zijn meer bekende en in vele talen vertaalde werken staat
een postuum verschenen boek, een geschrift dat mij om zijn boeiende inhoud en zijn
menselijke warmte misschien het dierbaarst van alle is, namelijk zijn memorialistische
Geschiedenis mijner jeugd (1888), waaruit ik al herhaaldelijk heb geciteerd. Het is
een van de schaarse autobiografische geschriften die onze negentiende-eeuwse
letterkunde kent, een van de weinige tevens waarin de revolutionaire gebeurtenissen
van de jaren 1830 door een ooggetuige met groot literair talent zijn beschreven.
Consciences Geschiedenis mijner Jeugd is het fascinerende verhaal van de
ontwikkeling van een ziekelijk en onvolwaardig kind tot een ambitieuze jongeman,
gesitueerd in het kader van de ontwikkeling van een zich benadeeld voelend
landsgedeelte tot een jonge ambitieuze staat. Dit dubbele perspectief, de tweevoudige
invalshoek van waaruit men deze Bildungsroman zich kan zien afspelen op het brede
panoramische scherm van de Europese geschiedenis, maakt, samen met de plasticiteit
van Consciences vertellerstalent, de grootste charme uit van dit in 1978 zo geheel
terecht door Marnix Gijsen aan de vergetelheid ontrukte boek.
Het boek bevat onvergetelijke bladzijden, bijvoorbeeld de beschrijving van de
Slag bij Leuven, waarin de jonge vrijwilliger Conscience op een haar na door het
zwaard van een aanstormende Nederlandse dragonder wordt gedood, of het bekende
verhaal van die andere veldslag, die zich op de planken van de Poesjenellenkelder
afspeelt en die met dezelfde picturale trefzekerheid wordt geëvoceerd. Doch niet in
de eerste plaats is Conscience in dit boek een schilder van grootse of groteske
krijgstaferelen. In ten minste even grote mate toont hij zich hier als een zelfontleder,
die in één zin de psychosomatische ellende van de vernederingen welke een arm
kind onder de spot van zijn omgeving te doorstaan heeft, onder woorden wist te
brengen in het beroemde verhaal van de afgedragen zwarte jas, waarin hij als
ondermeester verplicht is zich tussen zijn leerlingen en collega's te bewegen:
Allen die mij persoonlijk kennen weten dat ik de gewoonte heb met het
hoofd gebogen en ter linkerzijde hellende te gaan. Deze houding is nu in
mijn halsspieren vergroeid; zij is een gevolg van de schaamte waaronder
de zwarte rok mij zolang gebogen hield, want vooraleer dit hatelijk
Nessushemd aan mijn lijf kleefde, ging ik met hoofd en lichaam recht. (p.
99)
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Het kaf van het koren in Consciences abundante productie scheidend, blijft één grote
vraag over: wat bindt ons, lezers van nu, aan de nagedachtenis van een man die meer
dan honderd jaar geleden stierf als de prins, de ongekroonde koning der
Zuid-Nederlandse letteren, ook door het Noorden geëerd en gevierd als een gelijke,
in het buitenland beschouwd als de evenknie van de grote vertellers uit de Europese
letteren, maar sindsdien in Noord en Zuid verwazigd tot een schim uit een nu voorgoed
voorbije periode van onze literatuur?
Om te beginnen: is de vraag niet verkeerd gesteld?
Gaat het ons vandaag nog wel om de schrijver van De Leeuw van Vlaenderen en
De loteling, of gaat het ons om de man die - dit mag nu wel als bewezen gelden inderdaad ‘zijn volk leerde lezen’? Gaat het ons, met andere woorden, om datgene
wat hij ons persoonlijk heeft nagelaten, of veeleer om datgene wat hij in anderen
heeft ontstoken?
Het antwoord moet genuanceerd zijn. In tegenstelling tot de springlevende Gezelle,
wiens werk door elke generatie opnieuw wordt ontdekt als een wonder van
taalscheppend vermogen, lijkt Conscience een monument uit het verleden, dat
nauwelijks andere zorg dan conservering behoeft. Men erkent grif zijn kwaliteiten:
de epische adem, de meeslepende gloed, de scenische kracht van zijn historische
romans; de brede dichterlijkheid, de gemoedswarmte, de natuurliefde, de milde
hartelijkheid van zijn heidevertellingen. Maar men kent ook zijn gebreken: de naïeve
tendens, de opgeblazen stijl, de kromme taal, de bloedarmoedige psychologie, de
overdadige sentimentaliteit, het pathos. Daar staat tegenover dat hij inderdáád de
beste Vlaamse prozaschrijver van zijn tijd was, die ook in het Europese literaire
landschap meetelde en alleen al daarom nadere aandacht waard is.
Buiten kijf staat bovendien de verdienste dat Conscience door zijn geschriften en
door zijn optreden in het publieke leven daden heeft gesteld die de geschiedenis van
zijn volk in beslissende mate hebben beïnvloed. Binnen de twee grote stromingen
die de loop van onze 19de-eeuwse geschiedenis hebben bepaald, de sociale en de
Vlaamse, heeft hij, met verwaarlozing van de eerste, een kapitale rol gespeeld in de
tweede, dat wil zeggen in de nationale ontvoogdingsstrijd van een volk dat, behalve
zijn welvaart, inderdaad ook zijn taal en zijn volksbewustzijn zo goed als geheel had
verloren.
Twisten over de prioriteiten die wij, na verloop van anderhalve eeuw, bij de
‘heropbeuring’ van dat volk wenselijk hadden geacht, is steriel en nutteloos.
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Conscience was geen sociaal revolutionair, wel het boegbeeld van het bovenpartijdige
flamingantisme. En dit laatste kon hij maar zijn doordat hij als het ware, al schrijvend
zoals hij schreef, de ziel van een natie was gaan incarneren.
Ook in die zin een ‘groot’ schrijver dus, ondanks in het oog springende gebreken,
en een mythe tegelijk. Voor zover deze tijd voor een dergelijke combinatie nog oog
heeft, pleit ik voor respect en voor hernieuwde, kritische aandacht.
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Paul Pelckmans
Leesgedrag en leesverbeelding in het werk van Pieter-Frans van
Kerckhoven
Pieter-Frans van Kerckhoven (1818-57) is, alle verhoudingen in acht genomen, zowat
de Bilderdijk van onze Zuid-Nederlandse letteren. Beiden waren rijkbegaafde en
hoogromantische temperamenten; ze schreven ook allebei een overvloedig oeuvre,
dat zowel het creatieve als het kritische register bespeelde. Als ze bij dat al toch geen
blijvend werk nalieten, heeft men bij de een en bij de ander de indruk dat het tegelijk
te wijten is aan een persoonlijk tekort, een bijna pathologische begrenzing van hun
rijke talent, en aan de fnuikende impact van een bekrompen Umwelt. Dat Pieter-Frans
intussen evident de mindere is van Bilderdijk en ook pas een generatie later aan het
werk gaat, maakt de gelijkenis welbeschouwd alleen maar treffender; de verschillen
zijn als het ware congruent met de globale afstand tussen hun respectieve omgeving
in Noord en Zuid.
In deze bijdrage wou ik het oeuvre van de Antwerpenaar doorlichten vanuit een
wat ongebruikelijke invalshoek. Van Kerckhoven schreef zoals bekend onze eerste
sociale en onze eerste psychologische roman; hij zette herhaaldelijk gewaagde stappen
in de richting van de fantastiek en van het spiritisme. Op al die terreinen loont het
de moeite na te gaan hoe grensverleggend en hoe begrensd de initiatieven telkens
waren. Tot een roman over de roman, metafictie zoals men de laatste jaren graag
zegt, kwam het eigenlijk nooit. Zijn verhalen bevatten wel allerlei terloopse
verwijzingen naar min of meer toevallige lectuurmomenten. Apart bekeken ogen die
allusies in de regel onbeduidend; wie alle aantekeningen verzamelt, krijgt m.i. een
verrassende kijk op een wereld waar het boek zijn plaats nog moest veroveren. Het
was Van Kerckhoven niet beschoren zijn volk te leren lezen; we kunnen in zijn
Volledige Werken1 misschien vernemen met welke hoop en met welke zorgen die
onderneming gepaard ging.

1

Verwijzingen (band, bladzijde) naar Volledige werken van P.F. van Kerckhoven, Antwerpen,
L. de Cort, 1869-73, 13 dln.
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Van Kerckhoven schrijft in een wereld waar het analfabetisme nog een dagelijkse,
vertrouwde werkelijkheid is. In het arme gezin van Jan Reim is zus Trees, ‘die eenen
zekeren graad van geleerdheid bezat’ (VIII, 11), de enige die een brief kan lezen. De
vader van De koopmansklerk is fier over de prestaties van zijn elfjarige zoon, die op
school ‘de tweede in 't schrijven’ (V, 7) is:
Piet reikt zijn geschrift over. De vader ontrolt en bezichtigt het, terwijl hij
hetzelve het onderste boven houdt.
‘Gij hebt het averechts vader’, zegt de kleine Piet;
De kleermaker, die niet lezen kan, voelt zich een weinig blozen, doch
antwoordt zonder ontsteltenis:
‘Zwijg, kleine jongen, ik hou het zoo om er te beter het effect van te zien.
Dat kent gij niet. Men doet hetzelfde met de schilderijen; en dit is zooveel
als eene schilderij weerd ... Het is schoon! - Lees nu eens wat er op staat.’
(V, 6)
De vader besluit dat Piet te goed is voor ‘slafelijk werk’ (V, 6) en bestemt hem voor
een schitterende carrière, die, tot ieders tevredenheid, eindigt op een kantoorkruk.
De anekdote bewijst ook dat het analfabetisme langzaam maar zeker een achterstand
wordt. Een andere vader-analfabeet, van beroep meestergast bij een loodgieter, heeft
gezworen ‘zijne kinderen van dit maatschappelijk ongeluk te bevrijden’ (XI,48); de
verteller geeft hem in een uitvoerige auctoriële interventie volmondig gelijk, een
stellingname die des te veelzeggender is omdat het betrokken verhaal globaal de
oude raad herneemt Niet hooger te vliegen dan de vleugels lang zijn. De ambitieuze
loodgieter heeft dus twee zoons, waarvan de een het tot advocaat brengt; hij krijgt
geen klanten en moet, na een paar kwade zaken, uitwijken naar Engeland. De andere
zoon beperkt zich tot de bij zijn stand passende geleerdheid en wordt zo boekhouder
en later vennoot van zijn baas. Vader Beukens, die in de latere Volksverhalen de
vaste spreekbuis van de auteur wordt, hamert regelmatig op hetzelfde aambeeld:
‘lezen en schrijven is een wetenschap die niemand zou mogen missen’ (XI, 190)2.
De elementaire wetenschap blijft een moeizame verovering. De kleine Piet, die
zo mooi kan schrijven, leest ‘met eene zwakke stamelende stem’ (V, 6). Een andere
Pieter leert zichzelf
gedrukte letters [...] lezen. Tot de kunst van schrijven nogtans was het
hem nog niet gelukt op te klimmen. (IX, 25)

2

Cf. ook XI, 186 en 195.

Verhalen voor Vlaanderen

35
De vondeling Willem Middernacht zet zich pas als adolescent aan de studie: hij is
‘op een jaar zover gevorderd dat hij in staat was zijne gedachten op papier te zetten’
(IX, 204). Een specimen van die kunde krijgen we niet te lezen. De Volledige werken
bevatten geen equivalent van de briefscène uit De Loteling.
We hebben wel recht op een paar scènes waar een personage een ander voorleest.
De moderne, geïsoleerde lectuur, waarvoor de lezer zich van zijn omgeving afzondert,
moet het nog vaak afleggen voor een gedeeld genoegen. Als de kantoorklerk na dertig
jaar ijver gaat rentenieren, neemt hij een abonnement op het dagblad. Het zorgt elke
morgen - in opvallende afwijking van een bekend twintigste-eeuws cliché - voor een
gezellig moment:
Na het ontbijt las mijnheer Piet het nieuwsblad, waar hij gezamentlijk met
eenen zijner kennissen eene inschrijving had opgenomen. Terwijl Trees
de koffietassen reinigde, verhaalde Piet haar het nieuws dat in de stad of
elders was voorgevallen. De artikels over staatkunde en koophandel
bewaarde hij voor zichzelven. (V, 64)
Het valt op dat Piet de geselecteerde berichten niet echt voorleest, maar ze liever in meer volkse bewoordingen? - aan zijn vrouw vertelt. De gender-dissymmetrie die
zich daarmee aftekent ligt in deze negentiende-eeuwse context voor de hand3: Trees
kan waarschijnlijk gewoon niet lezen en zou het allicht moeilijk hebben met de
stadhuistaal van de journalisten. De jonge arbeidster uit Twee goddeloozen moet zich
eveneens, na de lange werkdag, laten voorlezen. Vertelde en gelezen anekdotes staan
dit keer, zonder merkbare vulgarisatie van de tweede, probeemloos naast elkaar:
Anna vond er een onuitsprekelijk genoegen in [...] des avonds op zijne
stem te luisteren, wanneer hij haar het een of ander verhaalde, of haar uit
het een of ander boek eene schoone geschiedenis voorlas. (V, 91-92)

3

Cf. ook de workload van de geïdealiseerde pastoorszuster Maria, die op een boerenparochie
bij haar heerbroer inwoont. Ze besteedt ‘haren tijd om de jonge kinderen der arme lieden,
die geen schoolgeld kunnen betalen, in de eerste beginselen der lees- en schrijfkunst te
onderrichten en verschaft aan de kleine meisjes saai en garen om voor het huisgezin kousen
en andere voorwerpen van eerste noodwendigheid te vervaardigen’ (VII, 100).
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Anna luistert naar de stem van de lezer, waarmee ze, omdat ze beiden alleen op de
wereld en te arm voor een huwelijk zijn, in alle eer en deugd samenwoont. De
gedeelde verhalen stofferen hun samenzijn.
De lectuur blijft dus soms, zoals vanouds, een fundamenteel gesocialiseerde
activiteit4. Elders merken we sporen van een andere traditie. De moderne mens
verschilt onder andere van zijn voorouders doordat hij, als hij leest, in de regel telkens
naar andere boeken grijpt; typisch-moderne genres zoals de politieroman zijn zelfs
nadrukkelijk afgestemd op eenmalige consumptie. De lezers uit het Ancien Régime
beperkten zich eerder tot een klein boekenbestand. Het bleef vaak, en lang niet alleen
wegens het zeldzamer aanbod, bij één boek, dat een leven of soms generaties lang
herlezen werd. Van Kerckhoven voert die Wiederholungslektüre5 een keer expliciet
op als een vervlogen curiosum. In de historische schets Bernhart, die ons terugvoert
naar Antwerpens vroege achttiende eeuw, zien we de jonge Angelica een
zondagmiddag doorbrengen met een vertrouwd boek:
Deze hield zich voor het oogenblik bezig met - mogelijk voor de
honderdste maal - de legende van Genoveva van Brabant in een oud boek,
met fijne gothische letteren gedrukt, te lezen, (VII, 147)
De ‘fijne gothische letteren’, die zich in achttiende-eeuws Antwerpen niet direct
opdrongen, zetten de historische afstand nog eens extra in de verf.6
Als de zestiende-eeuwse jood Efraïm (Eene schaking te Venetië) na het avondeten
‘zijnen met zilver beslagen Bijbel’ ter hand neemt om ‘zich de ziel’ te ‘versterken’
(VIII, 127), lijkt dat vertrouwde gebaar veel minder archaïsch. De bijbel was door de
eeuwen heen de meest ‘herhaalde’ lectuur van alle. Hij blijft in de Volledige werken
veruit de meest aangehaalde tekst. Van Kerckhovens romantische voorbeel-

4

5
6

Dat zowel Trees als Anna vermoedelijk analfabetes zijn is in casu geen afdoende verklaring.
In het ‘blijspel’ Twee katten voor een doode musch gaat apothekersgast Karel dagelijks langs
bij zijn buurman Van der Gunst ‘om hem de gazet voor te lezen’ (XII, 140). De bedaagde
burgerman Van der Gunst, die van zijn renten leeft, zou, als hij dat verkoos, zeker in staat
zijn zijn Postruiter zelfstandig door te nemen.
Ik ontleen de term aan Erich Schön, Der Verlust der Sinnlichkeit oder die Verwandlungen
des Lesers. Mentalitätswandel um 1800, Stuttgart, Klett-Cotta, 1987.
Twee pagina's verder gaat Angelica ‘met het leven van Genoveva van Brabant in de hand
de deur voor haren vader openen’ (VII, 149). De volstrekt overbodige herhaling bewijst dat
Genoveva hier, om een bekende term van Roland Barthes te parafraseren, als een effet de
passé fungeert.
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den worden in zijn verhalende teksten zelden met name geciteerd; de bijbel is goed
voor een paar tientallen verwijzingen en expliciet als zodanig aangegeven allusies.
Het kan gaan om toevallige, halfgrappige raakpunten zoals de groteske bedreiging
‘den vae van den Heilige Schrift over alle kantoorschrijvers’ (V, 9) uit te spreken.
Ziel en lichaam slaagt er integendeel hoogst ernstig in zowat alle Schriftplaatsen te
mobiliseren die zich met de nodige goede wil tot een spiritistische interpretatie lenen.
De manipulatie sluit op haar manier aan bij een traditie; elke goede predikant wist
in voorkomend geval de gewijde tekst naar zijn concrete behoeften te plooien. Die
continuïteit komt zelfs één keer met zoveel woorden ter sprake:
De opmerkzaamheid bestaat in de kleinste zaken: ‘In minimis maxima’
zegt Paulus, en dat is een schoon, een breed gevoelen, alhoewel ik, met
het u voor te brengen, een weinig aan eenen predikant gelijk. (III, 34)
Van Kerckhoven was een militante antiklerikaal, die in zijn meest mystieke werk
uiteraard een heterodoxe boodschap wou uitschrijven; hij zal zelf verrast geweest
zijn dat hij zo vlot terugviel in een devote topica. De antiklerikaal is rechtstreekser
te horen in het late verhaal De geschiedenis van een huis, waar we, voor de eerste
en enige keer in zijn hele oeuvre, te maken krijgen met een sarcastische, Voltairiaans
aandoende variatie op de bijbel. Van Kerckhoven stelt daar dat de politieke
behendigheid van de katholieke partij het oude contrast tussen de kinderen van de
duisternis en die van het licht7 logenstraft:
de kinderen Gods zijn thans de slimste geworden. (IX, 132)
De Volledige werken vooronderstellen regelmatig een erg traditionele leescultuur.
Die vertrouwde werkelijkheid heeft weinig woorden nodig. De oude omgang met
het boek bleef trouwens sowieso een eerder marginale, dat betekent vanzelf zeldzame,
praktijk, die dus enkel ter sprake komt - of doorschemert - in een paar terloopse
aantekeningen.
De romantische ambitie een volk te leren lezen moest zich daarmee afstemmen
op een nagenoeg ongevormd publiek. We zagen al

7

Hetzelfde bijbelwoord komt, in een meer voorspelbare toepassing, aan bod in Twee naaisters.
Cf.VIII, 107.
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hoe voorlezen en vertellen in de concrete praktijk vlot in elkaar overgingen; Van
Kerckhoven probeert zijn eigen schrijverschap op zijn beurt zo dicht mogelijk bij
die grens te leggen. De schrijver van Jaek of een arm huisgezin had
niets anders te doen [...] dan [z]ijn verhaal op het papier te laten vloeien
zoo als [hij] het bij winteravond aan een vuur gezeten aan den een of
anderen braaven vriend zou verteld hebben. (I, 50)
De Herinneringen uit Italië zouden goeddeels teruggaan op gesprekken tussen de
student Pieter-Frans en zijn kamerknecht Giulio, die als oud-barbier beroepshalve
een babbelaar is:
Van wat hij mij zoo al bij winteravonden verteld heeft zouden boekdelen
kunnen worden geschreven. (X, 40)
De winteravonden mikken op herkenning door het publiek; in de Italiaanse context
heeft die seizoenvoorkeur nauwelijks betekenis.
De Volksverhalen verglijden gaandeweg naar een oraal scenario, een reeks
babbelavonden rond de volkse patriarch vader Beukens, die de anekdotes en de
zedelessen aan zijn buren vertelt. Eén anekdote gaat terug op een Frans boek; vader
Beukens kent ze via een buurjongen, die op de gemeenteschool zo ‘goed geleerd’
werd dat hij ze op een open schooldag van het blad kon vertalen: ‘hij las het verhaal
in het Vlaamsch voor, ofschoon hij slechts het Fransch voor oogen had’ (XI, 207).
Het lijkt een prettig idee dat Pieter-Frans zichzelf allicht ironiserend zal herkend
hebben in de tandem van de patriarch en de fort en thème.
Elders gaat de schrijver nadrukkelijk naast zijn lezer staan. In de openingsbrief
van Liefde geeft de Brusselse arts David Eliaers, die Pieter-Frans de betrokken
briefverzameling zou bezorgd hebben, hem de raad ‘die stof eens een beschaafd
kleedje aan te trekken’ (I, 102). Pieter-Frans verkiest het dossier zonder aanpassingen
te publiceren:
Ik zal me wel wachten het eenvoudige gevoel een zoogezegd letterkundig
kleedje aan te passen. Het zou slechts eene vermomming wezen. (I, 104)
Van Kerckhoven was evident niet de eerste die probeerde een briefroman voor een
authentieke correspondentie te laten doorgaan. Hij gebruikt de aftandse kunstgreep
om zich op te stellen als een gewone eerste lezer, de primus inter pares van zijn
publiek:
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anderen zullen met ons die bladzijde, zooals gij het terecht noemt, van
het groote boek van 's menschen gevoel, lezen, en zooals wij, er valt niet
aan te twijfelen, zullen zij in hunne ziel gewaarwordingen voelen ontstaan,
die slechts hun hart zullen kunnen vertederen, iets dat zooveel zegt als
beschaven. (I, 103/04)
De formule definieert meteen een ideale lezer, die aan gevoel en aan gevoel alleen
genoeg zou hebben om het aangebodene te smaken. Het gevoel scoort zijn
merkwaardigste succes als Amelie, verder in Liefde, in staat blijkt zelfs een fantastisch
verhaal vanuit haar sentimentele ervaring te begrijpen:
Ik herinner mij een zinnebeeldig verhaal, dat men mij over eenige jaren
gedaan heeft. Zinnebeeldig was de naam, welken ik er toen aan gaf; doch
thans schijnt het mij, dat ik er de verwezentlijking van in mijne eigen ziel
gevoel en aan zijne echtheid niet meer mag twijfelen. Het was de
geschiedenis van de ziel van een jong meisje. (I, 162)
De intensiteit van haar gevoelens overtuigt haar dat ook zij, zoals de jonggestorvene
in het ‘zinnebeelding verhaal’, haar geliefde als een schim zou blijven opwachten:
De liefde zou krachtiger dan de dood wezen en wij zouden slechts te
zamen naar de eeuwigheid kunnen opvaren ... (I, 163)
Van Kerckhoven droomt van een direct-nabije lezer, die zijn gevoelens en emoties
probleemloos zou delen. De auteur doet verder zelf al het nodige - en onderstreept
in allerlei beginselverklaringen dat hij zich verplicht voelt eerlijke waar, met andere
woorden duidelijke lectuur te leveren:
Door al hetgene wij van Walter verhaald hebben, zal het den lezer
gemakkelijk vallen, zich een juist denkbeeld van de inborst des jongelings
te vormen. Wij hebben het reeds gezegd [...], wij willen, dat onze lezer
wete met welke personaadjen hij te doen heeft; wij willen, dat hij den aard
dier personen kenne, om dus in staat gesteld te zijn, de daden, die hij hen
verrichten ziet met een zuiver oordeel na te gaan. (I, 66)
De lezer wordt systematisch in staat gesteld ‘de bijzonderste personaadje(s) in geen
half daglicht te zien’ (II, 147). De zedenschets De
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koopmansklerk wijkt het scherpst af van die regel. Het verhaal spuit eerst veel
romantische ironie over een bekrompen type en wordt dan geleidelijk een stuk
positiever: de onbeduidende klerk is toch maar een voorbeeldige ambtenaar en
huisvader. De ommezwaai is goed voor een zoveelste nadrukkelijke toenadering tot
de lezer:
en wij vragen het u in geweten: is onze mijnheer Piet geen volkomen
braaf man [...]? Wij hooren u bevestigend op die vraag antwoorden. Wij
zien het, gij deelt volkomen in onze gevoelens. Lieve lezer, wij zijn er u
dankbaar voor.
Beide kunnen wij uit dit alles nog eene les trekken, vriend lezer, en het is
deze: dat het nooit voorzichtig is eene zaak te beoordelen voor men ze
goed onderzocht hebbe.
‘Schrijver, dien grondregel ken ik reeds lang.’
‘Ik ken hem ook zeer lang, vriend lezer, doch hebben wij, gij en ik, hem
niet dikwijls uit het oog verloren en er tegen gezondigd?’ (V, 63)
Over de romantische signatuur van die droom hoeven we niet uit te weiden. Ik zou
alleen - op mijn beurt terloops - de vraag willen stellen of de romantiek als zodanig
niet gedeeltelijk te verklaren is vanuit de geschiedenis van de leescultuur. De
traditionele literatuurgeschiedenis zet de elkaar opvolgende stromingen doorgaans
als vergelijkbare grootheden op een rij. Men vergeet daarbij dat de romantiek op een
veel breder publiek mikte dan bv. de barokdichters. Het leeuwendeel van de teksten
die wij nu als onze oudere literatuur beschouwen ontstonden in een sociale bovenlaag,
aan vorstelijke hoven of in de omgeving van diverse maecenassen; ook de Aufklärung
bleef een zeer elitaire bedoening. De romantische dichter die, vanuit die verlichte
idealen, aan ‘volksbeschaving’ ging doen, bezorgde zichzelf daarmee een
cultuurschok: hij moest zich verstaanbaar maken voor een publiek dat voordien niet
echt meetelde. De minder geëngageerde auteurs kregen op hun manier te maken met
dezelfde uitdaging, al was het maar omdat allerlei vernieuwingen in de drukpers
grotere oplagen meebrachten, die dus aan een breder publiek moesten gesleten worden.
De romantische voorkeur voor gevoel en emotie is dan een poging aan te slaan
bij een breder publiek, dat hoe dan ook weinig boodschap had aan enkel door kenners
te appreciëren kunstgrepen of aan een geraffineerde verwoording. De spontaneïteit,
de nadruk op het elementaire gaven de kans voeling te krijgen met een nieuw, cultureel
ongevormd publiek. De programmaverklaring uit Jaek of een arm huisgezin, waaruit
ik al een paar regels citeerde, is
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op dat punt ongewoon expliciet. Van Kerckhoven zet zich af tegen een verouderd
patrimonium ‘aangenomene schoonheden’ (I, 49) en ‘verlokkende beeldspraak’ (I,
50); zijn enige bedoeling is
die alledaagse dingen, welke te dikwijls gebeuren, om nog indruk op
de menigte te maken, wier hart, om zo te zeggen, verstaald is, in eenen
eenvoudigen stijl en trant te schetsen. De gewone man begrijpt zulke dingen
nog. (I, 50; ik cursiveer)
Het punt is ‘verstaanbaar te zijn, de eenvoudige harten trachten te ontroeren’ (I, 60).
Het lijkt niet onzinnig in die pretentieloze formule de uitdaging en de centrale strategie
te vermoeden van een goed deel van de Europese romantiek.
Om de problemen en de dubbelzinnigheden die zich daarbij voordeden te begrijpen
volstaat het te bedenken dat de romantische dichter uiteraard niet echt terugkon naar
de eenvoud van zijn nieuwe lezers. De roep om ‘volksbeschaving’ stamt nu eenmaal
uit de verlichting. De droom het volk te leren lezen zorgde vlijtig voor gemakkelijke
lectuur maar behelsde hoe dan ook een uitnodiging tot een stuk moderniteit. Men
kon geloven dat men een erfenis aan pretentieuze complicaties opgaf om zich te
beperken tot de natuurlijke deugden en gevoelens van de ‘gewone man’; in feite
werd er veel meer opgegeven. Een hele traditionele wereld, the world we have lost,
werd ingeruild voor de kansen, maar ook voor de ontregelingen en de gevaren van
de moderne vrijheid. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat dergelijke kering ambivalente
reacties moest losslaan.
Beperken we ons tot de gemengde gevoelens die rechtstreeks te maken hadden
met boeken. Van Kerckhoven was ongetwijfeld de modernste van de toenmalige
Vlaamse schrijvers; het belet niet dat ook hij, waar het niet over zijn eigen of
geestverwante schrijfsels ging, zich dikwijls allerlei zorgen maakte. We mogen
aannemen dat sommige van zijn verhalen zonder veel nadenken vooroordelen van
hun eenvoudige publiek overnamen; elders vernemen we specifieke zorgen, die de
auteur wel persoonlijk zal gedeeld hebben.
De Volledige werken vooronderstellen een traditionele leescultuur, die zich in feite
beperkt tot een collectieve vertrouwdheid met de gewijde en enkele andere ‘schoone
geschiedenissen’. Van Kerckhoven probeert die vanzelfsprekendheid over te doen
door de emotie op te vijzelen tot een natuurlijk trefpunt, waar lezers,
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auteur en personages elkaar moeiteloos vinden. Het probleem is dat de lectuur, die
alle harten zou moeten verenigen, haar gegadigden soms ook lijkt te isoleren.
Merkwaardigerwijze is dit risico meteen het enige aspect van ons thema waaraan
Van Kerckhoven, die als volksopvoeder andere prioriteiten had kunnen hebben, ooit
een volledig verhaal wijdde. Voor we daar nader op ingaan teken ik even aan dat
enkele van de meest avontuurlijke anekdotes uit de Volledige werken zich kritiekloos
aansluiten bij een oude, quasi bijgelovige huiver voor het boek. Het gruwelverhaal
Hildame de Gitana handelt over de demonische trots van het zwerversvolk; hun
voorspellingen worden opgevoerd als een heiligschennend soort lectuur ‘in de sterren’:
Wij ook, wij blinken op de wereld! Ons is de verlichting! Aan ons,
kinderen, aan ons de in het donker begravene volken te onderrichten; aan
ons in het boek der toekomst te bladen en het den onverstandigen voor te
spellen. (VI, 2)
Het is kennelijk overbodig aan te geven dat de term verlichting hier heel oneigenlijk
gebruikt wordt! In de berijmde novelle Gozewijn, graaf van Strijen, probeert
jonkvrouwe Klarijne de toekomst te raden via een toevallig opgeslagen getijdenboek.
De middeleeuwse variant van de sortes virgilianae is goed voor een verklarende
voetnoot8; hij wordt niet in vraag gesteld en de rampzalige voorspelling is zo te zien
correct. Het boek is a priori geloofwaardig als ongeluksbode.
Nu gaan alle romantici zich wel eens te buiten aan dit type goedgelovig exotisme.
Andere negatieve inschattingen verwijzen naar de onmiddellijke omgeving. We
zagen al hoe Jaak of een armoedig huisgezin zich afzet tegen een gesofistikeerd soort
bellettrie. Van Kerckhoven voegt eraan toe dat zijn eenvoudige verhaal ook de
‘romantische droomer’ zal ontgoochelen; die vindt er immers ‘geene taferelen die
hem dieper in zijne verbeelding konden dompelen’ (I,50). Het nadeel van die
‘taferelen’ is duidelijk dat ze de dromer isoleren, hem van een gezamenlijke
werkelijkheid weghalen. In Jan Reim vernemen we wat dergelijke dromer wel kan
lezen. De verteller richt zich daar tot een anti-lezeres, ‘die hij voortdurend met
(uitdagend) veel égards als “Mevrouw” aanspreekt’9; hij typeert ze onder andere door
haar hevelingslectuur:

8
9

Cf. v, 145.
P. Couttenier, De armoede, het hart en de lezer in Contactgroep negentiende eeuw,
Pieter-Frans van Kerckhoven. 1818-1857, Antwerpen, 1988, p. 43.
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hoe frisch en zinstreelend die kalme avondstonden, wanneer de maan,
luistervol in het gestarnde uitspansel drijvende, uwen romanesken geest
tot zoete mijmerij zal gestemd hebben en u in die gedroomde wereld zal
hebben kunnen voeren, welke gij u bij het lezen der fransche romans
voorgeschapen hadt. (VIII, 46)
Van Kerckhoven maakt de maat vol door de ‘kalme avondstonden’ te situeren in juli
1832, de beruchte maand van de cholera. Mevrouw is die veiligheidshalve gaan
doorbrengen op haar buitengoed. De ‘zoete mijmerij’, die anders gewoon onbeduidend
zou lijken, getuigt zo van een bijna criminele onverschilligheid voor het lot van de
vele minder begoeden die noodgedwongen in de besmette stad moesten blijven10 ...
Het wonderbare boek is het relaas van een nefaste lectuur, die achtereenvolgens een
vader en zijn beide zoons krankzinnig maakt en zo een arbeidersgezin tot de bedelstaf
brengt. Het werd een vreemd, ook wel pakkend verhaal, dat uiteindelijk toch niet
echt overtuigt; het zou evident niet aangaan te suggereren dat de lange novelle, na
de psychologische en sociale primeurs in Liefde en Jaek of een arm huisgezin, de
eerste metaroman van onze Vlaamse letteren brengt. Het onhandige verhaal bewijst
eerder dat het typischmoderne thema van de ontregelende lectuur bij Van Kerckhoven
weinig verder komt dan een vage intuïtie, die hij in zijn traditioneel gebleven
leefwereld nog niet echt kan invullen.
De tekst begint wel verrassend modern. In de eerste paragraaf vernemen we hoe
de door een spleen-aanval geplaagde verteller zich probeert te genezen door in de
stad te gaan kuieren; het heeft er even de schijn van dat we, een goede tien jaar voor
Baudelaire het thema zijn definitieve gestalte geeft, gaan lezen over een
grootstadflâneur. De gelijkenis wordt helemaal compleet als de wandelaar aanloopt
bij drie vrienden-kunstenaars, die kennelijk een bohème-bestaan leiden. Een van de
drie blijkt ook zijnerzijds geplaagd door het spleen; zijn huisgenoten reageren met
een karakteristieke mengeling van medelijden, irritatie en ironie.

10

Wie zich geneigd voelt de sympathieke aanklacht restloos bij te treden, gelieve te bedenken
dat de moderne letteren in de Decamerone van start gaan bij gratie van een vergelijkbare
vlucht. Van Kerckhovens verontwaardiging bewijst ook dat hij (nog) niet in staat is de
literatuur, in casu ondervertegenwoordigd door een set allicht bedenkelijke ‘fransche romans’,
een specifieke waarde toe te kennen, die ook naast de ergste rampen haar autonome geldigheid
behoudt. De esthetica blijft gevangen binnen een ethos van het direct nut.
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Het blijft, zoals zo dikwijls in de Volledige werken, bij een belangwekkende aanzet.
De pogingen de ziekte te genezen vervallen al vlug in een eenduidig komisch register,
die het spleen impliciet degradeert tot een soort hypochondrie. De grappige therapie,
waarbij de vrienden de geplaagde kunstschilder een spiegel voorhouden krachtens
het principe similia similibus, werkt maar even. Als het spleen zijn slachtoffers
opnieuw in zijn greep heeft, zijn we klaar voor de echte start. De bezoeker vindt op
tafel een kostbaar oud boek en verneemt dat er ‘eene treurige geschiedenis’ (VI, 110)
aan vastzit, die geschikt lijkt voor een tweede homeotherapie. Van Kerckhoven doet
merkbaar zijn best om de komische noot te schrappen:
‘Treuriger dan de twee vrienden daar zijn, kunnen zij toch niet worden,
en mogelijk kan het zoo goed werken als de spiegel van daar straks.’
‘Geene spotternij’ zegde Jan.
‘Wat ik spottend zeg, is daarom niet altijd spot’, antwoordde Karel. ‘Begin
uw verhaal [...]’ (VI, 111)
De bewering klinkt erg vrijblijvend - en is het ook: de stunt met de spiegel was
evident een geslaagde grap. Het verhaal over het boek scoort een ernstiger succes:
Toen hij ophield, was de uitdrukking mijner wezenstrekken en die van
Ralph nog altijd treurig; doch inwendig was er als het ware eene groote
verandering in onze ziel omgegaan. Wij wisten thans waarom wij bedroefd
waren: wij deelden in de smarten van anderen. (VI, 111)
Het succes wijst waar de schoen knelde: spleen is blijkbaar allereerst een pijnlijk
isolement, dat hier vervangen wordt door een aanvaardbaar mede-lijden. In die zin
is het ook typerend dat het verhaal, anders dan de grap met de spiegel, de twee
gekwelden ten goede komt. Of het isolement overtuigend doorbroken wordt, is weer
een ander probleem. Het is zo te zien geen punt dat niemand gebaat is met de emotie
van de luisteraars; ik vraag me af of het alleen stilistische onhandigheid was die Van
Kerckhoven ertoe bracht zijn hele paragraaf bijna terug te nemen met een
bevreemdend ‘als het ware’ ...
In het arbeidersgezin waar de geschiedenis zich afspeelt moet zelfs een lectuurramp
voor rekening komen van de bijbel. Antiklerikale
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bedoelingen zijn er duidelijk niet bij11; Van Kerckhoven koos realistisch voor de
meest waarschijnlijke lectuur. Hij opteert trouwens voorzichtig voor een variant, een
met ‘verre over de honderd’ (VI, 110) etsen geïllustreerde Allernauwkeurigste
verhandeling der geschiedenissen van het Oud Testament. Hoe die luxueuze uitgave
in het arme gezin terecht kwam, vernemen we niet: het boek is er gewoon12, wordt
achtereenvolgens de te overvloedig genoten lectuur van de vader en zijn twee zoons
en sleurt de een na de ander mee in de waanzin.
Die waanzin profileert zich op zijn beurt als een radicaal isolement. De vader heeft
als eerste slachtoffer recht op de meest uitvoerige ziektegeschiedenis; Van Kerckhoven
stoffeert zijn delirium met profetische teksten, die alle dagelijks bedrijf als zonde
vervloeken en rampen afroepen over de hele gemeenschap. De eerste aanval verstoort
een vredige zondagmiddag, als moeder en zoons terwijl hij ‘volgens gewoonte’ zit
te lezen ‘zich onledig’ houden ‘met het kaartspel’; het kost hun een boetpredikatie
tegen ‘spelen en tuischen terwijl Sion verdrukt ligt ...’ (VI, 115). De vervloekingen
alterneren met bijbelteksten vol ongenaakbaar roepingsbesef; de oude arbeider haalt
een veel grootser afzonderlijkheid dan hij op een gezonde levensweg ooit had kunnen
dromen. Dat de zieke zijn gezinsleden uiteindelijk niet meer herkent, ligt voor de
hand; zijn vrouw is er ontzet over:
want kan men het leven noemen, wanneer men zijne bloedverwanten
niet meer kent, wanneer men zich het gelaat eens vriends niet meer kan
herinneren en alleen blijft in het midden der menschen? (VI, 131)
De zoons komen minder omstandig aan het woord. De ziekte van de oudste begint
zelfs als ‘eene ongemeene sprakeloosheid’ (VI, 126), waarvoor zijn moeder hem
tevergeefs waarschuwt; ook dat symptoom verwijst naar verbroken contact. De
ziektegeschie-

11

12

De gevaarlijke lectuur wordt geen enkel moment gestimuleerd door een intrigerende of
fanatieke priester. De rampen leiden ook nooit tot geloofstwijfels; als de moeder alleen en
verarmd overblijft, is ze de hemel dankbaar als er onverhoopt een oplossing komt: ‘Ik heb
de plagen die mij God toegezonden heeft met ootmoedigheid aanvaard, welnu, ik zal ook
zijn weldaden niet verstooten’ (VI, 141). In het laatste hoofdstukje heeft de vader vlak voor
zijn overlijden een lucide moment; het wordt onder andere dankbaar gebruikt voor de laatste
sacramenten, die toegediend worden door een ‘braven herder’ (VI, 151).
Van Kerckhoven verdoezelt de onwaarschijnlijkheid door de vader te laten dromen van een
nog luxueuzer uitvoering, die absoluut buiten zijn bereik ligt: ‘Vrouw, dat is een boek, welk
ik in het goud zou doen beslaan, indien ik rijk ware’ (VI, 114).
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denis van de jongste valt nog korter uit: als de moeder, na zijn vertrek naar ‘het
gesticht voor krankzinnigen’ (VI, 134), de lege kamer ruimt, blijkt dat de jongen
heimelijk in de Geschiedenis des ouden Testaments was gaan lezen.
Het wonderbare boek verleidt tot een apartheid waar de lezers, anders dan de
spleenlijders, zelf nauwelijks last van hebben; bij de vader krijgt ze zelfs de allures
van een buitenkans. Alleen de achterblijvers ervaren ze als een absolute catastrofe.
De moeder wordt uiteindelijk een nieuwsoortige Niobe:
Thans bevond zich Elisabeth gansch alleen in de wereld. Zij was
rampzalig als echtgenoote, rampzalig als moeder; zij bezat eene familie,
welke, schoon levend, voor haar niet meer bestond; eenen gemaal, die
haar geen gemaal meer was, die aan haar niet meer dacht, haar niet meer
verstaan kon; kinderen, die voor haar geene kinderen meer waren, wier
toegenegenheid haar voor eeuwig ontnomen was en die hare liefde zelfs
niet meer konden begrijpen; (VI, 135)
De romantische volksopvoeder levert zijn bijdrage tot de vooruitgang door zijn volk
te leren lezen. Zijn ijver is soms geremd door het angstige vermoeden dat een intenser
omgang met het boek ook de pathologieën van het moderne individualisme dreigt
te stimuleren. Het wonderbare boek bespeelt een nieuwe affiniteit tussen schriftuur
en waanzin, die sindsdien een constante bleef van de poëticale reflexie.
Intussen heeft Van Kerckhoven daar nog allerlei hulpconstructies bij nodig. De
vader zet zich goed aan de lectuur in een periode van gedwongen thuiszitten; hij
sukkelt na een ongelukkige val met een traag genezende arm en maakt zich zorgen
dat een te lang aanslepende werkonbekwaamheid de schaarse spaarcenten van het
gezin zou uitputten. Zijn profetische waanzin redt hem uit een uitzichtloze situatie;
‘hier bij ons staat hem slechts armoede te wachten’ (VI, 119). De oudste zoon raakt
na het vertrek van zijn vader verwikkeld in een tweede familiedrama. Het buurmeisje
waarop hij allang zonder veel concrete projecten verliefd was wordt ‘eensklaps’ (VI,
123) het slachtoffer van een dodelijke ziekte; zijn breakdown heeft ook te maken
met slecht verwerkte rouw. De jongste zoon heeft geen extra stimulus nodig: de
ongelukken van de vader en de oudste broer volstaan om hem ‘troost’ (VI, 133) te
doen zoeken in de familiebijbel.
Het komt erop neer dat de Geschiedenis des ouden Testaments wel de
hoofdoorzaak, maar nooit de voldoende reden van alle ellende is. De intrige blijft
maar op dreef dankzij de nodige bijko-
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mende narigheid. Zodat Van Kerckhovens modernste waarschuwing onbeseft vooral
toont dat het boek in zijn Vlaanderen nog geen al te ernstig gevaar was.
Die voorbarige waarschuwing is in de Volledige werken zeker geen unicum. Zowat
alle belangwekkende teksten sleutelen daar aan thema's waar de goegemeente eigenlijk
nog niet aan toe was. Nu kan men, niet zonder een schijn van reden, oordelen dat
Het wonderbare boek een nog irrelevanter gegeven aankaart dan de elders opgevoerde
sociale en sentimentele perikelen. Welke onderliggende motivatie bracht Van
Kerckhoven ertoe zo uitvoerig in te gaan op deze zelfs voor zijn doen ongewoon
esoterische stof?
Literatuurwetenschappers die verborgen motieven zoeken, beroepen zich nogal
eens op de psychoanalyse. Ze zouden in casu waarschijnlijk opmerken dat de
gezinsbijbel in het begin een vanzelfsprekend alleenbezit van de vader lijkt; de zoons
nemen hem over na zijn vertrek. De oudste zoon begint er zelfs in te lezen om zijn
vader na te volgen:
Pieter, de oudste zoon, had zijnen vader als hoofd van den huiselijken
kring opgevolgd en derhalve in achting bij zijne moeder en zijnen jongeren
broeder gewonnen. De jongeling had die rol van vader zoo volkomen
overgenomen, dat hij zelfs dien laatste in zijne gewoonte navolgde en des
avonds enige hoofdstukken uit de Geschiedenis des Bijbels voorlas, (VI,
122)
Als men bedenkt dat de zoons na het vertrek van hun vader bij moeder achterblijven,
gaat het hele verhaal klinken als een oedipale concurrentieslag, een concurrentieslag
die - het über-Ich heeft zo zijn rechten - alleen maar verliezers kent. De bijbel is, als
patriarchaal boek bij uitstek, geen ongeschikt fallus-symbool; de ‘hevige zenuwziekte’
(VI, 136) van de moeder na het vertrek van de laatste zoon ziet er bepaald hysterisch
uit ...
Het nadeel is dat dergelijke soort Freudiaanse blauwdrukken fataal vrijblijvend
zijn. We lezen nergens dat de zoons zich voor het vertrek van hun vader voor zijn
bijbel interesseerden. Als ze op hun beurt in het hospitaal belanden, bewonen ze daar
gedrieën eenzelfde ziekenkamer; voorzover we dat via het enige in de novelle vertelde
ziekenbezoek kunnen nagaan, lijkt iedereen met die situatie best tevreden.
Psychoanalytici spreken bij dat soort tegenargumenten van censuur en secundaire
bewerking; het vlotte antwoord is sinds de Traumdeutung zo dikwijls gebruikt dat
het ongeloofwaardig is gaan klinken.
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Ik zoek dus liever een verklaring in de omgeving van de psychoanalyse. Het
wonderbare boek is een van de vele case-studies, waarmee de romantische vertelkunst
zowat de hele negentiende eeuw lang de vingeroefeningen van de psychoanalyse
uitschrijft. Tot voor kort was het bij dergelijke teksten de gewoonte de auteurs - ik
denk bijvoorbeeld aan het oeuvre van Marcellus Emants - te bewonderen omdat ze,
zoveel decennia tevoren, al vermoedden wat Freud later definitief zou begrijpen.
Van Kerckhoven leverde in die optiek geen indrukwekkende prestatie. Zijn
personages, die de een na de ander quasi automatisch in de ban raken van hun enige
boek, hebben geen echte psychologische diepte; we zagen trouwens dat Van
Kerckhoven er allerhande omstandigheden tegenaan moest gooien om zijn rampzalige
ontknoping rond te krijgen.
Nu de psychoanalyse zelf er van langs om meer als een laat negentiende-eeuwse
antiquiteit gaat uitzien - Jean Starobinski definieerde ze ooit schertsend als het laatste
hoogtepunt van de romantiek13 -, kunnen we aan een ander type verband denken. De
psychoanalyse dankte haar succes aan een aantal thema's die zowat een moderne
mythologie werden. Ze creëerde ook een fascinerend rollenspel, de dialoog tussen
de patiënt en de analyticus, waarbij de laatste in ruime, welbeschouwd zelfs in
verruimde mate erft van de prestiges van de positivistische arts.
Het wonderbare boek verwijst uitgebreid naar dat prestige. We horen voortdurend
over een bijzonder toegewijde huisarts die het geteisterde gezin onvermoeibaar
terzijde staat en zelfs de alleen achtergebleven moeder als tweede meid in huis neemt.
Als het verhaal een concurrentieslag moet heten is hij en niemand anders de
overwinnaar: zowel de moeder als de Geschiedenis des ouden Testaments komen
uiteindelijk bij hem terecht.
In werkelijkheid is er natuurlijk geen concurrentie en dus, althans in die zin, geen
triomf. De dokter staat, zoals de beroepshalve zwijgende analyticus, buiten en boven
de partijen. Pogingen de waanzin te genezen zijn er niet echt bij: de dokter beperkt
zich ertoe de drie ongelukkigen een plaats in ‘het gesticht voor krankzinnigen’ te
bezorgen. Alleen Elisabeth heeft recht op echte therapie. Haar indrukwekkende
‘crisis’ (VI, 137), doet denken aan bekende beschrijvingen van Charcot; de Antwerpse
volksdokter begeleidt die met de competentie en tegelijk met de koele afstandelijkheid
die de doorwinterde medicus past:

13

Cf. Jean Starobinski, La relation critique, Paris, Gallimard, 1970, p. 260.
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Geen medelijden, geene smartelijke deelneming, waardoor hij
gewoonlijk in al andere omstandigheden des levens zoo zeer bestuurd
werd, kon men meer op zijn gelaat aantreffen: de brave man was op het
ogenblik slechts geneeskundige, geen gevoelig mensch meer. (VI, 137)
De dokter zit bij de crisis ‘in zijnen zetel’ en neemt regelmatig ‘een hartelijk snuifje’
(VI, 140); hij repeteert voor de beroemde sigaren van Freud.
De Volledige werken vertellen wel vaker over krankzinnige personages. De meesten
bezwijken onder de druk van sociaal onrecht of van een sentimentele ontgoocheling.
Hun gekwetste geest heeft dan recht op een deelnemend medelijden; de koele afstand
van de arts komt in zo'n geval niet te pas. Het wonderbare boek vertelt over een
zeldzame, aberrante vorm van waanzin, die nergens aansluit bij het soort problemen
waar Van Kerckhoven zich zorgen over hoefde te maken: overmatige lectuur was
wel het laatste wat hij in zijn omgeving moest vrezen. Het esoterische thema bood
hem de gelegenheid, na het pijnlijke spleen in de raamvertelling en de profetische
waanzin die letterlijk te gek is om los te lopen, zijn lezers te laten dromen over de
splendid isolation van de moderne arts.
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Ludo Stynen
Een mens van goede wil: Eugeen Zetternam
Literaire prijzen, huldigingen, vertalingen, een kanjer van een verzameld werk. Heel
even leek het erop dat Eugeen Zetternam niet meer uit de literaire en sociale
geschiedenis van de 19de eeuw weg te branden zou zijn. Heel even maar. Want
bijzonder snel verdwijnt zijn naam uit het collectieve geheugen.
Pas in de vroege jaren '70, in de literair-sociologische aanpak van Bert Brouwers,
was er opnieuw, zij het ook deze keer maar kortstondig, uitgebreide en opgemerkte
aandacht voor Zetternam. Brouwers bracht de literatuur van het revolutiejaar 1848
in kaart1. Het werk van Conscience, Van Kerckhoven en Zetternam. Zetternam
scoorde van deze drie het best. Meer dan de twee anderen was hij in te schrijven in
de marxistische benadering. Maar toch, jammer voor ce pauvre Zetternam - zoals
Schmook2 hem in navolging van Constance Teichmann noemde - uit zijn werk sprak
niet voldoende inzicht in de historische rol van het proletariaat. Hij bleef te veel een
ambachtsman, hij stond te dicht bij de bourgeoisie of spiegelde zich er al te veel aan.
Een gemiste kans.
Zetternam. Geniaal maar met te korte beentjes.
En meteen was de overweldigende brok aandacht voor de 19de-eeuwse auteur,
die de studie van Bert Brouwers is, niet echt een aanzet voor een revival. Er kwamen
geen nieuwe uitgaven van zijn belangrijkste werken. Een gemiste kans. Ook hier.
Eugeen Zetternam dankt zijn nog erg geringe naambekendheid aan zijn sociaal
engagement, aan één enkele roman, zijn Mynheer Luchtervelde. Waerheden uit onzen
tyd3. (1848) De enige roman die hier en

1
2
3

Literatuur en Revolutie, deel II: De Vlaamse Literatuur en de revolutie van 1848. Meppel:
Boom 1971.
‘Ce pauvre Zetternam’. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 1982, afl 2, 195-225.
Tenzij anders vermeld zijn alle verwijzingen naar het werk van Zetternam naar zijn Volledige
werken/met levensschets van den schrijver door F. Jos. van den Branden. Antwerpen: L.
Legros 1876.
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daar nog eens vermeld staat. Lissens heeft het er in zijn standaardwerk over de
Vlaamse letteren van 1780 tot heden4 enkele regels lang over. In het twee jaar oude
Nederlandse literatuur, een geschiedenis onder redactie van Schenkeveld-Van der
Dussen5, wordt de roman terloops vermeld en in het tweede deel van het nog recentere
Verhaal van de Nederlandse literatuur van Freddy de Schutter6 is over Zetternam
geen woord te lezen. Sic transit gloria mundi.
Gloria mundi inderdaad, want Zetternams eerste novelle, het zwaar romantische
verhaal over wraak en hellestraf, Rowna, gooide hoge ogen bij het verschijnen in
1845. Conscience en Van Beers waren blij verrast door de tekst en namen de jonge
auteur onder hun hoede. Zetternam werd zowel in Antwerpen als in Gent een van de
belangrijke literatoren, een van de belangrijke woordvoerders in allerlei literaire en
andere debatten. Ondanks vaak controversiële standpunten werd hij geregeld
bekroond.
21 jaar na zijn dood moest een monumentaal maar onvolledig Verzameld werk,
een nauwelijks te tillen boek van meer dan duizend dichtbedrukte bladzijden, het
allang niet meer zo vlot bereikbare oeuvre definitief canoniseren. Een faam die niet
meer stuk kon, zou je verwachten, maar twee jaar later slechts zou samensteller Van
den Branden het niet eens meer nodig vinden Zetternam te vermelden in het
Biografisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse letterkunde7 dat hij mee
redigeerde.
Een huldiging in 1882 door de Gentse wevers is misschien een hele eer, maar
literair een erg magere troost. Sic transit gloria mundi.
Zonder succes trachtten Ger Schmook8, Mark de Koek9, Bert Brouwers en ikzelf10
al vlotweg een halve eeuw om Zetternam opnieuw de aandacht te bezorgen die hij
ongetwijfeld verdient.
Schmook11 geeft daar een inhoudelijk verklaring voor die ongetwijfeld, zij het
gedeeltelijk, dicht bij de waarheid is: de auteur had voor de

4
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Brussel: Elsevier 1973 (4), 55-56.
Groningen: Martinus Nijhoff 1993, 436.
Kapellen/Amsterdam: DNB - Pelckmans/Wereldbibliotheek 1994.
Het lexicon dat later, vermoedelijk in 1891, door J.G. Frederiks en F. Jos van den Branden
werd omgewerkt en onder dezelfde titel uitgebracht (Amsterdam: Veen). Cf Schmook o.c,
225.
O.c. en ‘Zullen wij, al dan niet, de Vlaamse romantiek voor de historie afschrijven,
bijvoorbeeld als tijdsdocument?’ Al moeite om niet? Hasselt: Heideland (Vlaamse
wetenschappelijke pockets w11) 1966, 5-38.
‘Zetternam en het sociale probleem in Vlaanderen’ NVT, 1953, 958-975.
‘Idealisme en het bijsturen van de revolutie. Opvallende parallellen in de revolutiesymboliek
bij Zetternam, Zamjatin en Claeys’ Kruispunt 119, dec. 1988, 135-145; en ‘Eugeen Zetternam
(1826-1855) ambachtsman en flamingant, schrijver, polemist en kunstcriticus’ Kruispunt
142, maart 1992, 126-188.
1982, 197.
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Eerste Wereldoorlog een kwalijke reputatie omwille van een oeuvre dat weinig in
aanmerking kon (en mocht!) genomen worden als positieve faktor in verband met
de ‘volksopvoeding’. Een reputatie die de schrijver een kans had moeten geven vanaf
pakweg de jaren zestig van onze eeuw. Maar blijkbaar las alleen Brouwers hem toen
en die vond hem dus marxistisch te licht wegen. Ce pauvre Zetternam.
Eugeen Zetternam stierf erg jong. Hij was geen dertig. Zijn literaire carrière duurde
slechts tien jaar. Desondanks slaagde hij erin een omvangrijk en veelzijdig oeuvre
bij elkaar te schrijven dat verbazend parallel loopt met zijn persoonlijke en de
maatschappelijke evolutie. In wat volgt worden de krachtlijnen van Zetternams
vergeten oeuvre in herinnering gebracht.

Sociaal engagement
Op basis van Zetternams reputatie ligt het voor de hand eerst het door Brouwers zo
gewaardeerde sociale luik van het oeuvre te bekijken. Sociale luik dat zijn hoogtepunt
bereikte in de roman Mynheer Luchtervelde, waerheden uit onzen tyd, uit het
revolutiejaar 1848, een roman die in zijn maatschappijkritische benadering een unieke
plaats inneemt in het literaire landschap van het Vlaanderen van halfweg de 19de
eeuw.
Eugeen Zetternam. Judocus Josephus Diricksens zoals hij op 4 april 1826 te
Antwerpen bij de burgerlijke stand werd ingeschreven, is wellicht de meest tragische
figuur uit de Vlaamse 19de-eeuwse literatuur. Tragisch niet alleen omwille van de
verschillende hoofdstukken uit zijn biografie: de penibele materiële omstandigheden
die zijn hele leven bepaalden, de zelfmoord van zijn vader na jaren van terechte of
onterechte - dat is niet duidelijk - gevangenisstraf waardoor het gezin aan de rand
van de armoede belandde; de artistieke ambitie van zijn moeder die een wig trachtte
te drijven tussen de schrijver en zijn vriendin ...
Tragisch vooral ook omwille van zijn maatschappelijke onaangepastheid die zijn
hele oeuvre door haar sporen heeft nagelaten en het wezen zelf van dat oeuvre in
grote mate mee heeft bepaald.
De gothic novel-allure van Zetternams debuut is romantisch tot en met, en in
dezelfde traditie situeren zich zijn eerste, historische werken. Al meteen echter blijkt
dat de historische romantiek niet echt zijn biotoop is. Als Zetternam, na Rowna, een
historisch decor gebruikt dan is dat over het algemeen slechts bij wijze van
extrapolatie van contemporaine overwegingen. En die contemporaine overwegingen
zijn in eerste instantie sociaal. Zetternam is begaan
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met het lot van de armen maar, zoveel mag meteen duidelijk zijn, revolutie is geen
oplossing voor het probleem. Zetternam zal zijn leven lang de revolutie afwijzen.
In Margaretha van Constantinopel rekent hij nog op een vorm van verlicht
despotisme om de problemen van de armen op te lossen, maar onmiddellijk daarna
opteert hij voor het eigen initiatief, voor solidariteit. In Voor twee centen minder laat
hij de idealistische benadering van het leven in het algemeen en van de arbeider in
het bijzonder achter zich.
In de Vlaamse literatuur van halfweg de vorige eeuw is dit klassenbewustzijn van
Zetternam een bijzonder belangrijk en nieuw gegeven. Enig verband tussen dit
klassenbewustzijn en de klassenstrijd is echter niet of nauwelijks te vinden. Van een
echt proletariaat is nog geen sprake, de personages zijn veeleer verarmde ambachtslui
dan fabrieksarbeiders, en ze bevinden zich in een moeilijk te situeren en tot verdwijnen
gedoemde maatschappelijke situatie. Het afwijzen van de revolutie als middel om
sociale vooruitgang te realiseren berust, zoals Brouwers12 terecht opmerkt, op een
verkeerd inschatten van historische voorbeelden als de Franse Revolutie waarbij de
revolutionaire klasse, de burgerij, wel degelijk haar slag thuishaalde. Voor wat een
correct inzicht van de klassenstrijd betreft zal Zetternams
kleinburgerlijk-ambachtelijke afkomst hem heel zijn geëngageerd literaire carrière
parten blijven spelen. De historische rol van het proletariaat zal hij nooit helemaal
begrijpen en die lacune is de oorzaak voor zijn latere ommezwaai naar de burgerlijke
wereldbeschouwing.
Zetternam zat op de wip tussen verschillende klassen en zijn ‘wee de werkman
die zich heeft beschaafd’ is misschien ook wel op hemzelf van toepassing. Hij is
allerminst een marxist13 en tegenover marxistische of andere annexatiepogingen
poneert Schmook tenslotte volgend humanitair beginsel: bij Zetternam ging het
in de allereerste plaats om fundamentele ‘humanitaire’ beginselen [...],
tegen uitbuitingslust en tegen mensonterend machtsmisbruik.14
Zetternam schrijft zijn eerste grote roman, Bernhart de laet (1847), voor en tijdens
zijn legerdienst. Het verhaal speelt in de Middeleeuwen en behandelt de ongelukkige
liefde tussen de laat Bernhart
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O.c., 198.
Schmook 1966, 35, 28.
Schmook 1982, 213.
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en de adellijke Regina. De roman is een confrontatie van enkele tegenstrijdige
contemporaine maatschappijbeelden. Het is een roman over de 19de eeuw, niet over
de Middeleeuwen. Bernhart de laet gaat over klassenongelijkheid, macht en opstand.
De auteur besluit het werk met het fundamentele inzicht dat een revolutie wel nieuwe
figuren of klassen aan de macht kan brengen, maar dat juist het probleem van de
macht blijft bestaan, dat nieuwe machthebbers de fouten van hun voorgangers zullen
maken; kortom, dat macht noodzakelijkerwijs corrumpeert.
Het geloof is niet erg groot dus. De proletarische levensbeschouwing die Brouwers
graag bij Zetternam zou gelezen hebben is niet aanwezig, maar dat kan ook niet echt
verwonderen: het proletariaat was ook nooit Zetternams milieu. Het proletariaat is
pas ontstaan tijdens en na de hongerwinters van de late jaren veertig. Een verdubbeling
van het aantal ingeschreven behoeftigen op tien jaar tijd. Bijna een miljoen in 1850.
Een maatschappelijke klasse werd het proletariaat pas in de tweede helft van de eeuw
en Zetternam maakte er geen deel van uit. Hij was geëngageerd, maar altijd binnen
zijn eigen context, en dat was een context van ambachtslui, van een, zij het verarmde,
kleine burgerij.
Brouwers vindt dat Zetternam te feodaal-fatalistisch denkt, maar er is meer.
Zetternam is zeker niet zo fatalistisch als uit de benadering van Brouwers blijkt. Hij
stelt zich niet tevreden met een betere toekomst in het hiernamaals en hij gelooft
zelfs niet in de onontkoombare slechtheid van de mens. Hij verwacht geen
spectaculaire vooruitgang op korte termijn en dus probeert hij een concreet, bereikbaar
doel voorop te stellen. Dat doel, de ook in eerder werk al vooropgestelde solidariteit,
is voor hem het middel om in de schaduw van gecorrumpeerde en corrumperende
macht een alternatief op te starten.
Daar is geloof in de mens, in de individuele mens voor nodig, maar dat geloof in
(groepjes) individuen kan makkelijk bestaan parallel aan een fundamenteel ongeloof
in de menselijke soort. Het is niet marxistisch, maar het is zeer zeker ook niet
onverdienstelijk.
En daarmee zijn we in het jaar 1848 aanbeland. 1848 is een van de rode jaartallen
uit de geschiedenis. Decennia lang waren in België geheime genootschappen aan het
werk, beroepsrevolutionairen en agitatoren allerhand konden hier rustig werken,
enorme hongersnoden teisterden in de tweede helft van de jaren veertig het land,
maar de revolutie kreeg hier geen kans. Risquons-Tout was een lachertje. Wel was
er een klimaat van maatschappelijke gisting en daardoor werd Zetternam ongetwijfeld
beïnvloed.
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In het revolutiejaar 1848 schrijft Zetternam o.m. De tooverdoos, een prachtig
allegorisch verhaal waarin hij de problematiek van de macht, historisch en actueel,
zo afstandelijk mogelijk gestalte geeft. Het verhaal is een fraai overzicht van de
klassenstrijd. De manier waarop hij geregeld waarschuwt tegen de revolutiegedachte
in, die zo duidelijk in de symboliek aanwezig is dat ze onvermijdelijk wel moet
doorbreken, wijst op Zetternams engagement niet als compleet outsider een
spiraalevolutie te beschrijven, maar ook in te grijpen in dat proces. Een reconciliërende
pacifistische ingreep die hij wellicht even utopisch wist als het gedroomde einde van
zijn roman, waar opnieuw de broederliefde, de solidariteit tussen de klassen het
haalde op de in het marxisme zo belangrijke klassenstrijd. In het vers dat het verhaal
besluit verklaart hij dit onverwachte optimisme:
Helaas! 't is beter nog te hopen,
want wanhoop maakt het harte bang! (538)

Het dient opgemerkt dat Zetternam hier niet langer over ambachtslui schrijft, maar
heel duidelijk tracht het proletariaat als sociale groep te beschouwen, ook al blijft
het wereldbeeld dan idealistisch.
1848 was een revolutiejaar. Karl Marx, die als ongewenst uit het land gezet werd
dat jaar, schreef er een boek over.
1848 was een revolutiejaar. In dat jaar schreef Eugeen Zetternam de openingstekst
van zijn verzamelde werken. Mynheer Luchtervelde, waerheden uit onzen tyd. Zijn
beste, zijn belangrijkste werk wordt wel eens gezegd. Een tekst die als ‘zedenroman’
bekroond werd door De tael is gansch het volk.
Lodewijk de Craeyer, een ambachtsman, doet een drang naar kennis en beschaving
op. Een vriend helpt hem aan deze drang te voldoen en Lodewijk voelt zeer scherp
de onrechtvaardigheid van zijn tijd aan. Hij is overtuigd van de menselijke waarde
en de rechten van de arbeiders en raakt zo zijn baan kwijt. Als gevolg daarvan moet
zijn hele familie aan het werk op de fabriek van textielbaron Luchtervelde. De fabriek.
Het afstompende werk aan de machine, de geilheid van de patroon, de ongevallen,
de ellende. En de liefdadigheid van mevrouw Luchtervelde, die probeert goed te
maken wat haar man vernielde. Luchtervelde en zijn vrouw leven gescheiden; zij
werd door haar man verkracht en besmet met syfillis en ze raakte volledig verminkt.
Dankzij mevrouw Luchtervelde komt alles goed, meer dan goed. Wonden genezen
en Lodewijk kan zelfs een bedrijf openen. Hij kan zelfs zijn arbeiders goed betalen
omdat mevrouw Luchter-

Verhalen voor Vlaanderen

56
velde voor klanten zorgt. De ‘Waarheden van onze tijd’ worden er alleen maar
ongeloofwaardiger door. Nog afgezien van de andere dromerijen, is dit verdwijnen
van de concurrentie allerminst realistisch te noemen.
Zetternam borstelt in deze roman onmiskenbaar een aantal navrante portretten van
het arbeidersleven. Het verschil tussen arm en rijk lijkt Zetternam zo groot te zullen
worden dat arm en rijk op korte tijd helemaal van elkaar zullen vervreemden: de
armen, zo schrijft hij,
vormen allengskens eene natie, welke weldra in spraak en zeden van
de overige Vlamingen zal verschillen, en men schijnt hen voor te bereiden,
om eene groote rol te vervullen in de ontbinding, waarmede ons
maatschappelijk stelsel wordt bedreigd. (9)
Voor Zetternam brengt de industrialisering de werkende mens alleen maar ellende,
zal alleen de rijke kunnen genieten van de enorme mogelijkheden die te voorzien
zijn. Toch is hij ervan overtuigd dat de klok niet meer terug te zetten is, dat de tijd
van ambachtelijk werk voorgoed voorbij is.
Maar dat is dan ook meteen het probleem. Het industrieel proletariaat bestaat nog
niet in 1848, de fabrieken werden nog bemand door ex-ambachtslui en Zetternam
vond nergens een bestaande bevolkingsgroep waarop hij zich kon inspireren. Het
maakt de roman halfslachtig. Halfslachtig - zegt Schmook15 - want aarzelend tussen
realisme en naturalisme en romantiek, halfslachtig - zegt Brouwers16 - want
paternalistisch eerder dan steunend op een wetenschappelijk inzicht.
Halfslachtig dus, en de enige remedie tegen alle ellende die Zetternam zelf tenslotte
nog kan overhouden, is, zoals in zijn vorige teksten, de solidariteit en de
broederlijkheid. Als het allemaal tegen zit,
[dan haakt men] naar vriendschap, naar liefde; men wil de menschen
omsnoeren met éénen band van broederlijkheid, en men dweept met den
droom van het communismus. Zoo de mensch misschien anders ware? ...
(66)
Het vraagteken aan het einde van het citaat is wellicht het schrijnendste van heel de
Luchtervelde. Zetternam is ontgoocheld, de
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1966, 13.
O.c., 222-223.
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spreekbuis van de meest sociaal voelende Vlamingen van het ogenblik gelooft niet
meer in beterschap. Hoogtepunt en ontgoocheling liggen bijzonder dicht bij elkaar
in Zetternams sociale engagement. En na de ontgoocheling volgt de verburgerlijking.
Door een arbeider te introduceren die naar cultuur streeft, een verlichte
arbeider/ambachtsman verklaart hij bovendien die verburgerlijking. De opgedane
cultuur, de gedachten van zelfs revolutionaire denkers, vervreemden de arbeider van
zijn sociale omgeving maar verschaffen hem geen toegang tot de hogere klassen.
Dergelijke enkelingen, merkt Mare de Kock17 terecht op
vermogen niets buiten zichzelf ongelukkig te maken. Afgescheiden van
de massa, is hun inzicht, hun kennis hen meer een vloek dan een zegen.
Daarin ligt de grote idee van Zetternam vervat: de arbeiders, die in staat
zijn de vernederingen spruitend uit de sociale wanorde, aan te voelen, zijn
hierdoor hun gans leven ongelukkig. Wanneer dit aanvoelen hen individueel
leidt tot opstand zijn ze gedoemd ten onder te gaan.
De verlichting van de individuele arbeider is gedoemd steriel te blijven. De verlichte
arbeider, Zetternam zelf, blijft op de wip tussen twee lagen van de bevolking,
vervreemd tot en met.
Zetternams medelijden met de laagsten, zijn verwijt aan de rijken, de solidariteit
die hij voorstelt, ... kunnen niet verhelpen dat hij weinig meer te bieden heeft dan
een vorm van frustrerend want vervreemdend escapisme dat via studie en dus heel
wat opofferingen slechts voor heel weinigen te bereiken valt. Het ongeloof in de
revolutie, de onwil om een revolutie te riskeren, maken dat de auteur de klasse die
hem nauwst aan het hart ligt uiteindelijk gewoon in de steek laat.
Sociale elementen blijven belangrijk in Zetternams werk tot 1850 ongeveer.
Dezelfde motieven en opvattingen blijven aanwezig, en het meest positieve dat men
van deze teksten kan zeggen is dat ze, ondanks een zeker fatalisme, niet sociaal gaan
utopiseren, maar dat Zetternam zeer duidelijk via de literatuur poogt te sensibiliseren
tot solidariteit en broederlijkheid. Aan de onveranderlijkheid van de macht als beginsel
verandert deze pragmatische aanpak uiteraard niets, maar het organiseren van een
tegenmacht is potentieel wel aanwezig.
Zetternam roept op tot solidariteit, maar is zich tegelijk zeer sterk bewust van de
noodzaak van hulp van buitenaf. De hogere
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klassen hebben een verantwoordelijkheid tegenover de lagere, tegenover het
proletariaat, en ook hen, misschien vooral hen, wil hij met zijn boeken bereiken.
Voor wat sociale literatuur betreft is Zetternam een voorloper, dat lijdt geen twijfel.
In Noord en Zuid was hij de eerste die trachtte de oorzaak van de ellende te
doorgronden. Hij meende die te vinden in de genadeloze concurrentie; om het euvel
te verhelpen verlangde hij geen openbare liefdadigheid, maar een wettelijke regeling
en dat brengt hem op de golflengte van een Louis Blanc en een Jacob Kats. Sociaal
allerminst een echte voorloper dus; als sociaal romancier evenwel de allereerste in
de rij.
1848 was een revolutiejaar. Het mislukken van de revolutie gaf Zetternam gelijk
in zijn fatalisme. Na zijn legerdienst vestigt hij zich als zelfstandig ambachtsman.
Het een heeft niet meteen met het ander te maken, maar beide verklaren het einde
van de reeks grote sociale werken.
Hoe dicht leven en literatuur wel bij elkaar liggen mag nog blijken uit het volgende:
zijn burgerlijke en welstellende vrienden en kennissen bezorgen hem opdrachten;
hij kan werknemers aanwerven en hen zelfs een menswaardig loon uitbetalen. Het
einde van Lodewijk de Craeyer uit Luchtervelde; de roman bewaarheid in de persoon
van de auteur ervan.
Het ideologisch problematische van deze situatie blijkt nog eens duidelijk in de
historische roman Simon Cokkermoes (1850). De auteur deelt met zijn titelpersonage
het niet te verwezenlijken ideaal van standenverzoening. Beiden blijven gekneld
tussen de burgerlijke en de proletarische wereldbeschouwing. Een situatie van twijfel
die de gedachte aan een revolutie, als die al zou ontstaan, definitief moet afvoeren.

Reflectie over literatuur
Wie Zetternam herleidt tot het sociale aspect van zijn werk doet hem onrecht aan.
Er is immers veel meer. Zijn geëngageerde opstelling leidde o.m. ook tot een
bezinning over de literatuur, over het medium zelf dat hij in zijn sociale strijd
hanteerde.
Een combinatie van persoonlijke ellende, oprechte verontwaardiging en de
gedrevenheid ieder zo rechtvaardig mogelijk te zien behandelen, ligt aan de basis
van Zetternams sociale werken, teksten waarmee hij de kloof tussen arm en rijk wilde
helpen dichten. Voor Zetternam was de literatuur geen doel op zich, maar een middel
om een doel te bereiken. Dergelijke kijk op de literatuur is
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karakteristiek voor de hele 19de eeuw, maar als één der weinigen expliciteert
Zetternam zijn visie op literatuur.
Op het einde van de eeuw, in 1896, schreef Virginie Loveling over de consequenties
van het lezen en over de soorten literatuur in de roman Het land der verbeelding.
Een halve eeuw eerder, in 1846, publiceerden zowel Van Kerckhoven als Zetternam
een korte tekst over de invloed van literatuur. In ‘Het wonderbare boek’18 worden
mensen krankzinnig door het lezen van een bijbelbewerking, maar de essentie van
de gelezen tekst staat bij Van Kerckhoven niet centraal.
Zetternam echter benadrukt het verschil tussen witte en zwarte boeken in de novelle
De zwanen, een van zijn eerste teksten, een allegorisch verhaal dat zich ontwikkelt
tot een merkwaardig pleidooi voor sociaal geëngageerde kunst, voor werk van auteurs
die er door eigen tegenslagen toe aangezet worden maatschappelijke wantoestanden
op te sporen en aan te klagen. De witte boeken zijn een opeenstapeling van
onbereikbare idealen, de zwarte daarentegen tonen het kwaad en dragen op die manier
bij tot een positievere inrichting van de maatschappij. Niet kunst om de kunst vindt
de auteur belangrijk, de kunst moet
in onze eeuw van worsteling en betrachting naar beterschap, den zwaai
der maatschappij begunstigen en aanvuren. (422)
Zetternam grijpt dus naar de literatuur als medium om zijn humanitair doel te bereiken.
Ook al was zijn geloof in de mooie toekomst erg klein, hij achtte het zijn plicht er
op bescheiden wijze toe bij te dragen. Hij raadt de lezer aan oplettend te luisteren
naar de zwarte zwanen om, door hen aangespoord - in eigen kring! - onheil en ondeugd
te verminderen. Op een moment van ontmoediging, zo besluit hij de tekst, kan men
de stem van de witte zwanen ter hand nemen om opnieuw hoop te krijgen en te
werken aan het geluk en de verbetering van het mensdom.
Enkele jaren later, in het vlugschrift Iets over vlaemsche beschaving (1849),
eigenlijk een verdediging van Conscience, pleit hij voor politiek engagement in de
literatuur.
[...] eens dat de politieke gedachten in de letterkunde van een land dringen,
is het gouvernement [...] gedwongen er zijne aandacht op te vestigen [...].
Is het grondbeginsel eener partij er niet in al zijne schakeeringen in
vertegenwoordigd
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dan moet zij trachten dat dit het worde. Zoo is het, dat de partijen op dien
nieuwen grond zich de zege willen betwisten, en zoo is het ook, dat eene
letterkunde voor eenieder onontbeerlijk wordt. (983)
Het politieke engagement waarover de auteur het heeft, heeft alles te maken met zijn
flamingantisme, niet met de verdediging van sociale standpunten, maar daarover
later meer.
Als Zetternam de sociale roman achter zich laat, zal hij ook de opvattingen uit De
zwanen verlaten, ze expliciet verwerpen zelfs, maar dat neemt niet weg dat hij in
1852 toch opmerkt dat hij literair op een dood spoor zit sedert hij de sociale werken
achter zich liet.
In die sociale werken profileerde hij zich als een voorloper. Niet alleen wat zijn
kijk op de literatuur betreft - bedenkingen uit De zwanen anticiperen volgens Frans
van Cuyck19 op de opvattingen van Emile Zola - maar ook wat zijn stijl betreft. Al
kan die stijl dan meestal gerekend worden tot wat Schmook de ‘romantiek van de
onbeholpenheid’ noemt, af en toe kondigen, volgens dezelfde commentator, de rauwe
en nuchtere en dialectisch gekleurde dialogen een minder idealistische literatuur aan,
het naturalisme20. Voor het oeuvre in zijn totaliteit gaat de verwijzing naar het
naturalisme geenszins op, maar toch doet ook Zetternams pessimistische ingesteldheid
ons soms in die richting denken.
De 19de eeuw was er een van optimisme. De utopische eeuw bij uitstek van de
moderne tijden, ook al maakt de formele utopie pas helemaal op het einde ervan
opnieuw haar opwachting met invloedrijke teksten als Looking backward (1888) van
Edward Bellamy, News from nowhere (1890) van William Morris en Freiland (1890)
van Theodor Hertzka. Het vooruitgangsoptimisme was algemeen en Zetternams
twijfel en pessimisme, zijn ongeloof in de toekomst, in de heilsstaat, staan haaks op
deze trend. Zetternam kon niet geloven dat het menselijk egoïsme en de machtsdrang
op korte tijd zouden verdwijnen21. Een fatalisme dat een extra verklaring levert voor
zijn afwijzen van de revolutie. Voor een revolutie is geloof nodig.
Zetternam was een pessimist, maar niettemin eindigen enkele van zijn belangrijkste
sociale romans positief. Wellicht een toegift aan de optimistische geest van de tijd.
Toch kunnen deze valse noten, kan deze toegift de auteur niet van een blijvend
publiek ver-
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zekeren: in 1869 al klaagt A.-J. Cosijn er in zijn erg onnauwkeurige biografie van
de auteur over dat de meeste van Zetternams werken al lang niet meer in de handel
zijn22.

Flamingantisme
Als hij sociaal leeggeschreven is richt Zetternam zijn aandacht haast uitsluitend nog
op de Vlaamse zaak, de Vlaamse strijd. En dat niet alleen in literaire teksten, maar
vooral ook, combattief-polemisch, in brochures, pamfletten en daadwerkelijke actie.
Aanvankelijk aarzelde Zetternam - net als Conscience, Van Kerckhoven, Sleeckx
en anderen - tussen het Frans en het Nederlands. Net als de andere auteurs maakte
hij een expliciete keuze. De Vlaamse zaak, de Vlaamse natie, waren van bij het begin
van zijn carrière bijzonder belangrijk, ook al zouden ze een tijdlang door het sociale
overschaduwd worden. Als flamingant was Zetternam vooral een pragmatisch militant.
Zo bijvoorbeeld in zijn tweede tekst, het eerder al vermelde historische drama
Margaretha van Constantinopel, waarin vooral aandacht gaat naar de strijd voor het
Vlaamse vaderland. Alle opportunisme wordt hieruit geweerd. Het ideaal telt en dat
is al te vaak in de verdrukking gekomen door het invoeren van vreemde zeden en
buitensporige gebruiken. Tegenover de blauwe ogen en de blondrosse lokken (836)
die de Vlaming zo Arisch typeren wordt de Franse verwerpelijke ziel geplaatst.
En dan wordt het stil op het Vlaamse front. Pas in de gewijzigde omstandigheden
in de maatschappij en zijn persoonlijk leven, na 1848, zal Zetternam in de Vlaamse
zaak een tweede adem vinden. Hij gaat actief deelnemen aan het politieke leven en
publiceert in eerste instantie vooral niet-literaire teksten.
Het politieke engagement is een nieuwe factor in het werk van Zetternam. Voor
de Vlaamse zaak gelooft hij in de mogelijkheden van de politiek. In de sociale strijd
kwam de politiek nergens aan bod. De oproep tot solidariteit is te lezen op vrijwel
iedere bladzijde van zijn sociale romans, maar nergens is er ook maar een allusie te
vinden op politieke middelen om tot lotsverbetering te komen, nergens wordt melding
gemaakt van algemeen stemrecht23. Alsof armen en arbeiders slechts van zichzelf en
van elkaar verbetering mogen verwachten, alsof nationaliteit van bovenaf kan erkend
en opgelegd worden.
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In de jaren veertig en vijftig van de eeuw werd er gepetitionneerd, de Vlaamse
gedachte en de Vlaamse eisen werden verspreid, maar politiek werd er ontzettend
weinig bereikt. Wel ontstaan de eerste Vlaamse dagbladen (1844) en de eigen hymne,
De Vlaemsche Leeuw (1847). Rechten voor volk en staat staan centraal, van taaleisen
is in eerste instantie nauwelijks sprake, en het flamingantisme blijft altijd te rijmen
met een Belgisch kader.
Als Zetternam na zijn legerdienst terugkomt in Antwerpen vindt hij de Vlaamse
strijders verdeeld in twee kampen. Door persoonlijk contact, vlugschriften en
toespraken tracht hij de Vlaamse Beweging te verheffen uit de onmacht van de
onderlinge vetes. Hij wil dat niet alleen een elite, maar het ganse volk op de hoogte
gehouden wordt van de toestand. Zetternams flamingantisme blijft erg sociaal getint
en net zoals in zijn benadering van de maatschappelijke klassen, verwacht hij ook
hier vooral heil van verzoening en complementariteit tussen progressieven waartoe
hij zichzelf rekent en conservatieven.
In een rede voor het eerste Nederlandse Taalcongres in 1849 werpt Zetternam zich
op als een enthousiast organisator van de Vlaamse strijd. Tegen de onderlinge
verdeeldheid, tegen de verenigingen waar iedereen, gedekt door de massa, zijn plicht
kan verwaarlozen, tegen de opvatting dat de Vlaamse Beweging een geharrewar van
hebzuchtige letterkundigen is. Iedereen draagt volgens Zetternam individueel
verantwoordelijkheid in de Vlaamse strijd; vlugschriften moeten de Vlamingen, alle
Vlamingen, constant van de gang van zaken op de hoogte houden; een comiteit moet
samengesteld worden voor de coördinatie enz., enz.
In zijn Geschiedenis van de Vlaamse gedachte24 stelt Elias generaliserend dat
Zetternam taalbelang gelijk stelt met stoffelijk belang, en zeker voor de eerste teksten
rond Vlaamse actiepunten klopt dat. De taalbarrière zorgt ervoor dat de verlichting
niet doorstroomt tot bij de kleine man. Toch is Zetternams pragmatische streven naar
emancipatie, vooral na 1848, op het Nederlands Congres van 1849 en zeker tijdens
de kiesstrijd van Conscience, in 1851, niet absoluut nieuw te noemen. Al voor Verlooy
bestond de gelijkschakeling tussen taalbelang en stoffelijk belang, zij het veel minder
scherp gesteld, en pas op het einde van de eeuw zou het een slogan worden, in de
strijd voor de vervlaamsing van de universiteit.
Naar aanleiding van de bespreking van de wet op het middelbaar onderwijs in de
Kamer (1850), breekt Zetternam een lans voor
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degelijk Nederlandstalig onderwijs, voor goede handboeken en voor
volksontwikkeling alszodanig.
Voor wat de volksontwikkeling betreft verwacht hij erg veel van het opvoeren van
‘burgerlijke stukken’, waarin een ideaal voorbeeld wordt getoond. Niet helemaal de
Zetternam die we kennen van enkele jaren eerder.
Wat de handboeken betreft: zelf schreef hij in 1853 een Handboek voor huis- en
meubelschilders en vergulders25 omdat hij vond dat het zijn plicht was: arbeiders
hebben immers recht op informatie in hun eigen taal. De Franse handboeken, zo
voegt hij er in zijn voorwoord aan toe, zijn te uitgebreid en te theoretisch. Te veel
woordenkramerij, te Frans enfin. Zijn eigen tekst is inderdaad een bijzonder praktische
handleiding voor al wie zijn weg wil maken in een van de behandelde specialiteiten.
Geen woord te veel staat erin zou je kunnen zeggen, tenzij over het gedeelte dat
specifiek over de sieraadschilders gaat. Meestal zijn dat, zo zegt hij, ‘doorgezakte
tafereelschilders’ die uiteindelijk kozen voor een noodzakelijke maar voor hen
vernederende broodwinning. De sieraadschildering gaat teloor door hun gebrek aan
ambitie, kennis en vaardigheid. In dit verband pleit Zetternam verder nog voor een
degelijke opvoeding, voor originaliteit en creativiteit. Twee kernaspecten van zijn
werk komen dus in dit niet-literaire werkje tot uiting: het afwijzen van Franse
handleidingen op een wijze die herinnert aan het afwijzen van Franse romans en
Franse kale jonkers, en de poging om het ambacht in eer te herstellen.
Wanneer vrienden en bewonderaars Conscience willen huldigen in ‘Voor Taal en
Kunst’ weet Zetternam van dit eenvoudige feest een vaderlandse manifestatie van
alle Vlamingen te maken. Hij negeert bestaande vetes en neemt de gelegenheid (19
augustus 1850) te baat om zoveel mogelijk de verzoening tussen de Vlamingen te
bewerkstelligen. Zeer concreet impliceert dit dat Hendrik Conscience wordt
voorgedragen als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zetternam werkt
dag en nacht voor de campagne van zijn vriend. Conscience verliest met slechts een
miniem stemmentekort. Toch een behoorlijk resultaat in een periode dat zowel
liberalen als katholieken de Vlaamse Beweging tegenwerkten.
Literair krijgt Zetternams nationalisme nog eens gestalte in de drama's Modezucht
(1851-52) en De vrouw van Egmont (1853-54). Zeker in het eerste zijn er heel wat
reminiscenties aan Consciensces
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Siska van Roosemael (1844), ook al is de toon gedurfder en worden de consequenties
van het Franse pierewaaien somberder geformuleerd. Zetternam gaat zich meer en
meer thuisvoelen in het nationalistisch-burgerlijk milieu, waar hij uiteindelijk, gezien
zowel zijn afkomst als zijn status als ambachtsman, inderdaad ook thuishoort.

Aandacht voor kunst
Een van de manieren om het Vlaamse volk meer prestige te geven, is aandacht opeisen
voor zijn culturele verwezenlijkingen. Voor Zetternam zelf is het niet echt een
verwijding van zijn horizon. Zijn culturele interesse is niet nieuw. Al in 1848 schreef
hij Eenige bedenkingen over de toekomst van schilders en schilderkunst bij het
doorwandelen der tentoonstelling te Brussel. Veel meer echter dan in 1848 behandelt
Zetternam vanaf 1852 de kunstenaar, zijn werk en zijn publiek in creatief en betogend
werk in een nationale context.
In de roman Arnold de Droomer (1852) gaat hij op zoek naar de psychologie van
de individuele kunstenaarsziel. Het idealisme is in de plaats gekomen van het
materialisme. In De wonderbare avonturen eener oude schilderij (1853) heeft een
getalenteerd kunstenaar recht op een hogere plaats op de sociale ladder, terwijl in
Hoe men schilder is en in Toonelen uit het leven eens kunstschilders Frans modewerk
een veelbelovend kunstenaar ten onder brengt - opnieuw het nationale element.
Het lijkt erop dat Zetternam geen antwoord meer had voor de nieuwe sociale
werkelijkheid en dus op zoek ging naar onderwerpen die nauwer aansloten bij zijn
nieuwe sociale omstandigheden en interesses. Het zijn alle werken die de kracht van
de overtuiging missen en daarvan was de auteur zich terdege bewust. De nieuwe
Zetternam lijkt zich op te sluiten in een erg individualistisch en elitair beleven van
de kunst.
Een opmerkelijke en in de tijd zeer gewaardeerde tekst is Bedenkingen op de
nederlandsche schilderschool (1855). De tekst is vooral een spiegel voor tijdgenoten
en is gefundeerd op nationalistische opvattingen, interesse voor de kunst en, en dat
is toch wel opvallend, de maatschappelijke analyse die ook aan de basis moet hebben
gelegen van Zetternams belangrijkste sociaal-geëngageerde werken.
Na het verschijnen van dit essay nam Zetternam het op zich om De Vlaemsche
School. Tijdschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen te verzorgen. De
bedoeling is nationaal: anti-nationale invloed moet bestreden worden, de zucht naar
zelfontwikkeling
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gepropageerd. Het doel is zo belangrijk dat Zetternam opnieuw alle Vlaamse krachten
wil bundelen, zelfs zijn vroegere rancunes tegen critici die zijn werk negeerden
vergeet:
Onze taek is zoo groot, dat de vereeniging van al de krachten die in
onzen stam zuiver en onverbasterd overgebleven zyn, niet overbodig is
om te gelukken.26
En het lijkt erop dat Zetternam voor dit tijdschrift inderdaad een begin van pacificatie
tussen de Vlaamse krachten heeft kunnen bereiken. Zijn eigen krachten waren evenwel
totaal uitgeput en meer dan De Vlaemsche School boven de doopvont houden, heeft
hij niet meer kunnen doen. Tering en hersenziekte ondermijnden zijn gestel en op
10 oktober 1855 overleed hij.

Een mens van goede wil
Een mens van goede wil, zo noemde ik Zetternam in de titel van deze bijdrage, en
met die goede wil, die ook Marc de Kock jaren geleden al typerend vond voor de
auteur, wil ik deze analyse besluiten.
Eugeen Zetternam stamt uit een rijk weversgeslacht. Zijn grootvader kan van zijn
renten leven. Zijn andere grootouders zijn eveneens bemiddeld. De gevangenisstraf
van zijn vader maakt echter een abrupt einde aan de welstand van de familie. Een
rijk gestoffeerd huis aan de Antwerpse Ossenmarkt wordt geruild voor een achterhuis
en het voorkomen van de jonge Zetternam deed niet meteen zijn afkomst vermoeden.
Nadat Van Beers en Conscience Rowna hadden gelezen, nodigden ze de schrijver
uit voor een gesprek in de Antwerpse stadsbibliotheek. Van den Branden beschrijft
deze ontmoeting als volgt:
Ter gestelder ure verscheen aldaar een uiterst eenvoudig werkman, klein
van gestalte, mager, met bleekgeel rond gelaat, kort blondbruin stekelhaar,
bruine oogen, kleinen mond, een gewoon neusje en korte ronde kin. Hij
had eene halversletene klak op het hoofd en zijn gans kleedsel bestond uit
een grauwlijnwaden kiel en broek, die de stalen droegen van schier al de
bestaande kleuren. (VII)
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Uit een andere bron27 vernemen we dat Van Beers zich herinnerde dat Zetternam een
lelijke armemensenstem had en een taal gebruikte die al wie geen Antwerpenaar was
kippevel zou bezorgen
Tot zover het portret van de schrijver. Het portret van de man die door zijn afkomst,
zijn aanleg en de ambitie van zijn moeder enerzijds, door zijn concrete
levensomstandigheden verlicht en beperkt anderzijds, in de literatuur en de kunst en
in de politiek terecht komt.
Hoe je Zetternam ook benadert, zijn werk - ongeveer zestig teksten - zal altijd het
werk van een gedrevene zijn. Eugeen Zetternam is nooit gearriveerd, is heel zijn
leven een strijder gebleven, al is die strijd, het voorwerp van die strijd, dan mee
geëvolueerd met de evolutie van zijn persoonlijk leven, met de evolutie van de
maatschappij.
In de moeilijke omstandigheden van zijn jeugd, moest hij om den brode zijn
artistieke ambitie, voor een groot stuk was dat de ambitie van zijn moeder, combineren
met een ambachtelijke opleiding. Toen zijn moeder kort daarna vreesde dat de
jongeman zijn artistieke carrière in gevaar kwam door zijn relatie met een meisje en
hem in ballingschap naar Gent stuurde, deed hij ook dat zonder morren. Het lijkt
erop dat hij zich erg gewillig liet programmeren, dat hij niemand voor het hoofd
wilde stoten. Van goede wil was hij ook toen Van Beers en Conscience hem later,
in 1849, overtuigden dat hij best dat meisje, ondertussen de moeder van zijn twee
kinderen, zou huwen.
In alles wat hij deed, vertrok Zetternam van de basis. De sociale ellende zag hij
rondom zich, en al had hij dan wel oog voor de macro-aspecten ervan, voor historisch
determinisme zelfs, zijn aandacht ging vooral naar de wijze waarop men er wat aan
zou kunnen doen. Hoe het lot te verbeteren. Solidariteit werd het sleutelwoord. In
kleine groep streven naar lotsverbetering. Schmook28 constateert dat de idées forces
van de Franse revolutie, liberté, égalité, fraternité, door Zetternam -volgens hem de
sociologische norm voor de Vlaamse letteren - pragmatisch genuanceerd worden
naar door ervaring burgerlijk ingedijkte mogelijkheden. Is dit niet wat een belangrijk
filosoof uit onze eeuw piecemeal engineering noemde?
En dan de taalstrijd. Erg veel Vlamingen waren actief in de sociale en politieke
emancipatiestrijd. Hun motieven waren velerlei, hun bereidheid tot compromissen
vaak erg klein. Niet zo bij Zetternam. Net zoals hij in zijn sociale werken hamerde
op de noodzaak van solidariteit, wijdt hij in de Vlaamse strijd zijn krachten
hoofdzakelijk aan de Vlaamse frontvorming, aan verzoening. Af en toe
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lukt hem dat zelfs: de viering van Hendrik Conscience en het tijdschrift De Vlaemsche
School zijn voorbeelden van formaat.
Sociale ellende kan men te lijf gaan door op te roepen tot solidariteit, men kan ze
eventueel ook transplanteren in de hoop dat ze elders kleiner zal worden. Wellicht
was dat laatste Zetternams overtuiging toen hij de Antwerpse provinciegouverneur
en diens emigratiepolitiek een steuntje in de rug gaf met het volksverhaal Een
middeltje om rijk te worden (1853). Behalve het verhaal dat Amerika aantrekkelijk
moet maken, is er het aanhangsel dat een massa praktische informatie geeft voor
allen die de stap zouden willen zetten maar er niet aan weten te beginnen.
Amerika als tweede kans voor marginale Europeanen. De gedachte dat je er met
hard werken rijk kunt worden en dan nieuw aangekomen Vlamingen hard kan laten
werken is natuurlijk wel moeilijk te rijmen met de jonge Zetternam. Evenmin te
rijmen met zijn jeugdjaren is de gespleten tong waarmee hij in zijn volksboek Amerika
tot een utopia maakt waar geen brave armoedzaaier aan kan weerstaan, terwijl hij
een jaar eerder, in Het Taelverbond - niet meteen de bedlectuur van potentiële
emigranten - de nieuwe wereld voorstelt als middel voor Europa om zich van allerlei
ongewensten te reinigen. In het voordeel van Europa en in het voordeel van die
ongewensten:
De oude wereld leeft omdat zy haer overvloed van leven, of liever het
uitschot harer verkankering naer de nieuwe kan overvoeren, welke uitschot
daer, door vreemde sappen gevoed, herstelt en gezond wordt.29
Maar laat me niet eindigen met zulke weinig vriendelijke woorden. Om Zetternams
monumentale productie, om zijn grenzeloze werkkracht die roofbouw pleegde op
zijn gestel, kon niemand heen. Langs alle kanten heeft men, zij het dat de pauzes hoe
langer hoe groter werden, getracht de auteur te annexeren. Men zag hem als boegbeeld
van socialistische, van flamingantische, van Vlaamsnationale, van liberale, van
burgerlijke, van weet ik veel welke waarden. Slechts voor een religieuze kar is hij
nooit gespannen. Vrijwel elk van zijn romans vond, ook in de twintigste eeuw, wel
eens een verdediger, iemand die het ‘ten onrechte vergeten’ vond, of ‘een klein
meesterwerk’, of ‘vernieuwend’, of ‘gedurfd’, of .... Voor elk wat wils in het werk
van de dan toch maar vergeten Zetternam. In werken waarvan een aantal blijvend
toegankelijk zou moeten zijn voor het grote publiek.
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Voor elk wat wils. Het ligt dan ook voor de hand dat men van Zetternam geen
verregaande zuiverheid van de leer mag verwachten. Het kon dan ook niet anders
dan dat Brouwers hem vanuit zijn marxistische invalshoek te licht moest bevinden.
Geniaal, maar met te korte beentjes, zoals Louis Paul Boon dat zou noemen.
Maar wie op zoek gaat naar ideologische zuiverheid doet m.i. Zetternam tekort.
Al kon hij op een verbluffende wijze inzichten assimileren en formuleren, hij bleef
altijd een stap achter op het leven dat hem telkens nieuwe uitdagingen voorschotelde,
uitdagingen waaraan zijn temperament niet voorbij kon gaan, situaties waarin hij
zich verplicht vond zich te engageren. Dat engagement was, hoe kon het ook anders,
een pragmatisch engagement, een engagement waar niet een systeem, niet een
ideologie centraal stond, maar een engagement waarin de mens de hoogste waarde
was. De werkelijkheid was er een van conflicten, de rol van de schrijver was er een
van verzoening.
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Piet Couttenier
Anton Bergmann: een uitzondering?
Om te kunnen inschatten hoe en in welke mate we in verband met de Vlaamse auteur
Anton Bergmann van een uitzondering kunnen spreken, moeten wij eerst weten wat
de regel is. Wij hebben het dan over het typische karakter van de Nederlandstalige
literatuur in Vlaanderen in de negentiende eeuw, de specifieke aard van de literaire
productie en institutie; het is daarbij van belang te zien waarin de gangbare
opvattingen over hoe literatuur behoort te zijn, verschilden van wat in het buitenland
als norm gold. Confrontatie met hedendaagse opvattingen kunnen dit besef alleen
maar versterken.
Wij mogen daarbij in de eerste plaats niet vergeten dat na de realisering van de
nieuwe en onafhankelijke Belgische staat in 1830 er in België een literatuur ontstond
die gebonden was aan nationale doelen. De functie van die nationale literatuur was
het soevereine België op cultureel vlak te affirmeren en cohesie te verlenen aan een
nieuw natiebesef. Typisch voor die beginsituatie was dat we te maken hadden met
een Belgisch patriottische literatuur in de twee landstalen, de (enige) officiële landstaal
- het Frans - en de Vlaamse volkstaal, waarin niet het strikt literaire, maar het
cultuurnationale de boventoon vormden. Van een strikte barrière tussen de ‘nationale’
Franstalige en een zich snel ontwikkelende Vlaamse literatuur was nog geen sprake.
Voor ons is het wel even moeilijk om ons ten volle te realiseren wat het tot ver in de
negentiende eeuw betekende en hoe evident het was dat literatuur zo veel te maken
had met natiegevoel en nationale identiteit. Daarbij is het wel belangrijk rekening te
houden met de moderne inzichten over het verschijnsel nationalisme. Sinds
baanbrekende studies van Ernest Gellner (Nations and Nationalism, 1983), Benedict
Anderson (Imagined Communities, 1983, herz. uitg. 1991), Miroslav Hroch (Social
Preconditions of National Revival in Europe, 1985) en Eric Hobshawn (Nation and
Nationalism since 1780, 1990) denkt men daarbij niet meer aan natie als een
vanzelfsprekend en onveranderlijk gegeven dat van alle tijden is, in bepaalde periodes
van de geschiedenis van een volk sluimert en op een bepaald moment door profetische
‘levenwekkers’ tot ontwaken en bewust-
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zijn wordt gewekt. Men gaat er tegenwoordig van uit dat een dergelijke voorstelling
van een natie als een eeuwige essentie (van collectieve wil of volksgeest) mytisch
en ideologisch is1 en dat nationalisme eerder een kwestie is van zienswijze in plaats
van zijnswijze (N.C.F. Sas)2, beelden die via een discours aan de realiteit worden
opgelegd en tegelijk historisch zijn bepaald. Voor de opkomst van het nationalisme
in de eerste decennia van de negentiende eeuw denkt men bijvoorbeeld aan de snelle
modernisering van de maatschappij, de industriële revolutie, de breuk met de
traditionele maatschappelijke structuren van het ancien régime die voor een culturele
bewustzijnsschok hebben gezorgd. Voor die sprong naar een nieuwe
maatschappijvorm was in eerste instantie een mobiliseerbare bevolking nodig en
daarvoor een collectief waardenpatroon dat van bovenaf door ‘cultuurdragers’ kon
worden opgelegd. In die zin fungeerde de natie als een cultuurpatroon, een homogeen
discours voor een mobiele bevolking en daarbij heeft literatuur een belangrijke rol
gespeeld bij de verspreiding van nationale opinies, een nieuwe smaak en het zelfbeeld
van de burgerij en middenklasse die in die nieuwe snel evoluerende maatschappij
een centrale positie zouden gaan bekleden3.
Het nieuwe België met zijn democratisch staatsbestel dat garantie bood voor
volkssoevereiniteit en juridische gelijkheid en vrijheid voor alle burgers, zorgde in
cultureel opzicht voor een grote dynamiek op het gebied van de beoefening van de
vaderlandse geschiedenis, de schilderkunst en de literatuur. In die verschillende
domeinen werd het nieuwe natiebesef en de nationaliteitsgedachte ingevuld. Er was
toen echt sprake van een Belgische literatuur waaraan zowel Franstaligen als
Vlaamstaligen hun bijdrage leverden. Typisch voor die situatie was dat auteurs de
beide talen beproefden (in sommige gevallen ook hanteerden) en zelfs een ogenblik
twijfelden over de taal waarin ze hun literaire carrière zouden uitbouwen (Conscience,
De Laet). Laatstgenoemde debuteerde overigens in het Frans-Belgische tijdschrift
L'Artiste. Conscience die uiteindelijk voor het Vlaams koos, werd echter evenzeer
in het Frans vertaald en circuleerde als nationaal Belgisch auteur niet alleen in
Frankrijk, maar ook langs beide zijden van de Belgische taalgrens4. Anderzijds is
het

1
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Voor een overzicht, zie: L. Wils, ‘Naties en nationale bewegingen. De aanbreng van
internationaal historisch en sociologisch onderzoek’, in: Id., Vlaanderen, België,
Groot-Nederland. Mythe en geschiedenis. Leuven, 1994, 431-449.
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evenzeer opvallend dat auteurs uit de Frans-Belgische literatuur geografisch en
sociologisch in Vlaanderen thuishoorden en dat ze voor hun thematiek vooral putten
uit het mythische beeld van het Vlaamse Noorden. Overigens was dat dé manier om
als Franstalig auteur een specifiek imago op te bouwen dat in Parijs als typisch
‘Belgisch’ kon worden opgemerkt5.
Dat heeft allemaal belangrijke gevolgen voor de Vlaamse literatuur zoals die zich
na 1830 ontwikkelt: de functie ervan, wij kunnen het niet genoeg benadrukken, was
in de eerste plaats cultureel van aard. Ook daarin werden vooral vaderlandse
denkbeelden vertolkt, d.w.z. verdediging van de zelfstandigheid, de verspreiding van
de idee van een volk met een eigen en rijke geschiedenis. De nieuwe culturele
patronen, opinies en attitudes werden in de tweede taal (en tweederangstaal) door
nieuwe auteurs voor een nieuw publiek vertaald. Uiteraard wat dit niet de (verfranste)
elite, maar een segment van de middenklasse. De Vlaamse auteur6 was daarbij van
bescheiden afkomst, maar kon zich via onderwijs en opleiding tot de betere
middenklasse opwerken. Die culturele taak was overigens een zeer ernstige zaak.
Als voorman en volksverheffer konden zij hun opdracht zelfs een heldhaftige allure
geven en zichzelf in de Vlaamse deelmaatschappij een eersterangsrol toebedelen.
Ook dit is bij Conscience het geval. Men leze in dit verband Geschiedenis mijner
jeugd.
Het ontstaan van die ‘deelmaatschappij’, correcter is het te spreken over een
Vlaamse subnatie, is natuurlijk wel eenkwestie van iets latere datum. Door
politiek-culturele ontwikkelingen uit de jaren 1840-1850 die na de consolidatie van
de Belgische onafhankelijkheid een einde stelden aan het unionisme van liberalen
en katholieken, ontstond er een zgn. tweede nationale beweging (de term is van
Miroslav Hroch) die ervoor zorgde dat binnen de Belgische context de ‘kleine natie’
Vlaanderen niet alleen meer in het culturele domein, maar nu ook op het politieke
vlak bestaansrecht en officiële erkenning van de eigen taal opeiste. Zoals u weet, is
dit het verhaal van de Vlaamse beweging. In die nieuwe context is voor de Vlaamse
literatuur een specifieke functie weggelegd. Binnen het Belgische bestel - de
gemiddelde Vlaamse auteur in de negentiende eeuw is niet anti-Belgischgezind werkt de Vlaamse auteur mee
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aan de profilering van een eigen, nu Vlaamse nationale identiteit. Dit zgn.
subnatiegevoel wordt opgebouwd via bijvoorbeeld de historische roman, een
aangewezen genre voor de uitbouw van een ‘imagined community’ op basis van de
reconstructie van een traditie of de inventie van een glorierijk en heroïsch verleden.
Ook de literaire kritiek, het toneel, de poëzie, het literatuuronderwijs, kortom het
hele literaire systeem werkt in dit opzicht mee aan de reconstructie van een collectief
geheugen, de opbouw van een cultuurnatie (naar Duits model) met een
gemeenschappelijke geschiedenis, een Vlaamse volksgeest, een eigen taal, en eigen
zeden. Op basis van dit gemeenschappelijk verleden moest het nieuwe Vlaanderen
worden opgebouwd en het Vlaamse volk tot een hoger beschavingspeil worden
gebracht. Het spreekt echter vanzelf dat met de groeiende oppositie (en later de
verzuiling) tussen katholieken en liberalen, gelovigen en vrijzinnigen, traditionalisten
en progressieven, in de loop van de negentiende eeuw grote meningsverschillen
zouden ontstaan over hoe dit collectief verleden er nu uitzag, wat de (standaard) taal
moest zijn of wat het beschavingsmodel was dat de Vlaamse bevolking moest worden
voorgehouden. Men moet maar even denken aan de veelheid aan culturele
verenigingen die in de voorbije eeuw in Vlaanderen zijn ontstaan en die in onderlinge
rivaliteit op idealistische basis hebben gewerkt aan de beschaving en de ontvoogding
van het Vlaamse volksdeel.
In ieder geval is het zo dat de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw (gezien
vanuit modern of postmodern standpunt) op een vreemde manier verbonden is met
een welomschreven culturele rol: het bijbrengen van een Vlaams natiegevoel
(Ledeganck: ‘Wees Vlaemsch van hert en vlaemsch van aert,/Wees vlaemsch in uw
spraek en vlaemsch in uwe zeden’) - in romantische termen is dit niets anders dan
het bewustmaken van een bestaande, maar sinds eeuwen sluimerende identiteit -, en
ertoe bijdragen dit volk op aangename en nuttige wijze een ethisch besef, waarheid
en beschaving bij te brengen. Met andere woorden: een literatuur die effectief bijdraagt
tot de intellectuele en sociale emancipatie van een bevolking7. Literatuur om de
literatuur werd verworpen. Zo kon Domien Sleeckx dan ook in 1846 in De Vlaamsche
Stem op een voor ons vreemde manier de stelling aanvechten alsof literatuur een doel
op zich kan zijn: ‘De Vlaemsche letterkunde, vergeten wij het nimmer, is slechts een
middel. Wie in de letterkunde zelve een doel ziet, verstaet de Vlaemsche zaek niet’.
Esthetische maatstaven werden afgezworen indien ze niet verbonden waren met een
natio-
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nale of didactische opdracht. Zo zien we ook dat belangrijke 19de-eeuwse auteurs
in Vlaanderen onverbloemd een artisiteke roeping afzweren ten voordele van een
maatschappelijke zending. Als Conscience in 1881 terugblikt op een vruchtbare
loopbaan schrijft hij aan Nicolaas Beets: ‘Ik had, in alle geval, in mijn lange loopbaan,
en met het oog op den toestand van het Vlaamsche volk, aan vele andere vereischten
dan die der hoogere esthetiek te beantwoorden, en heb als kunstenaar daartoe vele
opofferingen gedaan’ (De Vlaemsche School, 1881, 145). Het is tekenend dat die
‘opofferingen’ later in een gewijzigde context als ‘literaire zelfverloochenig’ - de
omschrijving is van H. Teirlinck - zouden worden geïnterpreteerd.
Hiermee is iets gezegd van de bijzondere positie waarin de gemiddelde Vlaamse
auteur in de 19de eeuw heeft geschreven, een merkwaardige situatie vooral omdat
op hetzelfde ogenblik diezelfde auteurs via de pers, de literair-culturele tijdschriften
en de ruime verspreiding van buitenlandse, vooral Franse literatuur, o.a. via de
verguisde nadruk of contrefaçon, goed waren geïnformeerd over wat er in dit
buitenland gaande was op literair en cultureel gebied. We zien wel dat de literaire
kritiek in Vlaanderen zich ingespannen heeft om die telkens nieuwe stromingen
(romantiek, realisme, naturalisme) te integreren en te verzoenen met de didactische
georiënteerde nationale esthetiek, maar toch zijn er auteurs die ondanks alles niet
helemaal aan die druk zijn ontkomen. Enkele Vlaamse auteurs hebben zich niet
uitsluitend gericht naar de gemiddelde smaak van het publiek dat zich zeker niet
gekwetst mocht voelen, en hebben resoluut getracht in de literaire teksten een domein
te verkennen waarin aan gevoelens en ervaringen geen grenzen worden gesteld.
Slechts enkelen hebben geëxperimenteerd met een literatuur die zich niet door een
heersend cultuurmodel laat dicteren, die er zelfs tegenin gaat, die een eigen
verbeeldingswereld en stijl, een persoonlijke taal en een individualistisch profiel
beoogt. We zien dat bijvoorbeeld bij Pieter-Frans van Kerckhoven die als romantisch
artiest dan wel in een rolconflict raakte met de liberaal-vrijzinnige volksbeschaver,
en bij Guido Gezelle die weliswaar meer dan velen lief was idealen verdedigde, maar
die dat toch op een zeer persoonlijke, gedurfde en eigengereide manier heeft gedaan.
En dan is er ook nog Anton Bergmann. Hebben wij ook bij hem te maken met een
uitzondering op de regel?
Als zoon van een Lierse advocaat en burgemeester (ook auteur van bekende
herinneringen in 1895 uitgegeven onder de titel Uit Vader Bergmann's
gedenkschriften), keurig opgeleid in de Latijnse school
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te Lier, het Atheneum te Gent, waar hij meteen onder de invloed komt van zijn mentor
Jakob Heremans, en later aan de universiteiten van Gent en Brussel, waar hij in 1858
afstudeert als advocaat, ontwikkelt hij een professioneel en intellectueel profiel dat
hem meteen boven het niveau van de gemiddelde Vlaamse auteur medio 19de eeuw
plaatst. Naar de woorden van Eugeen de Bock ontpopt hij zich als een vrijzinnig
intellectueel, gericht op de toekomst, zich zonder opvallende breuken, maar toch
resoluut losmakend van een traditionalistische omgeving. Als student reeds (en als
lid van het Taelminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaen) laat hij zich
opmerken door zijn artistieke prozastukjes onder het pseudoniem Tony, waarin hij
zich manifesteert als modern artiest. Toch zijn er ook traditionele elementen. Wanneer
hij zich in 1858 als advocaat te Lier vestigt, engageert hij zich als de beste Vlaamse
voorman als liberale intellectueel in tal van culturele verenigingen, speelt een rol in
de journalistiek en vat interesse op voor de geschiedenis van zijn geboortestad (wat
ondermeer resulteert in zijn lijvige Geschiedenis der Stad Lier, 1873). In dit opzicht
is zijn rol niet revolutionair, al mag zijn overtuiging nog zo progressief zijn.
Overigens, en we mogen ons hier baseren op het grondig onderzoek van Ger Schmook,
bleek Bergmann niet zo radicaal Vlaamsgezind en vrijzinnig te zijn als zijn
strijdmakkers van het eerste uur, Julius Vuylsteke en Emiel Moyson. Schmook
detecteert in hem eerder een zelfzekerheid, gesteund op een lange familiale traditie
waarmee hij niet breekt, en ‘een oprecht geloof in de geleidelijke ontwikkeling der
dingen’8.
Voor het echt uitzonderlijke moeten we bij zijn literaire teksten terecht, die zich
resoluut losmaken van de geijkte patronen van de didactische en nationale letterkunde
van zijn tijd. Zoals bekend heeft men daarbij vooral het accent gelegd op Bergmanns
‘meesterwerk’ Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden (1874), dat zich inderdaad
op de ‘draaischijf’ bevindt van een nieuwe letterkunde in Vlaanderen. In 1874 was
daar overigens stilaan ook een nieuw publiek voor. In dit verband citeer ik hier uit
een brief van Adolf Hoste aan Paul Fredericq van ditzelfde jaar9. Hoste, Gents uitgever
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van de nieuwe generatie auteurs als A. Bergmann en de gezusters Loveling, van wie
hun bundel Novellen ook in 1874 verscheen, schrijft aan Fredericq in verband met
de Lovelings: ‘Zoo als gij zegt, zullen de lezers van Conscience daar niet veel smaak
in vinden, maar voor hen is het niet geschikt! Het zijn de Gebildete, die mij dit moeten
koopen. Voor hen was er niet veel, om niet te zeggen niets, in ons land. Met eenige
uitgaven gelijk Tony, de Loveling's, Het Ned. Museum [een tijdschrift voor letteren,
wetenschap en kunst, 1874-1894, gedrukt bij A. Hoste], zullen wij, hoop ik, aan dat
publiek voldoening geven, en er bijna een publiek mede scheppen. Als de mode daar
eens zal zijn, dan zijn wij gered’. Hoste c.s. zijn daar overigens in geslaagd als we
bijvoorbeeld zien dat van Ernest Staas vóór 1900 nog acht drukken zouden
verschijnen. Met Bergmann c.s. werd na 1874 blijkbaar voor de tweede maal aan
een nieuw Vlaams publiek gewerkt, maar wie nu het lezen moest worden geleerd,
was niet meer het ‘volk’ dat Conscience voor ogen had. Voor die nieuwe Gebildete
ontwikkelden Bergmann, de Lovelings etc. een nieuwe stijl en leesattitude die
compleet verschilden van die verbonden met een gemiddelde roman van Conscience.
Het is interessant om die op te sporen en in teksten aan het werk te zien.
Hiervoor bekijken we enkele schetsen van Bergmann van naderbij. We hebben
vooral aandacht, niet voor zijn meesterwerk uit 1874, maar voor de vroege schetsen
waarmee Tony tijdens zijn studentenjaren te Gent heeft gedebuteerd en die in 1875
postuum door J.F.J. Heremans in de bundel Verspreide schetsen en novellen verzameld
werden. Het is interessant te zien hoe Heremans daarin Bergmann voorstelt als
vrijzinnige intellectueel uit het liberale kamp die ten strijde trok tegen de ‘vijanden
van de verlichting des vlaamschen volks’ die hij voor alle duidelijkheid bij name
noemt, ‘de ultramontanen zowel als de Franschgezinden’. Bij lectuur van de schetsen
zelf is men echter vooral getroffen door een relativering van elke ideologische inlijving
dan ook. Ze verschenen in het Jaarboeksken van het reeds genoemde
studentengenootschap 't Zal Wel Gaen - waardoor ze met hun ongewoon karakter
wellicht niet echt in het circuit van de erkende literatuur zijn doorgedrongen - en ze
dateren alle uit de jaren vijftig, wat ze in historisch opzicht bijzonder interessant
maakt. Bergmann schreef ze in een tijd toen het traditionele patroon van de Vlaamse
19de-eeuwse literatuur nog volop domineerde. ‘Klassiekers’ van Conscience als
Baes Gansendonck, De loteling, Blinde Roza, De arme edelman, Rikke-tikke-tak en
De boerenkryg dateren alle uit de jaren 1850-1853. Tony debuteerde in 1854 met
Eenige bladzijden uit het leven der vlooijen, waarmee hij m.i. de sjablonen van het
type
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Conscience-roman ironiseert en op de helling zet. Om dit aan te tonen overlopen we
enkele van die modellen: het reismotief, de historische roman met de daarin centrale
realiteitsillusie en de sociale dimensie van het didactisme.
Reisliteratuur was in de negentiende eeuw, waarin de fascinatie voor de mobiliteit
en de snelheid (van de trein) niet weg te denken is, bijzonder populair. Het exotisme
en de aandacht voor het pittoreske en het mysterieuze versterkten nog de aandacht
voor vreemde landen, reizen en ontdekkingstochten. Sommige reisbeschrijvingen,
bijvoorbeeld L'Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) van Chateaubriand en Le Rhin
(1842) van V. Hugo, werden zelfs gecanoniseerd tot hoog gewaardeerde literatuur.
In Vlaanderen groeit in de loop van de 19de eeuw evenzeer de interesse voor
objectieve reisbeschrijvingen en reisverhalen, waarin het aandeel van
verbeeldingselementen groter is. Bijzonder populair waren hier subgenres als
bedevaartverslagen (reizen naar heilige plaatsen, Rome en Jeruzalem),
zendelingsverhalen (van Pater de Smets Missiën van Orégon en reizen naer de
Rotsbergen uit 1849 tot Amaat Vynckes Brieven van eenen Vlaemsche missionaris
in Midden-Afrika uit 1884) en emigratieverhalen. Een bekend voorbeeld hiervan is
de Reis door de Vereenigde Staten van Lodewijk Vleeshouwer, gepubliceerd in zijn
Stukken en brokken van 1851. Ook landbeschrijvingen en vakantiereisverhalen waren
bekend, zij het van latere datum (Jan Bols' Een reisje in Zwitserland, 1872, in vier
jaar tijd drie maal herdrukt, en J.B. Martens' Op vakantie in Engeland van 1884).
Het zijn maar een paar voorbeelden.
Wat ons opvalt is dat ook dit genre opnieuw aangepast is aan de noden en functies
van het literaire bedrijf in Vlaanderen. De teksten zijn didactisch opgevat, zeer
doelgericht en met systematische neiging om het onbekende niet om het mysterieuze
zelf te exploiteren, maar eerder te vertalen in termen van wat voor de Vlaamse lezer
vertrouwd en gekend is. Tussendoor willen we meteen even verwijzen naar twee
reisverhalen die Bergmann in 1870 onder de titel Twee Rhijnlandse novellen heeft
gepubliceerd waar bijvoorbeeld in het eerste verhaal ‘uit het Siebengebirge’, Acht
dagen in een Duitsch Pensioen, dit doelgerichte van het klassieke reisverhaal wordt
ontkracht. De reis van twee Vlamingen wordt één desillusie: de natuur heeft niet de
verhoopte werking, ook niet voor een Vlaming die op ene Othilie Schmetterling
hopeloos verliefd raakt, de reisgidsen blijken valse informatie te bevatten, de gastheren
buiten op schaamteloze wijze toeristen uit, en die toeristen zelf zijn karikaturaal van
aard omdat ze er maar niet in slagen hun kleine gewoonten af te leggen. Nationaliteiten
zijn dan ook zò herkenbaar, en dat geldt
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zeker voor wat Bergmann noemt ‘het treurig type van de Vlaanderaar op reis’ die
het onbekende vreest en meteen overvallen wordt door een ziekelijke vorm van
heimwee: ‘Tehuis, moed genoeg, plannen te koop, ontwerpen in overvloed’, maar
eens zijn kerktoren uit het oog blijkt hij zo aan zijn huiselijke gewoonten verknocht
te zijn dat zijn reis een ware ballingschap wordt.
Dit reismotief vinden we ook in een aantal Vlaamse romans en novellen terug.
Talrijk zijn de Vlaamse verhalen waarin riskante zwerf- en zoektochten ondernomen
worden, zoals in de genoemde landelijke verhalen van Conscience, De loteling,
Blinde Roza en Rikke-tikke-tak. Vertrekken uit het vertrouwde milieu houdt in die
verhalen altijd grote risico's in, zeker als het een tocht naar een onbekende stad vol
gevaren betreft. Ik herinner u even aan De loteling waarin Trien, de incarnatie van
de onbedorven goedheid en zuivere onschuld, na zo'n zoektocht er ternauwernood
in slaagt haar geliefde en - symbolisch genoeg - blind geworden soldaat Jan uit de
klauwen van de verderfelijke stad in den vreemde te redden. Het gaat amper over
Venlo in Nederland, maar dat riep bij de gemiddelde lezer van Conscience blijkbaar
genoeg aan afschrikwekkends op. De rol van de toenmalige lezer van een dergelijk
verhaal is heel duidelijk: met de geruststellende aanwezigheid van een alwetende
verteller die weet heeft van het goede einde van het verhaal, ondergaat de lezer binnen
de welomschreven fictionele ruimte de opgeroepen spanningen, de onzekerheid
omwille van de goede afloop van de riskante queeste waarin een moeilijke opdracht
moet worden uitgevoerd, het plezier te zien hoe de verteller de in climax opgestelde
hindernissen een voor een uit de weg weet te ruimen en het verhaal met een verlossend
happy end kan afsluiten. De meest tot de verbeelding sprekende zoektochten zijn
gesitueerd in het wufte Zuiden, in Frankrijk en Parijs (waar de Vlamingen in de
Conscience-romans ten onder gaan aan ontucht of heimwee). In De arme edelman
bijvoorbeeld introduceert Conscience in de climax van zijn verhaal een dergelijke
zoektocht in het gevaarlijke Zuiden. Daar verblijft na een beschamend bankroet de
edelman Van Vlierbeke met zijn mooie dochter Leonora en wordt er uiteindelijk na
een maandenlange zoektocht gevonden door de verliefde Gustaf, een jongeling van
burgerlijken huize die door een gelukkige schikking van het lot schatrijk geworden
is en de tot armoede vervallen edelman en dochter van de totale ondergang zal kunnen
redden. De verteller neemt a.h.w. de lezer bij de hand (‘Wy insgelyks gaen, in den
geest, op reis naer de fransche stad Nancy, om naer mynheer Van Vlierbeke en zijn
dochter te zoeken’), en als een handige regisseur die de nodige vertragingstechnieken
perfect beheerst,
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laat hij de uiteindelijke ontmoeting plaatsvinden en de jonge man onder het stamelen
van onverstaanbare woorden ‘de bevende maegd’ in zijn armen drukken. Tot opperste
geruststelling en tevredenheid van de toenmalige lezer van dit raamverhaal treedt de
verteller in een nawoord in levende lijve te voorschijn om het realiteitsgehalte van
zijn verhaal te beklemtonen en aan de ‘lieve lezer’ te bevestigen dat hij zowaar de
hoofdpersonages persoonlijk heeft ontmoet, uit hun mond het verhaal vernomen
heeft en met zijn eigen ogen heeft gezien (de verteller als witness) hoe ze nu gelukkig
op het heroverde adellijk landgoed ergens in de Antwerpse Kempen, omringd door
schattige kinderen en een minzame opa, van het huiselijk geluk blijvend kunnen
genieten.
Het is interessant om te zien hoe Anton Bergmann nu in 1854 in zijn eerste schets
die hij onder de schuilnaam Tony publiceert, Eenige bladzijden uit het leven der
vlooien10, de lezersverwachting van een klassiek Vlaams verhaal doorprikt. Hij
verhaalt erin het bezoek dat vier Vlamingen omstreeks 1850 aan een vriend aflegden
in de Franse stad Senlis. Van de ernst verbonden met een ‘queeste’ naar liefde, kennis
of verloren familiebanden blijft niet veel over. Het gaat om vier corpulente heren die
- het verhaal zit vol ironische overstatements - na een afmattende reis het eindpunt
bereiken, de uitputting nabij. Van een verlossende oplossing is geen sprake: in plaats
van vergoed te worden voor de ‘geleden kwalen’ worden ze 's nachts overvallen door
een horde, uiteraard Franse vlooien. Overigens wordt het hele verdere verhaal niet
ingepast in het kader van een utilitair-didactische code. De tekst is louter geschreven
om het artistieke genoegen van de verwoording en het literaire spel, waarbij wordt
ingespeeld op het loutere leesplezier van de lezer en niet op een doel daarbuiten. Van
bij het begin blijkt dat die lezer wel degelijk moet behoren tot de Gebildete (de
Vlaamse ontwikkelde en geschoolde intellectueel, het nieuwe publiek waarover Hoste
het had), in staat om los van bevoogding, op vrije basis een eigen denken
belevingswereld op te bouwen. De tekst van Bergmann veronderstelt al een lezer die
in staat is afstand te nemen en op ironisch-speelse manier de bewerking van andere
teksten te smaken.
De verteller stelt het immers voor alsof de onfortuinlijke Vlamingen-op-reis hun
ongeluk dan maar compenseerden: dank zij hun langdurige omgang met de Franse
vlooien konden ze nl. ‘de zeeden dier diertjes leeren kennen’ en aldus een bijdrage
leveren tot de natuurlijke historie (of histoire naturelle) waarvan ze binnen

10

We verwijzen naar de tekstversie zoals opgenomen in de bundel Verspreide schetsen en
novellen door Tony. Gent, Ad. Hoste, 1875.
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het raamverhaal verslag doen. Het resultaat, Eenige bladzijden uit het leven der
vlooien, verwijst op ironische manier naar een andere, maar dan ernstige en didactisch
geörienteerde bijdrage tot dezelfde discipline door niemand minder dan Conscience
zelf, Eenige bladzijden uit het boek der natuer van 1846. In de vorm van een
historische kroniek wordt de komst van de vier Vlamingen nu verder vanuit het
standpunt van het vlooienvolk van Senlis als fabel verteld, een overgang die voor
een gemiddelde lezer van een Vlaams verhaal eigenlijk desoriënterend en ondenkbaar
was. De komst van de vier wel doorvoede Vlamingen wordt nu vanuit het
vlooienstandpunt als een redding voorgesteld en door een ironische omkering in het
subverhaal worden ze toch nog tot ‘helden’ uitgeroepen, verlossers van het
uitgehongerde Franse vlooienvolk. De verteller laat nu geen enkele gelegenheid
onbenut om prikjes uit te delen en alludeert met plezier op het anti-Frans discours
van de flamingant die de Franse usurpatie (het gaat om vlooien!) voortdurend in het
geheugen brengt.
Het grootste ironische effect bereikt hij nog door en passant ook nog het genre
van de historische roman in middeleeuwse trant (van het type De leeuw van
Vlaanderen) te ridiculiseren. Zowel de ernst van het gegeven als de nogal overtrokken,
plechtstatige beeldentaal en stijl die daarbij horen (tranen van geluk en vreugde die
over de wangen vloeien, harten die scheuren, ‘Aurora's purperen stralen’ die aan de
oosterkim verschijnen, en nog meer van dit soort) worden te kijk gezet omdat ze
worden toegepast op een onbenullig voorval in het hedendaagse Frankrijk nog wel.
Daarbij worden voor heldhaftige vlooien leuke namen bedacht (generaal van
Springberg) of namen verhaspeld (Graaf de Montfort wordt Mordfort) en talrijke
sleutelscènes of typische personages en handelingen uit de ernstige historische roman
worden op grappige wijze op de vlooiengemeenschap toegepast: plechtige stoeten
van graven en hertogen in raadzalen, de knieval voor de troon, de koerier van het
goede nieuws van de reddende komst wordt met een erekruis beladen, er zijn
volksvergaderingen, toespraken van de Wijze Man (een verwijzing naar Jacob van
Artevelde wellicht), die hier wel de gedaante aanneemt van de oudste vlooi, een
spectaculaire verzameling van de troepen vòòr de grote dag van de bevrijding; er
zijn troepenschouwingen, grote krijgsdaden voor de eer van het vaderland,
afscheidsscènes en een heuse veldslag die wordt geacteerd als de ‘Broekslag’, met
een duidelijke allusie op de historische veldslag in 1302. En dit alles heeft betrekking
op de vlooienaanval op de vier onschuldige Vlamingen, die bij hun terugkeer door
een kolonie vlooien worden achtervolgd, die dan op hun beurt op jammerlijke
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wijze te Mechelen aan hun einde komen. Nogmaals, het extreem banale van het
gegeven botst met de ‘historische’ vertelstijl die persiflerend dik in de verf wordt
gezet. Bijzonder humoristisch zijn dan ook de ernstige tussenkomsten van de verteller
die het nodig vindt een uitweiding te moeten verantwoorden of aan zijn lieve lezer
het waarheidsgehalte van zijn ‘historisch’ verhaal tracht te bevestigen. Net zoals
Conscience dat overvloedig doet in bijvoorbeeld Jacob van Artevelde (1849) gebeurt
dit hier ook door tussenkomsten waarin een feit gestaafd wordt met de mededeling
in voetnoot dat onderzoek in archieven ter plaatse is verricht. Het geleverde
‘bewijsmateriaal’ om de historiciteit van de fictie te bevestigen werkt als een echte
parodie en de manier waarop hier die techniek wordt aangewend laat zien hoe
Bergmann hier al in zijn eerste schets een superieur spel met de literaire code van
zijn tijd uitvoert.
Ditzelfde geldt voor het didactisme en het beeld van de zendingsrol van de Vlaamse
auteur. Met dezelfde toon ironiseert Bergmann in zijn vroege schetsen de heilig-schone
taak die de Vlaamse auteur voor zich weggelegd ziet: de minstbedeelden verdedigen,
miskende lui in eer herstellen, vooroordelen doen verdwijnen die loodzwaar op de
schouders van de minsten drukken. Ook in latere teksten zal die heroïsche glansrol
van de ik-figuur (bijvoorbeeld van de advocaat Staas) op een fijnzinnige manier
worden gerelativeerd. In de eerste schetsen gebeurt dit op een vrij bitse manier, zoals
bijvoorbeeld in het verhaal De Meulenaer (1855). Hier is er sprake van parodie en
echte kritiek op de zgn. democratische houding van de gemiddelde Vlaamse auteur
die zich zo durft opstellen omdat hij toch zeker weet door geen ‘Sénateurs’ of
‘duchesses’ gelezen te worden en op de hebbelijkheid om zijn stofkeuze door die
houding te laten bepalen waardoor hij voor zijn personages steevast op zoek gaat
naar ene Jan of Mietje uit de volksklasse. Die held-haftig-flauwe rol van
verlosser-der-verdrukten wordt op nogal onbarmhartige manier in dit verhaal
geridiculiseerd waarin het opgenomen wordt voor een meikever! Het beestje werd
immers eens verafgood - wat de verteller de gelegenheid biedt een korte geschiedenis
van de meikever-idolatrie te geven, gelardeerd met Latijnse citaten en
wetenschappelijke termen - en wordt nu, zo weet de verteller de lezer te verzekeren,
op schandelijke manier veracht. In de gangbare romantische stijl van de heersende
literatuur - dit betekent een literatuur die zich vooral richt op het gevoel, het hart en
de pathetiek - ‘men moet tranen doen vlieten’ poneert de verteller ironisch - wordt
dan het verhaal gedebiteerd van een naarstige keverfamilie (vader en moeder heten
zoals het hoort Klaas en Triene) waarin volgens de geijkte formule zich de ethisch
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gefundeerde oppositie vertoont tussen luiheid en Vlaamse werkzaamheid, i.c. een
luiwammes van een zoon die te vadsig is om zijn kop uit te steken - in het geval van
de meikever letterlijk op te vatten - en een vlijtige en dan ook bevallige dochter, een
‘frissche deerne’, die op een onweerstaanbare wijze door de liefde is bevangen als
door ‘een vuur dat hare maagdenboezen verteer(t)’. Ter lering van zijn kinderen legt
de vader dan zijn krant neer en vertelt hoe het hem, lang geleden, in dezelfde penibele
omstandigheiden is vergaan, hoe hij in zijn verblindende overmoed gevangen werd
genomen, geruild voor een koperen muntstuk ‘waarop de woorden l'union fait la
force rondom eenen leeuw stonden, hetgeen het zinnebeeld is van een volk bij hetwelk
eenheid en nationaliteit vreemd, en leeuwenmoed en ware onafhankelijkheid onbekend
zijn’, etc. etc. In feite houdt hij niet op pijlen af te vuren op elke vorm van
bekrompenheid en zelfoverschatting. Onverwachts breekt de verteller daarbij het
verhaal af, weigert een happy end te schrijven en laat de beteuterde lezer achter met
het bericht dat men het einde van een dergelijk verhaal in om het even welke roman
kan lezen.
Wat bereikt Bergmann hiermee? In al die gevallen neemt hij met grote taal- en
stijlgevoeligheid de modellen over van gekende stijlen, uitdrukkingsvormen en
genrekenmerken - het heersende literaire discours van zijn omgeving - om ze extra
te beaccentueren en in de verf te zetten. De vanzelfsprekendheid ervan wordt vooral
ontnomen door die aan te wenden op onderwerpen die er niet voor zijn geschikt of
waarvoor ze niet zijn bedoeld. De stijl waarmee Bergmann komaf wil maken wordt
daarmee in zijn uitdrukkelijke, overdreven vorm te kijk gezet, een techniek die zeer
modern aandoet. Gekende tonen worden door explicitering in vraag gesteld; een
achterhaald discours en verouderde stijl worden als ontoereikend of belachelijk aan
de lezer voorgesteld, die zich in zijn eigen gewoontes betrapt kan voelen ofwel er
zich even superieur kan van distantiëren. Vanuit die ervaring van inauthenticiteit
kon Bergmann op zoek gaan naar een eigen spreken en schrijven, een eigen stijl.
Streefdoel was een grotere gevatheid in het spreken, natuurlijkheid en waarachtigheid
in het schrijven door het uitpuren van een persoonlijke stijl, een zoektocht die doet
denken aan wat Willem Elsschot veel later zou ondernemen. Alles wijst erop dat
Bergmann daar volop mee bezig was toen hij stierf, niet eens veertig jaar oud. De
vorm die hij daarvoor nog volop ontwikkelde, was de herinnering, zoals in De eerste
liefde van Frans (1856) en natuurlijk in Ernest Staas advocaat (1874). Daarin
realiseerde hij al een heel speciale mengeling van nabijheid en afstandelijkheid,
begoocheling en realisme, ernst en ironie. In de relativerende
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terugblik van zijn herinneringen bouwde hij niet alleen aan een soort van zelfbeeld
of innerlijkheid, maar vooral aan een persoonlijke stijl via een haarfijne observatie
en een rake formulering. Ik verwijs naar wat Nicolaas Beets aan Bergmann als reactie
op een ontvangen presentexemplaar van Ernest Staas in een brief van 19 januari
1874 uit Utrecht meedeelde, tragische woorden van lof omdat Bergmann die voor
hem (te) late erkenning als schrijver niet meer kon vernemen11. Heel pertinent schreef
hij daarbij over ‘matiging’ en ‘sobriëteit’. Vooral dààrmee is Bergmann een torenhoge
rariteit, wel degelijk een uitzondering in een omgeving waarin een idealistische
literatuur de toon aangaf. Met die sobere esthetisch-realistische stijl is hij een verre
voorloper van de literaire zakelijkheid en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd
in de ontwikkeling in Vlaanderen naar een moderne literatuur.

11

Geciteerd in de inleiding van J.F.J. Heremans tot Tony's Verspreide schetsen en novellen
(Gent, 1875, p. XIII-XIV).
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Karel Wauters
‘Arm Vlaanderen’ (1884), een literair kruispunt
In 1875 maakten te Brussel twee jonge onderwijzers met elkaar kennis: Isidoor
Teirlinck en Reimond Stijns. Beiden waren afkomstig uit Zuidoost-Vlaanderen en
hadden zich met nagenoeg dezelfde intenties in de hoofdstad gevestigd: om in een
ruimer intellectueel milieu werkzaam te kunnen zijn, vrijer te kunnen ademen ver
van provincialistische bevoogding en benepenheid. Weinige auteurs van hun generatie
gaven zoveel blijken van gehechtheid aan hun geboortestreek, maar toch ontwikkelde
zich bij elk van hen vroegtijdig het besef dat een begaafde individualiteit, zeker als
onderwijzer, zich in het landelijke Vlaanderen niet of nauwelijks kon ontplooien.
Nochtans leek Reimond Stijns, die in 1850 te Mullem geboren werd als zoon van
de plaatselijke hoofdonderwijzer1, aanvankelijk voorbestemd om zijn vader op te
volgen. In 1866 begon hij zijn studies aan de Bisschoppelijke Normaalschool te
St.-Niklaas, instelling die ook Henri Stijns een twintigtal jaar voordien bezocht had
(1842-1843), al ging het toen nog nadrukkelijk om een kosters- én
onderwijzersopleiding. Het jaar dat hij afstudeerde werd de jonge Reimond
onmiddellijk hulponderwijzer te Bevere bij Oudenaarde, en twee jaar later al, in
1871, assisteerde hij zijn vader te Mullem. Maar toen gebeurde iets onverwachts.
Het jaar daarop, in 1872, werd hij op 5 november benoemd tot hulponderwijzer aan
de gemeenteschool nr. 2 te Sint-Jans-Molenbeek. Na nauwelijks een jaar te hebben
lesgegeven onder de hoede van zijn vader, was zijn overgang van dorp naar stad
plots een feit, en wel definitief daar hij twee jaar later te Molenbeek in het huwelijk
trad en er tot aan zijn dood in 1905 bleef wonen.
Hoe moeten we dit verklaren? Een conflict met zijn vader lijkt mij zo goed als
uitgesloten. Brieven uit Stijns' nalatenschap wijzen

1

Voor biografische gegevens i.v.m. Reimond Stijns zie A. Stijns, Stijns, Reimond, in: Nationaal
Biografisch Woordenboek, dl. 13 (Brussel, 1985), kol. 764-770, alsook J. Sarens, Reimond
Stijns, in: Oostvlaamse literaire monografieën, dl. 4 (Gent, 1981), p. 66-95.
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integendeel op uitstekende relaties met zijn ouders. Waarschijnlijker dunkt mij dat
hij in overleg met zijn vader besloot zijn betrekking te Mullem op te geven en voor
een gelijkaardige te kandideren te Molenbeek, omdat te Brussel en omgeving
onderwijzers: 1. beter betaald werden; 2. meestal aan een liberale of althans meer
liberaal gezinde gemeentelijke overheid verantwoording verschuldigd waren. De
jonge Stijns had namelijk aan zijn priester-leraren te St.-Niklaas bijzonder slechte
herinneringen bewaard, maar het omgekeerde was in nog veel sterkere mate het
geval. Men beschouwde hem op de Bisschoppelijke Normaalschool als een ‘mauvais
sujet’ - ik kom er zo dadelijk op terug in verband met Arm Vlaanderen -, en
vermoedelijk had deze kwalificatie intussen reeds de plaatselijke geestelijke overheid
bereikt, zodat de jonge onderwijzer in zijn geboortedorp voor zichzelf nog maar
weinig toekomst zag.
Stijns heeft dus nooit zelf beleefd, evenmin als Isidoor Teirlinck trouwens, wat
het hoofdpersonage uit Arm Vlaanderen als dorpsonderwijzer aan vernederingen
moet ondergaan. Hij was het klerikale machtsvertoon en de dwang die daarmee
gepaard ging tijdig ontlopen, al werd hij later wel getuige van het vele leed dat zijn
vader als onderwijzer van katholieke zijde werd aangedaan. Het is waarschijnlijk
diens barre situatie als lesgever en huisvader, samen met zijn woede en frustraties
daaromtrent, die via een proces van objectivering hun weg vonden naar de roman.
Zoals zij er hem ook toe brachten zich steeds nadrukkelijker als liberaal en vrijzinnige
te profileren. Dat hij niet zomaar zijn geloof verloren had en vrijmetselaar geworden
was, begreep zelfs Alphons Adriaens, pastoor van de St.-Jan-Baptist-parochie te
Molenbeek toen Stijns er in 1905 overleed en niet kerkelijk maar burgerlijk begraven
werd. Gealarmeerd vanuit Gent door twee zusters van de auteur die hun broer reeds
verdoemd zagen en in het gezelschap van Belial en Belzebub, deelde hij hun in een
ontroerende brief mee dat hij ‘een goed gebed’ gestort had voor de ziel van de
afgestorven broer en daarbij tevens de wens geuit ‘dat de zoo barmhartige God die
de harten doorgrondt, edelmoedig rekening houde van alle omstandigheden van 's
menschen leven’2. Nobele en oprecht gemeende woorden voorwaar vanwege een
parochiegeestelijke in het grote menselijke drama dat de schoolstrijd ongetwijfeld
was.
Maar ik loop op mijn betoog vooruit. Hoe kwam nu Isidoor Teirlinck in Brussel
terecht? Blijkbaar iets meer langs lijnen van geleidelijkheid dan Stijns. In 1851
geboren te Zegelsem als zoon van de

2

Brief van 16 december 1905 (AMVC, S 9685 B, 145018/1a). Cf. ook de briefkaart van 19
januari 1906 (AMVC, S 9685 B, 145018/1b).
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dorpssmid3, studeerde hij voor onderwijzer niet aan een bisschoppelijk instituut maar
aan de Staatsnormaalschool te Lier (waar hij o.a. Domien Sleeckx als leraar had),
wat erop zou kunnen wijzen dat zijn familie al van bij de aanvang liberaal georiënteerd
was. Na het behalen van zijn diploma in 1870 gaf hij eerst een tweetal jaren les te
Serskamp, waar hij naar eigen getuigenis voor de onmogelijke opdracht stond 300
leerlingen te onderwijzen. Hij bleef daar dan ook niet lang en verhuisde vrij snel naar
het Brusselse, eerst naar Droogenbos, vervolgens naar Sint-Joost-ten-node, de exacte
chronologie moet nog altijd worden opgezocht. In 1875 werd hij leraar wis- en
natuurkunde, eerst aan de Brusselse stedelijke normaalschool voor jongens, vervolgens
ook aan die voor meisjes, vergeleken met het ondermeesterschap van Stijns een
comfortabele betrekking. Voor een jongeman van zijn leeftijd, hoe getalenteerd ook,
is deze benoeming niet goed denkbaar tenzij men rekening houdt met een stevige
politieke kruiwagen, in zijn geval de hulp en steun van liberaal-vrijzinnige connecties.
Het verbaast ons dan ook niet dat we Isidoor Teirlinck al vroeg zien meewerken
aan het weekblad De Kerels, het orgaan van de Brusselse Vlaams-liberale
maatschappij De Veldbloem. Het is via deze periodiek dat hij in contact kwam met
Stijns en er weldra een vlot en vriendschappelijk verkeer ontstond, dat nog aan
intensiteit won toen Teirlinck een oogje liet vallen op een van zijn leerlingen in de
normaalschool, die een zuster bleek te zijn van Stijns' jonge vrouw Marie van
Nieuwenhove. Maar vooraleer beide vrienden definitief schoonbroers werden en
Teirlinck in 1878 met Jozefien van Nieuwenhove in het huwelijksbootje stapte,
hadden ze blijkbaar reeds besloten tot de opbouw van een gemeenschappelijke literaire
carrière, tot de oprichting van de firma Teirlinck-Stijns zoals het soms in Stijns'
brieven heet, een vorm dus van literaire samenwerking naar het voorbeeld van de
Elzassers Erckmann-Chatrian en de gebroeders Goncourt.
Reeds in 1877 verscheen bij de boek- en steendrukker Xavier Havermans, die
tevens secretaris van De Veldbloem was, hun eerste - overigens vrij korte - roman
Bertha van den schoolmeester. In de ondertitel wordt van een ‘romantische
zedenschets’ gesproken en dat is correct, daar het hier nog lang niet gaat om een stuk
realistische observatie, maar om een vrij nadrukkelijke navolging van Conscience.
Geen wonder dat de jonge onderwijzers, als wij tenminste Theofiel Coopman mogen
geloven, er door de auteur van
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Voor biografische gegevens i.v.m. Isidoor Teirlinck, zie M. Poll, Teirlinck, Isidore, in:
Biographie Nationale, dl. 34 (Bruxelles, 1968).
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De Leeuw van Vlaenderen danig voor in de bloemetjes werden gezet4. De publicatie
bevatte alleszins in ruime mate wat de Conscience-lezer, en dat was tot 1914 toch
altijd nog de modale Vlaamse lezer, zo graag voorgeschoteld kreeg: veel sentiment
in een moraliserend en idealiserend verhaal; duidelijk herkenbare zwart-wit
personages; een bewogen en spannende vertelcurve.
Waarover gaat het? Een vondelinge die door een altruïstische dorpsschoolmeester
en diens vrouw werd opgevoed, is zo goed als verloofd met de zoon van de plaatselijke
olieslager. Wanneer deze jongeman nu van zijn vader te horen krijgt dat een
frauduleuze handelspartner de familie geruïneerd heeft en enkel een mariage de
raison met een rijke oude vrijster nog redding kan brengen, verbreekt hij alle omgang
met zijn geliefde maar zonder haar vooraf van zijn noodsituatie in kennis te stellen.
Daar Bertha voor dat merkwaardige gedrag geen verklaring heeft - men zou het
warempel voor minder -, gaat zij aan het kwijnen. Dan raakt haar ware identiteit
bekend: zij is de natuurlijke dochter van de intussen overleden lokale baron en bevindt
zich van vandaag op morgen in het bezit van een groot fortuin. Een happy end lijkt
in de maak, daar zij nu in staat is haar geliefde uit zijn noodsituatie te bevrijden en
deze dat ook verdient, omdat hij intussen het bewijs leverde van zijn onverbrekelijke
trouw. Jammer genoeg echter heeft de ‘kwijnziekte’ haar gezondheid te zeer aangetast
en sterft zij alsnog.
Ik heb de korte inhoud met opzet geresumeerd om duidelijk te maken dat niets in
dit epigonistisch werkstukje, dat ook romantechnisch mank loopt, erop wijst dat de
auteurs tot beter in staat zouden zijn dan de zo talrijke tweede- of derderangsfiguren
in de schaduw van Conscience. Niettemin betekent deze kleine roman de aanvang
van een boeiende en in meer dan een opzicht merkwaardige literaire
ontwikkelingsgang.
Hun volgende korte romans, eveneens bij Xavier Havermans verschenen, Frans
Steen (1878) en Baas Colder (1879), waarin resp. de ontaarde moederliefde en de
gierigheid gehekeld worden, zijn grotendeels nog op dezelfde melodramatische en
moraliserende leest geschoeid. Hier en daar komen er echter bladzijden in voor waar
men even bij stil houdt, daar ze persoonlijk gekleurd zijn of imponeren door hun
waarheidsgehalte. Zo bijvoorbeeld een treffend getekende sterfscène in het eerste
werk, scherpe reacties tegen bijgeloof en dweepzucht in het tweede. Ik citeer twee
passages uit Jan Steen, omdat ze op de thematiek van Arm Vlaanderen
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Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde, Antwerpen, 1910, p.
354.

Verhalen voor Vlaanderen

87
vooruit lopen. Op de eerste plaats aan het eind van het boek de evocatie van de
klokken in de kerstnacht: ‘Die galmen moesten vreugdig zijn’, staat er, ‘doch waren
koud als de winternacht; ze scheenen te weenen omdat reeds zoo lang de geest dood
was der leering, gepredikt door Hem, die uit liefde den Golgotha beklom’ (p. 166).
Verder een fragment eerder in het boek, waar de auteurs hulde brengen aan het werk
van de dorpsonderwijzer, en het hun van het hart moet dat de maatschappij ‘wreed
en onbarmhartig’ is voor die ‘nederigen man’. Hij verdient drie frank per dag of 900
frank op jaarbasis, minder dan een metsersknaap in de stad (p. 75). Deze bedragen
waren exact wat vader Stijns verdiende en waarmee hij een gezin van negen kinderen
moest zien te onderhouden, toen zijn tweede oudste zoon voor onderwijzer ging
studeren. Op deze bladzijde is er dus nauwelijks een verschil tussen fictie en
werkelijkheid.
Op Arm Vlaanderen preludeert eveneens en sterker nog, men kan zelfs spreken
van een voorstudie, de schets Uit het normaalschoolleven, die voorkomt in hun - nu
te Gent bij W. Rogghé verschenen - gezamenlijke bundel Gedichten en novellen
(1879), maar duidelijk van de hand van Stijns is. De huichelarij en achterbaksheid
binnen het besloten wereldje van een bisschoppelijke onderwijsinstelling worden
erin aangeklaagd.
De verschuiving van een idealiserende naar een meer realistische optiek, die zich
in vorige werken sporadisch reeds aankondigde, zet zich verder door in de opnieuw
bij Xavier Havermans uitgegeven novellenbundel Aldenardiana (1880). Dit werk
betekent in de ontwikkeling van de auteurs een merkbare stap vooruit, daar het
concept van literatuur voor het volk hier meermaals moet wijken voor een meer
objectieve werkelijkheidsuitbeelding. Vaak wordt in deze novellen een landelijk type
ten tonele gevoerd dat door onvolwassenheid, naïviteit of lichaamsgebrek de dupe
wordt van zijn omgeving. Soms gebeurt dit in een humoristisch-satirische, ik zou
haast zeggen Dickensiaanse context; in het kleine meesterwerk Moederken echter,
met oog voor menselijke tragiek. Een deerniswekkende dompelaar, sullig maar met
een gouden hart, die door de economische vooruitgang op het platteland als
boodschappenloper niet meer aan de kost kan komen, poogt voor zijn arme en
doodzieke moeder op een dorpskermis een geldprijs in de wacht te slepen. Wanneer
hij daar na tal van vernederingen uiteindelijk in slaagt, wordt het geld hem door zijn
hardvochtige en reeds lang van het ouderlijk huis vervreemde broer met geweld
afhandig gemaakt, zodat hij berooid naar zijn moeder terugkeert maar haar niettemin
het laakbaar gedrag van haar onwaardige oudere zoon verzwijgt. In weinig werken
geven beide vrijzinnige auteurs zo ostentatief blijk
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van hun humaan engagement, al is zoals bij Virginie Loveling hun levensvisie
duidelijk pessimistisch: het edele moet in deze wereld capituleren voor de barbarij
en het recht van de sterkste.
De novellenbundel die op Aldenardiana volgt, Uit het leven van ons volk (1882),
hun eerste boek bij De Seyn Verhougstraete, is in realistisch opzicht heterogener en
zwakker, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om werk uit vroeger jaren.
Dit belet niet dat wanneer we de weg overschouwen die tot hiertoe door hen werd
afgelegd, we moeten vaststellen dat ondanks sterke bladzijden in Aldenardiana
middelmatigheid nog steeds de boventoon voert. Dit geldt naar ik vermoed eveneens
voor hun toneelwerk (Lina Donders, 1879; Lucia Staps, 1881; Stella, 1881 etc.), al
heb ik daar geen grondige studie van gemaakt. In elk geval constateer ik het in hun
poëzie, die hoofdzakelijk bestaat uit vertalingen van toendertijd populaire
tweederangsdichters (Emanuel Geibel herdacht. Een bloemtuiltje uit zijn
‘Jugendgedichte’, 1884; Mirza-Schaffy's liederen ten lof des wijns en der aardsche
gelukzaligheid, 1884, overdruk uit De Vlaamsche Kunstbode).
Als volgende stap in hun literaire ontwikkeling mag de publicatie van Arm
Vlaanderen (1884) dan ook uitermate vernieuwend en gedeeltelijk zelfs revolutionair
genoemd worden. Opvallend aan dit werk is zijn omvang. We hebben hier te maken
met een tweedelige roman van meer dan 700 bladzijden. In het prospectus waarmee
De Seyn Verhougstraete begin 1884 de uitgave aankondigde werd verwezen naar de
contemporaine Vlaamse literaire kritiek (lees Max Rooses). Die constateerde dat er
de laatste jaren wel rijkelijk novellen, schetsen en verhalen het licht zagen, maar dat
het vergeefs zoeken was naar grote romans zoals Conscience die nog vorm en gestalte
had gegeven. Anders geformuleerd, met hun omvangrijk werk wilden de auteurs ook
een literair-artistieke lacune helpen dichten.
Ik houd bij dit punt even stil, omdat het van meet af aan duidelijk is dat de auteurs
meer beoogden dan enkel een tendenswerk. Om een roman van die envergure aan
te treffen moeten we teruggaan, als we abstractie maken van Voor 't volk geofferd
(1881) en De omwenteling van 1830 (1882) van de jonge Edward Anseele, historisch
ongetwijfeld relevante maar literair en stilistisch ondermaatse publicaties, tot de
romans De oom van Felix Roobeek (1877) en De schat van Felix Roobeek (1878),
de laatste grote auteursprestatie van Conscience. In de meeste volumineuze
19de-eeuwse romans, of ze nu op naam staan van Dickens, Thackeray of George
Eliot, Hugo, Balzac of Zola, Tolstoj of Dostojewski, worden diverse karakters en
milieus uitgebeeld maar wordt daarnaast vooral ook gepoogd de lezer zo intens
mogelijk te laten participeren aan een substantieel
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tijdsverloop, aan de ontwikkeling van een gebeuren dat zich over verscheidene jaren
en soms zelfs levensfasen uitstrekt, kortom in de historische eeuw bij uitnemendheid
die de 19de eeuw toch was, aan een stuk geschiedenis. Men hoeft daarom nog niet
van een historische roman te spreken. De twee Roobeek-romans van Conscience, die
in feite één geheel vormen, bestrijken een periode van ongeveer 25 jaar, van de Franse
Revolutie tot Napoleons nederlaag te Waterloo, en laten zien hoe het aanvankelijk
angstige en onzekere titelpersonage uitgroeit tot een rijpe en evenwichtige menselijke
persoonlijkheid. In het eerste deel moet Felix Roobeek leren opboksen tegen een
excentrieke oom, een misantrope zonderling die de wereld ziet als ‘een akelige
warboel van onbekwame gekken’; in het tweede gedeelte, na diens dood, moet hij
zich staande zien te houden in een bewogen en gevaarvolle tijd, die nauwelijks nog
zekerheden kent.
Ook Arm Vlaanderen maakt de lezer deelgenoot van een bewogen historisch
gebeuren, gespreid over twee fasen, alleen bestrijkt de handeling geen 25 maar slechts
zes jaar, van 1873 tot 1879 om precies te zijn, het kost enig puzzelwerk deze
tijdsspanne te reconstrueren. Eveneens speelt in deze roman een jongeman de hoofdrol
voor wie het leven tot een harde leerschool wordt. Tussen Conscience en
Teirlinck-Stijns bestaan er natuurlijk ook opvallende verschillen. Ik wil het dan niet
hebben over het tendenskarakter van Arm Vlaanderen, de romantechnische
stunteligheden of het meer wisselende vertelstandpunt, ik denk eerst en vooral aan
de veel hechtere band tussen de twee delen van de roman, die naar mijn mening
voortvloeit uit een sterker besef van causaliteit, een grotere gevoeligheid voor de
relatie oorzaak-gevolg. Die is bij de romanticus Conscience minder uitgesproken
aanwezig dan bij de meer realistische jongeren. De schat van Felix Roobeek kan men
probleemloos lezen zonder kennis te hebben van De oom van Felix Roobeek;
daarentegen wordt het tweede deel van Arm Vlaanderen pas goed begrijpelijk als
men ook het eerste heeft doorgenomen.
Maar laat ik vooraleer uit te weiden over de literair-historische draagwijdte van
het boek eerst zijn inhoud presenteren. Voor een tendenswerk waarin het zoals
gebruikelijk bovenal op de boodschap aankomt, is dit zeker nodig. In de eerste
hoofdstukken van het eerste deel wordt de lezer binnengeleid in een landelijk Vlaams
dorp, Voorde genaamd, waar hij kennis maakt met een aantal bewoners en notabelen.
Centraal staat het huisgezin van smid Jan Vanderlaen. Deze zou graag zien dat zijn
zoon Everaart hem opvolgde, maar invloedrijke personen, de plaatselijke
baron-burgemeester en vooral de onderpastoor, zetten vader en moeder Vanderlaen
onder druk
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opdat hij onderwijzer zou worden. De smis is namelijk eigendom van de baron, en
moeder Vanderlaen die na de dood van drie kinderen meer en meer het slachtoffer
dreigt te worden van religieuze dweepzucht, is een gewillig instrument in handen
van de onderpastoor, ook al vervreemdt zij daardoor gaandeweg van haar man en
haar zoon. Waarschijnlijk willen onderpastoor en baron een buigzamer element als
opvolger van de oude onderwijzer Valcke. Die heeft zich nochtans altijd zeer
diplomatisch opgesteld en kerkelijk noch wereldlijk gezag ook maar een strobreed
in de weg gelegd. Maar innerlijk denkt hij van een en ander wel het zijne en dat voelt
men aan. Niettemin vindt Valcke Everaart als potentiële nieuwe onderwijzer een
uitstekende keuze, daar de jongeman haast de enige uit het dorp is met wie hij op
niveau kan converseren. Hij moedigt hem dan ook aan voor dit beroep te kiezen,
zodat Everaart met een wat luchtiger gemoed zijn drie jaar durende studietijd aanvat.
Dat is ook nodig want thuis, in de smis, heerst er vaak een bedrukkende sfeer. Om
redenen Everaart onbekend blijkt zijn vader een aanzienlijke som geld te moeten
afbetalen aan Veyt, zijn schoonbroer. Wanneer deze in de smis verschijnt gedraagt
hij zich bazig en brutaal, de mond vol met laaghartige insinueringen en voor de
bewoners beledigende uitlatingen. Wat zit daar achter? De lezer wordt gesuggereerd
dat dit te maken heeft met de mysterieuze vlucht, jaren voordien, van een aangenomen
kind van de smid, Everaart enkel bekend als neef Jaak, maar mogelijk ook,
mysterieuzer nog, met een onopgeloste moord, die toen rond dezelfde tijd gepleegd
werd. Op de boerderij van boer Vergauw vond men op een morgen het bloedige lijk
van een in het dorp alom bekend onguur individu. Boer Vergauw zelf bleek spoorloos,
en met hem een aanzienlijke som geld die hij een van de volgende dagen de notaris
moest bezorgen. Daar Veyt het voortdurend heeft over de schande die over de smis
zou kunnen komen, indien aan zijn financiële eisen niet wordt voldaan, is er een
denkpiste in de richting van Jaak als potentiële moordenaar al zou boer Vergauw
daar eveneens voor in aanmerking kunnen komen. In elk geval heeft de broer van
boer Vergauw diens hoeve opnieuw tot bloei gebracht en zich ontfermd over Stina,
de enige dochter, voor wie hij een goed voogd is. Op deze Stina nu wordt Everaart
weldra hopeloos verliefd, zodat het hoofdthema van het boek, de schoolstrijd op het
Vlaamse platteland, verbonden wordt met een misdaadgeschiedenis en een
liefdeshistorie.
Wanneer de lezer van al deze dingen op de hoogte is, zijn we een viertal
hoofdstukken ver en is Everaart negentien jaar geworden. De rest van het eerste deel
van de roman beschrijft dan zijn studieverblijf op de bisschoppelijke normaalschool.
Dit duurt drie jaar
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en wordt elk jaar enkel onderbroken voor de paasvakantie en de grote zomervakantie
na 15 augustus.
Everaart ervaart het bisschoppelijk instituut als een geborneerde, tirannieke en
zelfs sectaire instelling, waar men enkel uit is op het kweken van leerkrachten die
de autoriteiten maar vooral de geestelijke overheid onvoorwaardelijk naar de ogen
zien. Alles wat de ware persoonlijkheid vormt: kritische reflecties, persoonlijke
lectuur, vrije omgang met vrienden zijn er taboe. Gehoorzamen, zich conformeren,
slaafs memoriseren, daar komt het op aan. ‘Nooit is een luchtbol zoo beroofd van
gas geweest, als die fabriek van gedachten’ (I, 84)5. Maar ook alles wat het leven in
een kostschool kan veraangenamen: een verzorgd en gezellig interieur, een uitstapje,
een extraatje bij het eten, een bezoek aan de stad zijn er uit den boze. Daarentegen
zijn achterbakse praktijken, uitloeren en verklikken schering en inslag: een totalitair
systeem met een alom functionerende securitate.
Het stedelijke milieu van deze normaalschool zonder geest en leven, is al even
desolaat en deprimerend. Wanneer de normalisten onder begeleiding van hun
priester-surveillant zich naar het station begeven, wordt dit als volgt beschreven:
‘Kwezelachtige gezichten komen van achter de klein geruite venstertjes, piepen uit
een weggeschoven gordijnhoekje en zien dwaas lachend den troep na. Oude heeren
en bejaarde vrouwtjes sukkelen door de straten en groeten den priester diep - naar
dat priesterengroeten schijnt hun rug gegroeid. - En geen wonder: in iedere straat
ontwaart men eenen geestelijke of eene non, juist alsof de gansche stad een reusachtig
groot begijnhof ware’ (I, 117). Dat is dan vanuit het perspectief van Stijns het
19de-eeuwse Sint-Niklaas.
Everaarts eerste jaar in het instituut wordt gekenmerkt door twee incidenten. Er
is de zelfmoord van een student die een notoire verklikker te lijf was gegaan en
daarvoor aan de deur gezet. Bij deze zaak is Everaart slechts indirect betrokken. Zelf
raakt hij in het nauw wanneer hij betrapt wordt op het bezit van een zgn. verboden
boek - het gaat nota bene om een dichtbundel van Emanuel Hiel -, voor welk vergrijp
de ‘vaders’ zijn overdevote moeder ontbieden om haar verdorven zoon de levieten
te lezen. Deze episode relateert de lezer later onwillekeurig aan twee andere passages
in de roman: aan de bladzijden waar meester Valcke Everaart een deel van zijn
bibliotheek toont in een geheime ruimte onder de houten vloer van zijn leefkamer
(in die bibliotheek o.m. Les misérables van Hugo, gedich-
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ten van Cats), en later in het tweede deel, aan de episode waar de onderpastoor
Everaart tijdens de catechismusles onverwachts komt inspecteren en uit zijn pupiter
triomfantelijk de Emile van J.J. Rousseau te voorschijn haalt, voor hem een bewijs
van het ongodisme en de morele depravatie van de jonge onderwijzer. Naar mijn
oordeel vindt het motief van de verboden boeken, dat ook in de moderne Vlaamse
romanliteratuur, van Walschap tot Boon, Claus en De Wispelaere frequent voorkomt
en daar vaak een niet onbelangrijke rol speelt, hier weliswaar niet zijn eerste maar
toch zijn eerste omvattende voorstelling. Dit motief zorgt dus ook voor een nauwere
band tussen het eerste en tweede deel van de roman, al krijgt het incident met de
verklikker in het tweede deel ook een echo, in die zin dat het individu in kwestie tot
hoofdonderwijzer wordt aangesteld van de nieuwe katholieke school wanneer Everaart
het op de gemeentelijke dorpsschool voor bekeken houdt.
Het tweede jaar in de normaalschool staat voor Everaart in het teken van een
grimmig conflict in verband met de ontoereikende materiële verzorging van de
kandidaat-onderwijzers, de schrale kost die zij voorgeschoteld krijgen. Er wordt
honger geleden in het instituut, en Everaart tracht met enkele vrienden in de keuken
aan de broodvoorraad te geraken. Als hij daarbij geklist wordt, slaat surveillant
Houtveer hem in het aangezicht en moet hij als straf zonder dekens een ijskoude
nacht doorbrengen in de studiezaal, opgesloten ‘als den laagste der ellendelingen’
(I, 214). Hier wordt de bisschoppelijke normaalschool voor Everaart letterlijk tot
gevangenis, zoals dat in het tweede deel, maar dan in meer symbolische zin, met zijn
school en zelfs met zijn dorp het geval zal zijn. Deze nacht wordt dan, zo lezen wij,
bepalend voor Everaarts verder leven, wat voor wie goed tussen de regels leest
betekent: voor zijn overgang naar de vrijzinnigheid. ‘Eerst later morde hij’, aldus de
slotzin van het hoofdstuk dat toevallig ook het dertiende is, ‘- met haat, met
verachting: “Priester!”’ (I, 215). Bij deze woorden denken we eigenlijk minder aan
het personage Everaart dat toch altijd nog gematigd blijft in zijn uitlatingen, maar
veeleer aan Reimond Stijns zelf, die hier vermoedelijk een van de pijnlijkste
momenten memoreerde uit zijn studiejaren te Sint-Niklaas.
Een ander zou normaal voor zulk vergrijp naar huis zijn gestuurd, maar met
Everaart die de verstandigste leerling van zijn jaar is, gebeurt dat niet. Vanuit het
instituut wordt echter wel, later op het jaar, een brief verstuurd aan zijn ouders waarin
de ‘vaders’ signaleren dat er gedachten in hem broeien die niet goed zijn. Vanuit hun
standpunt zeker terecht, want intussen leest en bemediteert Everaart een boekje dat
meester Valcke hem heeft bezorgd:
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over de plicht. Het hoeft nauwelijks gezegd dat dit begrip voor de 19de-eeuwse
romanliteratuur thematisch erg relevant is. Meestal wordt ermee bedoeld dat men
zijn passies, zijn persoonlijke affecten moet ondergeschikt maken aan een hoger
gemeenschappelijk belang of geestelijk beginsel. Wanneer bv. Conscience het heeft
over ‘eenen plicht’, betekent het meestal dat om verschil van stand of vermogen een
mannelijk personage het offer moet brengen af te zien van de vrouw die hij liefheeft.
Bij Everaart gaat het echter om iets ruimers, meer om de opbouw van een
persoonlijke ethiek, men zou bijna kunnen spreken van een soort lekenmoraal, als
alternatief voor de kleinzielige klerikale opvattingen van zijn superieuren. ‘Al te
vaak leerde een goed, edel hart hier de menschheid haten, ja haten!’ (I, 249), staat er
in de tekst, en even later reageert Everaart, om wat hij las over de plicht in praktijk
te brengen, furieus tegen hatelijke, maar door de overheid getolereerde pesterijen op
een weerloze leerling.
Het verbaast ons dan ook niet dat in het tweede deel van de roman, vooral naar
het einde toe, herhaaldelijk gewezen wordt op Everaarts plichtsbewustzijn. Ik beperk
mij tot twee bewijsplaatsen. Ook wanneer de jonge onderwijzer nauwelijks nog een
poot heeft om op te staan, zwoegt hij moedig voort, in het bewustzijn ‘steeds zijnen
plicht volbracht te hebben in de mate zijner krachten’ (II, 263). En als hij ten einde
raad dan toch zijn dorp verlaat, staat er in de tekst, op de voorlaatste bladzijde van
het boek: ‘Everaart lijdt; doch heeft, in de mate zijner krachten, zijnen plicht gedaan;
daarom heeft men hem vervolgd zonder meedoogen...’ (II, 389). Zoals in verband
met het verboden boek en de scène van de opsluiting reeds het geval was, bezit ook
dit motief een bindende functie.
Het derde en laatste jaar van Everaarts verblijf in de normaalschool verloopt relatief
rustig. De opmerkelijkste gebeurtenis is de retraite die er door de predikheren wordt
gehouden, en waarin volop wordt gedreigd met hel en verdoemenis (Aan dit gedeelte
beantwoordt in het tweede deel de missie die op het dorp gepreekt wordt en die
Everaart definitief isoleert). Everaart blijft echter onbewogen, noteert voor zichzelf
dat gewetensvrijheid nog steeds een hersenschim blijft en verlaat het instituut met
afkeer voor het aldaar gepraktiseerd pedagogisch concept, dat geen vrije volwassenen
vormt: ‘Wanneer ze later in de wereld komen, zullen velen er staan als hulpeloze
kinderen in eene woestenij. Iets zullen ze weten: aan hunne overheid den
verschuldigden eerbied bewijzen. Ze zullen kunnen plooien en buigen als riet,
gelukkig iemand te vinden, die hen in de levensstormen recht houdt en wilskracht
in hunne plaats bezit. Hoe weinigen, och hoe weinigen trekken den
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echten menschenweg op!’ (I, 238). Bijzonder hoog zit hem ook de hypocrisie van
zoveel medestudenten: ‘Strenger dan ooit dringt men er den godsdienst op. 't Is geene
opwelling der ziel meer, het is een wedstrijd in het veinzen’ (I, 309).
Vanzelfsprekend zijn de gevoelens ook wederzijds en wordt Everaart door de
‘vaders’ beschouwd als een onbetrouwbaar en weerspannig element dat nauwlettend
in de gaten dient gehouden. Prospectief verklaart aan het eind van het eerste deel de
alwetende verteller: ‘En eene hand zal op hem wegen, dezelfde hand welke hij zoo
zwaar tusschen de sombere muren voelde, de hand, welke verpletterend op het arme
Vlaanderen ligt uitgestrekt...’ (I, 322).
Ik heb met opzet het eerste deel van de roman wat uitvoeriger samengevat, daar
het naar ik meen minder bekend is maar niettemin belangrijk en in meer dan een
opzicht de sleutel tot wat volgt. Wat Everaart Vanderlaen als onderwijzer en
dorpsbeschaver aan vernederingen ondergaat, de nederlaag die hij lijdt, is in de grond
de logische consequentie van zijn studietijd in het bisschoppelijk onderwijsinstituut.
Tijdens zijn studiejaren was hij ook vijfmaal met vakantie. Ik heb het niet nodig
geoordeeld die episodes te resumeren, daar ze in de roman grotendeels gebruikt
worden om, met mondjesmaat en allesbehalve handig, de eerste draden te ontwarren
van de misdaadgeschiedenis en Everaarts relatie tot Stina erg schuchter wat meer
kleur te geven. Drie punten kunnen misschien toch worden aangestipt. Als Everaart
met vakantie komt toont hij zich nooit superieur ten overstaan van zijn dorpsgenoten.
Zijn gezelschap en zijn goede raad worden door de meesten erg op prijs gesteld, wat
de auteurs trouwens in de gelegenheid stelt te laten aanvoelen dat het later zo niet
zal blijven. Op de tweede plaats is het nuttig om weten dat Everaart ook de sympathie
en steun geniet van de oude parochieherder, die als een vaderlijke, evangelisch
bewogen, vredelievende gestalte ten tonele wordt gevoerd, in tegenstelling tot de
dogmatisch denkende, doctrinaire en op macht beluste onderpastoor. Deze
tegenstelling bij de dorpsgeestelijkheid spruit bij de auteurs niet noodzakelijk uit
eigen ervaring voort. Zij kunnen haar ook gehaald hebben uit het eerste tendenswerk
van Virginie Loveling, In onze Vlaamsche gewesten, politieke schetsen (1877;
gepubliceerd onder het pseudoniem W.G.E. Walter), waar eveneens een jonge
dorpsgeestelijke het irenische werk van zijn oudere voorganger vernietigt. Ten derde
voelt Everaart zich nauw verbonden met zijn vader, en schiet hij nooit tekort in wat
deze hem voortdurend op het hart drukte: als een eerlijk man door het leven te gaan.
De dood van Jan Vanderlaen op het einde van het eerste deel is structureel gezien
dan ook ten volle ver-
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antwoord, daar zo het hoofdpersonage bij het begin van zijn eigenlijke taak
gedeeltelijk reeds geïsoleerd staat. Everaart bezit van hoger hand nog de bescherming
van de welmenende oude pastoor, zijn geestelijke vader zo men wil, maar weldra
zal die zelf door het gekonkel van de ‘vaders’ uit de gele muren monddood worden
gemaakt.
Het tweede deel van de roman beschrijft dan de op- en ondergang van Everaart
als jong onderwijzer. Drie jaar bracht hij door in de normaalschool, nu zal hij drie
jaar zijn dorp trachten te beschaven, zodat de inleidende hoofdstukken buiten
beschouwing gelaten, wat de vertelde tijd aangaat er een uitgesproken parallellisme
bestaat tussen beide delen.
Het eerste jaar ziet het ernaar uit dat Everaart goed op weg is zijn ideaal van
onderwijs en volksontwikkeling in de praktijk om te zetten. Met een haast evangelisch
zendingsbewustzijn gaat hij aan de slag. Het duurt niet lang of hij bezit dubbel zoveel
leerlingen als zijn voorganger meester Valcke. Hij schoolt zichzelf dan ook geregeld
bij en leest veel, want zijn nederige dorpsschool moet als voorbeeld kunnen dienen.
Daarnaast zorgt hij voor een kleine openbare bibliotheek, geeft lessen in muziek,
zang en voordracht en denkt zowaar aan de oprichting van een bescheiden
toneelmaatschappij. Maar ook de volwassenenvorming ligt hem nauw aan het hart
- vele dorpelingen bezitten een goed hart maar hun geest loopt op een eng spoor -,
vandaar de oprichting van een avondschool, waar hij o.m. handelt over nieuwe
methodes in landbouw en veeteelt, want hij wil de eenvoudige landlieden tot meer
welstand brengen.
Dit laatste initiatief is er voor de gevestigde machten echter te veel aan. Nadat
eerder al enkele rijke boeren zich hadden afgevraagd wie er voor hen nog zou willen
werken wanneer iedereen leert lezen en schrijven, komt nu de baron-burgemeester
in het geweer en in zijn spoor, nog feller, de onderpastoor. Die preekt in de hoogmis
tegen de avondschool die hij een tempel des duivels noemt, met als gevolg dat
Everaart daar nog enkel een paar jongeren tussen de vijftien en de twintig overhoudt.
Bij de dood van zijn moeder, met wie hij zich innerlijk nauwelijks nog verbonden
voelt, komt het tot een eerste scherpe woordenwisseling tussen Everaart en de
onderpastoor: omdat hij te laat verwittigd werd, maar ook omdat hij als zoon niets
erft en al wat zij bezit naar oom Veyt gaat, die zich prompt als rentenier in de
voormalige smis installeert. Van dan af begint zo men wil de eigenlijke schoolstrijd
die leidt tot Everaarts ondergang, maar die wordt voorgesteld als een vrij geleidelijk
proces met heel wat retarderingsmomenten.
In het tweede jaar noteren we het bezoek van de onderpastoor aan de school dat
we reeds eerder memoreerden, en waarop voor
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Everaart een aantal chicanes volgen. Maar niet lang nadien wordt meegedeeld dat
‘de lotsbestemming des lands’ misschien in andere handen zou kunnen overgaan en
de priester alleen niet meer zou heersen (II, 143). We zijn dus toe aan de verkiezingen
van 1878 - het jaartal zelf valt even later - en een ogenblik wordt de indruk gewekt
dat onze onderwijzer het tijdens een liberaal bewind gemakkelijker zou kunnen
krijgen. Dit blijkt vanzelfsprekend een illusie omdat de strijd er enkel genadelozer
door wordt en men op Everaarts dorp overgaat tot de oprichting van een katholieke
school naast de gemeentelijke. Provisorisch wordt ze zelfs geïnstalleerd in de smis,
Everaarts vroegere woonst, wat op de jonge onderwijzer overkomt als een slag in
het aangezicht.
Van zodra de schoolstrijd in alle hevigheid woedt, wordt door de auteurs de titel
van hun werk als leidmotief steeds nadrukkelijker op de voorgrond geplaatst: Arm
Vlaanderen. Aan het einde van het eerste deel weerklonk dit motief zoals we hebben
gezien voor de eerste maal. In het begin van het tweede deel werd het een tweede
maal, zij het en sourdine, hoorbaar wanneer Everaart het had over de bezielende
lectuur van Conscience en zich afvroeg wie nu de harten geboeid hield in 't arme
Vlaanderen (II, 50). Nu echter breekt het door in volle kracht, en wordt het gekoppeld
aan een sombere en pessimistische visie op het Vlaamse volk: ‘En arm, arm is het
volk in Vlaanderen. [...]. De gemeenten worden ontvolkt; de armoede verjaagt den
Vlaamschen boer van zijne akkers, welke hij nochtans zoo liefheeft ... Het volk buigt
machteloos het hoofd, is ontzenuwd, is tot geene krachtinspanning meer in staat - de
ontbering heeft het van wilskracht berooft ... Slechts naar éene stem luistert dat volk
nog - naar de stem in de kerk!’ (II, 164-165).
Van die stem wordt Everaart weinig later openlijk tot persoonlijke vijand verklaard,
met als gevolg een steeds toenemend isolement. Rond zijn school gebeuren de eerste
gewelddadigheden en in het dorp heerst geleidelijk aan een sfeer van angst, waardoor
de dorpelingen ook en vooral gegrepen worden wanneer ze ter kerke gaan. Niemand
waagt het nog zijn mond open te doen. Dit ontlokt de auteurs trouwens het volgend
kritisch commentaar: ‘Men heeft den afstand al te groot gemaakt tusschen God en
den mensch - deze stapt nog slechts bevend over de aarde en leeft in bekrompenheid
voort. Eert men zoo den Schepper, Die met kwistige hand zoovele gaven om ons
heen strooide. Of is het brein een gevaar voor den godsdienst?’ (II, 176).
Maar ook in deze fase van de strijd bestaat er voor Everaart nog altijd een oplossing,
op voorwaarde dat hij voor de klerikale macht het hoofd buigt. De onderpastoor laat
hem weten dat men hem
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eigenlijk waardeert om zijn werkkracht en pedagogische kwaliteiten, en dat zijn
bestaan verzekerd is als hij maar van overtuiging verandert (II, 189). Van een
dergelijke knieval, capituleren voor een macht die de geestelijke vrijheid van het
individu niet respecteert, kan voor Everaart natuurlijk geen sprake zijn. Zo zal de
onderpastoor hem tenslotte stigmatiseren als iemand die de jeugd bederft, daar waar
de oude pastoor hem persoonlijk nog verklaarde dat hij een braaf hart had. Wanneer
deze laatste op bevel van de hogere geestelijkheid het dorp moet verlaten, wat door
de auteurs melodramatisch in scène wordt gezet, betekent dit het begin van het einde
voor Everaart.
In de loop van het derde en laatste jaar wordt zijn positie vlug onhoudbaar. Ik ga
hier niet te zeer in detail treden, daar de manier waarop dit de lezer diets gemaakt
wordt meer dan tendentieus is. Iedereen die in het dorp niet deugde of het bewijs
leverde van een zwak karakter, heeft zich achter het kerkelijk vaandel geschaard,
terwijl alleen een paar vrijzinnigen integer gebleven zijn en zich menswaardig
gedragen. Dat Everaarts geliefde Stina in het klooster treedt omdat men haar heeft
wijs gemaakt dat een huwelijk met een antiklerikaal alleen tot verderf kan leiden,
tot daar nog aan toe. Dat de nieuwe katholieke school echter gebouwd wordt op de
grond die zij ter beschikking stelt, en met het geld van de door Everaart zo verachte
Veyt is duidelijk van het goede te veel. Maar de auteurs wilden naar het einde toe
van de roman de misdaadgeschiedenis kennelijk gebruiken om in hun uitbeelding
van de schoolstrijd de zaken op de spits te drijven. Pas nu komt de lezer te weten dat
Veyt de moordenaar is van de vader van Stina, boer Vergauw, dat alleen hij in het
bezit raakte van het geld aangezien boer Vergauw eerst uit wettige zelfverdediging
Veyts kompaan had gedood. Pas nu blijkt zwart op wit dat neef Jaak geen misdadiger
is, maar als notarisklerk van zijn werkgever éénmaal een gering bedrag ontvreemdde.
Dit bedrag werd echter door de notaris op een gewetenloze manier vertienvoudigd
ten aanzien van vader Vanderlaen, zodat deze voor de terugbetaling ervan aan de
genade van Veyt overgeleverd was. Met dit alles in het achterhoofd begrijpt de lezer
waarom Veyt bij het begin van het eerste hoofdstuk van het eerste deel zo
gebiologeerd werd door de rode vruchten van de bloeiende appelboom op het goed
van Stina Vergauw; daaronder had hij zelf haar vader, zijn slachtoffer, begraven. En
de ontsluiering van het mysterie verhoogt nog eens extra de verontwaardiging van
de lezer, wanneer die verneemt dat Veyt, in ruil voor het gestolen geld, van de clerus
vergiffenis van zonden, belofte van geheimhouding en vooral burgerlijke
respectabiliteit heeft verkregen.
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Maar deze door de auteurs bewust gewilde integratie van de verhaallijnen au besoin
de la cause neemt niet weg dat een aantal uitspraken van de jonge onderwijzer uit
de laatste hoofdstukken blijven naklinken. Zo bv. wanneer hij Stina verklaart dat hij
de kerk niet verlaten heeft, maar dat deze hem met geweld heeft weggedreven ‘uit
haren schoot, waar geene broederliefde meer heerscht’ (II, 358). En dan
vanzelfsprekend zijn haast klassieke woorden op de laatste bladzijde van het boek,
wanneer hij zijn dorp definitief verlaat en zich nog éénmaal omwendt: ‘Arm
Vlaanderen! hoe diep zinkt ge ... Vrij en machtig waart ge vroeger, koningen deedt
ge beven; nu ligt ge zwak en uitgeput, als een ander Ierland, en de hand van den
eeuwigen vijand dwingt u, gedwee, het eens zo fiere hoofd te buigen. Dweepzucht
voert den scepter; ontvolking en ellende zijn uw aandeel, arm, arm Vlaanderen! ...’
(II, 390).
Als men de roman, meer dan honderd jaar na zijn ontstaan, opnieuw ter hand
neemt, heeft men de merkwaardige ervaring dat men zijn tekorten van in het begin
scherp onderkent, maar de lectuur niettemin geboeid voortzet. Wat er romantechnisch
aan het boek schort, ligt voor de hand. De auteurs zijn er niet helemaal in geslaagd,
mogelijk onder tijdsdruk, hun ambitieuze opzet tot in detail af te werken. Globaal
gezien steekt het werk met zijn tweeledige structuur stevig in elkaar, maar dit belet
bijvoorbeeld niet dat restanten van wat klaarblijkelijk een eerste concept was,
onvoldoende werden weggewerkt. In het eerste hoofdstuk van deel twee wordt
meegedeeld dat er een nieuwe onderpastoor op het dorp werd benoemd, terwijl die
in feite reeds het hele eerste deel in functie was. Dit laat veronderstellen dat de auteurs
eerst uitsluitend de schoolstrijd op het platteland gestalte wilden geven, maar
naderhand, mogelijk onder invloed van Stijns maar alleszins rekening houdend met
het belang van de oorzaak-gevolg-relatie, het besluit namen ook het leven op de
bisschoppelijke normaalschool in beeld te brengen. Het feit dat Everaart in datzelfde
eerste hoofdstuk van deel twee voor het eerst in zijn fysieke verschijning uitvoerig
wordt geportretteerd, versterkt dit vermoeden. Daarnaast zijn er tal van kleinere
formele schoonheidsfouten; Hilde Desmet geeft er in haar analyse van het werk een
volledig overzicht van6.
Niet gelukt, ik stipte het voorheen reeds vluchtig aan, is ook het samengaan van
het schoolstrijd-gegeven met de misdaadgeschiedenis, van bij het verschijnen van
de roman heeft men de auteurs dit
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H. Desmet, Arm Vlaanderen, hybridische roman uit de periode rond de eeuwwisseling, in:
Versl. & Meded. van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 1984,
p. 234-272.
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tekort aan eenheid verweten7. Ik ben echter geneigd daar minder zwaar aan te tillen,
in de wetenschap dat de auteurs, in hun bekommernis hun omvangrijke roman in
Vlaanderen ingang te doen vinden, om de spanning gaande te houden naar dat
hulpmiddel hebben gegrepen. Al bezaten zij niet de handigheid van een Emile
Gaboriau in het opzetten van een criminele intrige, noch de skill van een Wilkie
Collins om een ingewikkeld misdaadverhaal harmonisch te verweven met een
universeel thema, ik denk hier bv. aan de problematiek van noodlot en toeval in zijn
roman Armadale (1866).
Waar men ook te veel restanten ziet van het voorbereidend werk van de auteurs
is in de uitwerking van de talrijke nevenpersonages. Daar blijkt al te duidelijk met
welke tics en karaktertrekken zij vooraf begiftigd werden, net alsof de auteurs bij
het schrijven de fiches met dat materiaal nog voor zich op tafel hadden liggen. Veyt
als booswicht zegt tot vervelens toe dat hij zichzelf geholpen heeft, Everaarts vader
bezweert om de haverklap zijn zoon een rechtvaardig man te zijn. Dat Rikje, de
kerkbaljuw, - zijn naam maakt het al duidelijk - in verkleinwoorden spreekt; Dries,
de vrolijke smidsgast en later Everaarts knecht zich voortdurend van spreekwoorden
bedient; dat meester Valcke, mogelijk als teken van zijn positivistische ingesteldheid
‘dus’ als stopwoord hanteert, het ligt er allemaal te dik op en herinnert soms te
duidelijk aan procédés uit het verleden om goed te passen in een realistische roman.
Ook de figuur van Stina, een schoolvoorbeeld nog van een kwijnende maagd, is net
uit een roman van Conscience weggelopen, terwijl het personage Simon Knock,
Everaarts tegenstander en kwelduivel, meer weg heeft van een spotgeest uit een
Vlaamse oratorium-tekst dan van een goed getekend en oorspronkelijk type.
Maar zoals ik al zei, wordt men ondanks deze tekorten en haperingen door de
roman sterk gefascineerd. Hoe komt dat? Naar mijn oordeel juist door de tendens paradoxaal misschien - waarvan Everaart Vanderlaen de drager bij uitnemendheid
is. Dit personage bezit dan ook duidelijk meer body dan de flat characters waarvan
zoëven sprake. In zijn bespreking van Arm Vlaanderen was Max Rooses over de
figuur van Everaart nochtans niet tevreden. De jonge onderwijzer had in zijn ogen
een veel combattiever persoonlijkheid moeten zijn, niet iemand die lijdzaam toezag
en uiteindelijk de vlag streek. Deze visie is naar ik meen onjuist en typerend voor
enkele romantisch-idealiserende relicten in Rooses' overwegend realistisch
literatuurconcept. Hij verlangt hier nog een zege-
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Zie bv. de bespreking van Arm Vlaanderen door Max Rooses in het Nederlandsch Museum,
jg. 1985, p. 177-180.
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vierende held, terwijl Everaart Vanderlaen door het feit van zijn nederlaag het
realistisch gehalte van het boek precies versterkt. De onderwijzer is held noch
slappeling maar gewoon een mens van goede wil met gebreken en hoedanigheden.
In geen geval kan men hem beschouwen als rebel of ruitenbreker: ‘Steeds heeft er,
in des jongelings binnenste, eene bedeesdheid gehuisd, die hem aanzet stil en
onbemerkt te leven [...]. In zijn gemoed ligt een zonderling mengsel voor opspraak
en onwrikbaren wil tot weldoen’ (II, 270). Voorzeker bezit hij een dichterlijk
temperament, maar dat gaat gepaard met wilskracht en zelfinzicht: ‘Everaart wist,
hetgene hem zelven ontbrak, en zette zich moedig aan 't werk, om aan zijne eigene
verbetering te werken, zijnen wil te stalen’ (II, 22). Kort voor hij het dorp verlaat,
getuigt zijn knecht Dries nog van hem: ‘Wel, ware hij geen buitengewoon sterk man,
hij zou reeds honderd maal 't dorp verlaten hebben’ (II, 334). Juist het feit dat hij
consequent zichzelf blijft en als gevolg daarvan voor een mentaliteit en een
meerderheid moet capituleren, maakt zijn personage waarachtig en overtuigend, en
met hem eigenlijk het hele boek.
Wat immers ook het voorbehoud is dat men kan maken bij bepaalde onderdelen
van de roman inzake tendens, vooral via het karakter van Everaart ervaart men de
gedrevenheid van de auteurs, voelt men hun smart en verontwaardiging en komt men
onder de indruk van het werkelijkheids- en waarheidsgehalte van het boek in zijn
geheel. Hun voorstelling van sommige afzonderlijke feiten mag dan overtrokken zijn
of onwaarschijnlijk, dit kan niet gezegd van hun diagnose van het 19de-eeuwse
Vlaanderen. Die regio was inderdaad een achterlijk gebied, vaak nog met toestanden
en sociale verhoudingen zoals tijdens het Ancien Régime, arm in materieel en
geestelijk opzicht. De auteurs worden dan ook pijnlijk het contrast gewaar tussen de
paradijselijke Vlaamse natuur en het weinig benijdenswaardige lot van haar bewoners:
‘Hoe verkwikkend, na een stormig leven, de aanblik van zoo een dorpje, dat in diepen
vrede insluimert! ... En toch hoe bedriegelijk vaak! Hoe bitter kan men lijden ook
tusschen de wiegelende korens, onder het schommelende loover der betooverende
lanen! ...’ (II, 346).
Natuurlijk domineert het antiklerikale element in de roman, maar toch is er ook
steeds voldoende aandacht voor sociale wantoestanden en wordt daarnaast de
Vlaams-nationale problematiek zelden uit het oog verloren. Reeds in het eerste deel
bv. vernemen wij dat in de bisschoppelijke normaalschool Frans dient gesproken op
straf van boete, en na het door mij reeds geciteerde fragment waarin de provinciestad
als één groot begijnhof werd getypeerd, volgde nog een evocatie van de vuile straatjes,
‘waar magere, blee-
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ke vrouwen, omringd door hun half naakt kroost, voor de huisjes zitten, met pestgeur
bezwangerd’ (I, 118). Als onderwijzer is Everaart de uitgesproken vijand van armoede,
werkeloosheid, kantwerkscholen en sociale uitbuiting, maar niet zoals later de socialist
Anseele, zonder veel aandacht voor de Vlaamse bewustwording en de leeslust die
daartoe noodzakelijk is. Geen kleurrijker bewijs in dit verband voor het belang van
Consciences werk en de receptie van De leeuw van Vlaenderen dan de passage waar
Everaart dit boek bij de eenvoudige buitenlieden introduceert (II, 49-50). Vatbaar
voor ernstige kritiek is enkel dat Teirlinck en Stijns armoede en sociale achteruitgang
als een gevolg beschouwen van bijgeloof en religieuze dweepzucht, terwijl dit in
werkelijkheid natuurlijk net het omgekeerde is.
Maar ook deze denkfout kon niet beletten dat de roman, én door zijn bezieling,
én door de situering van de schoolstrijd in een breder perspectief, zodat een
dorpsgebeuren tenslotte symbolisch werd voor het beschavingsniveau van een
volksgemeenschap, naar de eeuwwende toe meer en meer tot een begrip werd. Ik
verwijs hierbij naar twee belangwekkende brochures die onder dezelfde titel
verschenen: Door Arm Vlaanderen (1903), de vertaling van een reportage van
journalist A. de Winne die het jaar voordien verschenen was onder de titel A travers
les Flandres. Hierin wordt de uitzichtloze toestand beschreven van de thuisarbeid in
het Oost-Vlaamse Scheldeland. Voorts de bekende brochure Arm Vlaanderen (1914)
van de jezuïet Dr. D.A. Stracke, een pleidooi voor een geestelijke en zedelijke
wedergeboorte van Vlaanderen in katholieke zin, maar dan op grond van meer
materiële welvaart die er aan de basis van moet liggen.
Minder bekend wellicht is dat de roman als inspiratiebron heeft gediend voor twee
tendensromans van katholieke, meer bepaald christen-democratische of Daensistische
signatuur, waarin de clerus en haar machtsvertoon naar mijn mening nog feller worden
gehekeld dan door Teirlinck-Stijns. In zijn roman Schoolmeester (1907) verhaalt
Alfons Sevens, zoon van Gezelles Kortrijkse vriend, de pedagoog en letterkundige
Theodoor Sevens, hoe een evangelisch bewogen en christen-democratische
dorpsonderwijzer het slachtoffer wordt van adel en geestelijkheid. In de omvangrijke
feuilletonroman Jan Vleminx, ‘een verhaal uit den tijd van de opkomst der Christene
Democraten in Vlaanderen’ (1912), van de hand van Hector Plancquaert, is het een
idealistische en sociaal voelende boerenzoon die van dezelfde machten de dupe
wordt. Zoals Everaart Vanderlaen wordt hij in het isolement gedreven en wordt hem
op een gelijkaardige manier zijn geliefde ontnomen. De antiklerikale toon in deze
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roman is ongemeen fel en de auteur kent geen enkel pardon voor een geestelijkheid,
die in haar drang naar macht en geld haar evangelische zending zo goed als vergeten
is. Louis Paul Boon las dit werk ter voorbereiding van zijn boek over Daens, maar
maakte er geen gebruik van, daar hij als socialist weinig ophad met de auteur, die
later in activistisch vaarwater terecht was gekomen. Naar mijn gevoelen ten onrechte,
want evenals Arm Vlaanderen imponeert Jan Vleminx door zijn authenticiteit en
oprechtheid.
Houden wij tenslotte nog stil bij de literair-historische betekenis van de roman,
die zeker niet onderschat mag worden. Hilde Desmet spreekt in haar interpretatie
van een heterogeen, hybridisch overgangswerk op de grens van romantiek en
naturalisme8. In grote trekken heeft zij het bij het rechte eind, al valt het te betreuren
dat zij zich te zeer liet leiden door de opvattingen van Ton Anbeek en wel erg
rechtlijnig gebruik maakte van het model dat deze voor de naturalistische roman in
Nederland had ontworpen. Het verbaast ons dan ook niet dat de toepassing daarvan
maar weinig resultaat oplevert, zoals zij trouwens zelf constateert.
Arm Vlaanderen is geen naturalistische roman, noch in de zin van het pathologisch
naturalisme zoals Anbeek dat als toonaangevend beschouwt voor de
Noord-Nederlandse roman, noch in de zin van het sociologisch naturalisme, zoals
we dat bij Cyriel Buysse en gedeeltelijk bij de jonge Streuvels aantreffen. Van erfelijk
of biologisch determinisme, het stokpaard van de Franse orthodoxe naturalisten, is
in het boek geen sprake. Het omgekeerde is zelfs eerder het geval, daar de auteurs
een lans breken voor geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid. Alleen de figuur van
Veyt, de moordenaar, werd mogelijk geconcipieerd naar naturalistisch recept, door
de sombere dreiging en gewelddadigheid die er van hem uitgaat. Wat overigens niet
belet dat hij meer dan eens een drakerige, met andere woorden melodramatische
indruk laat. Choquerende scènes, zo karakteristiek voor het naturalisme als stroming,
daar ze vaak taboedoorbrekend werken, vindt men zelfs gemakkelijker in Voor 't
volk geofferd (cf. de destijds aanstootgevende uitbeelding van het palingbijten). Al
zal ik er mij voor hoeden Anseeles roman met zijn sterke dosis idealisering en
sentiment naturalistisch te noemen.
Arm Vlaanderen is geen naturalistisch boek, maar heeft wel de weg geëffend, de
beslissende stoot gegeven voor een literaire ontwikkeling die onvermijdelijk in het
naturalisme zou uitmonden. Zonder het zelf te beseffen misschien, door hun
strijdbaarheid en engagement, overschreden de auteurs een heel eind de grenzen van

8

O.c., p. 234.
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het halfslachtige, bezadigde realisme, dat tot dan toe in het Vlaamse proza de toon
had aangegeven. Zij vermeien zich niet langer in de idylle, zoals Anton Bergmann
dat in zijn Ernest Staas op sommige bladzijden nog wel deed. Evenmin nemen zij
genoegen met een humoristische, of daaraan tegengesteld, nuchter-fotografische
benadering van kleine middenstanders en buitenlieden. Hun doel is de compromisloze
weergave van de waarheid, ook al moeten daartoe heilige huisjes sneuvelen en dient
er komaf gemaakt met de traditioneel idealiserende voorstelling van onze Vlaamse
gewesten. Zeer juist stelt R.F. Lissens dat de roman een breuk betekent met de
Conscience-traditie9. Ik zou er meteen aan toevoegen dat hij tevens de traditie van
het bewust schrijven voor het volk, naar de lezer toe, in vraag stelt. In elk geval is
dit van nu af aan geen vanzelfsprekendheid meer en worden de Vlaamse literatoren,
of zij het nu willen of niet, steeds meer voor een keuze geplaatst.
Wij zien dit al duidelijk bij Teirlinck en Stijns zelf, voor wie de roman het einde
betekende van hun literaire samenwerking. Beiden gingen beslist niet als vijanden
uit elkaar, maar waren naar ik vermoed tot het inzicht gekomen dat zij over literatuur
en vooral over haar maatschappelijke en sociale rol niet meer hetzelfde dachten. Uit
hun verdere literaire productie valt dit voldoende af te leiden.
Het fictionele proza dat Isidoor Teirlinck na Arm Vlaanderen publiceert kan men
omschrijven als weer gematigd realistisch, net alsof de auteur van mening was zich
met dat ambitieuze epos over de schoolstrijd te veel aan uitersten te hebben bezondigd.
Literair-historisch zet hij dus een stap terug. We constateren dit duidelijk in zijn
tweedelige roman Cilia (1888), die realistisch kan genoemd in zijn beschrijving van
het boerenleven, maar tegelijk moraliserend (gestolen goed gedijt niet) en bij
momenten ook melodramatisch is. Ik signaleer in het voorbijgaan dat in de
hoofdhandeling eveneens een misdaadintrige werd verweven, niet beter en ook niet
slechter dan in Arm Vlaanderen, maar vooral dat de clerus hier uitsluitend in een
positief daglicht verschijnt: een nobele en verdraagzame landelijke parochieherder
zorgt in samenwerking met een vrijzinnige mensenvriend voor de goede afloop,
bezorgt Cilia een menswaardig bestaan. Deze roman is duidelijk weer karakteristiek
voor het oude schrijversbestaan, zoals nog andere verhalen en schetsen van Teirlinck
die ik onvermeld laat. Zijn laatste roman, Naar het land van belofte (1894), bezit
modernere accenten en loopt in zekere zin vooruit op het gebeuren uit Het gezin van
Pae-
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R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam, 1973, p. 66.
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mel (1905) van Buysse, door de aard en de wrangheid van zijn thematiek. Maar dit
belette niet dat de auteur het als romancier voor bekeken hield, toen zijn zoon Herman
Teirlinck zijn eerste gedichten en novellen begon te publiceren. Net alsof hij zich
toen realiseerde dat het fictionele proza dat hij geschreven had, maar gedeeltelijk
literaire kunst mocht heten.
Dit laatste was waarschijnlijk ook het oordeel van zijn zoon zelf, die niet zijn vader
tot voorbeeld nam maar zijn oom Reimond Stijns, in zijn ogen wel een auteur van
betekenis. Die had na Arm Vlaanderen het realisme steeds consequenter beleefd, tot
hij tenslotte resoluut voor het naturalisme koos. Deze voor de literatuurhistoricus
boeiende evolutie voert over Ruwe liefde (1887), In de ton (1891), Driften (1896)
naar Hard labeur (1904), literair en artistiek zijn gaafste werk, al had hij om zover
te geraken misschien toch het stimulerende voorbeeld nodig van Buysse en Streuvels.
Merkwaardig bij dit alles is echter dat Stijns in de loop van die ontwikkeling ook
nog in de oude, volksopvoedende trant blijft schrijven. Het gaat dan om idealiserende
verhalen, die mooi geïllustreerd en keurig bezorgd door de Brusselse succesuitgever
Lebègue, bestemd zijn voor kinderen, aankomende jeugd of eventueel leesgierige
jonge dames uit de burgerij. In deze populaire boekjes maakt Stijns begrijpelijkerwijze - geen gebruik van de impressionistische schrijftechniek, maar
hanteert hij een gedepouilleerde en uiterst sobere stijl. Inhoudelijk evenwel is hij op
dit niveau evenmin banaal als in zijn ernstig werk en affirmeert hij er zich voor wie
hem goed leest evenzeer als humanist, ik denk bijvoorbeeld aan zijn schets Van
honden [1901]10. Ik veronderstel dat hij met dit soort publicaties het geld poogde te
recupereren dat hij voor de uitgave van zijn ernstig literair werk op tafel moest leggen
of erbij inschoot11.
Deze uitgesproken divergenties in de latere literaire ontwikkeling van Teirlinck
en Stijns doen ons onwillekeurig nog eenmaal terugkeren naar Arm Vlaanderen en
ons afvragen hoe het nu eigenlijk zit met het dubbel auteurschap van de roman. Want
in Teirlincks

10

11

In deze meer eenvoudige, sobere stijl schreef hij vanuit een humane bewogenheid naar ik
vermoed ook Arme menschen [1920], de novelle of korte roman die door Herman Teirlinck
postuum werd uitgegeven en van een slot voorzien, maar literair-historisch onjuist ingeschat
(zie in dit verband de brief van Stijns weduwe, Marie van Nieuwenhove, d.d. 9 januari 1914
aan Lode Baekelmans (AMVC, S 9685 B 56 033/5).
In een brief aan Herman Hiel van 27 juli 1887 schrijft Stijns dat hij aan zijn bundel Schetsen
en verhalen (Brugge, 1886) 200 fr. verloor (AMVC, S 9685 B 5281/163). Zoals blijkt uit zijn
klad van een brief aan Eug. de Seyn, vermoedelijk van 1892, werd zijn roman In de ton
(1891) te Rotterdam door Verlooy op 600 exemplaren gedrukt, maar was een jaar later van
die beperkte oplage nog maar de helft verkocht (AMVC, S 9685 B 5102, p. 69).
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evolutie betekent het boek een uitschieter, in die van Stijns daarentegen een logische
stap in de richting van een literaire kunst die aansluit bij het Europese artistieke
gebeuren. Dit doet mij veronderstellen dat Stijns toch de belangrijkste inspirator en
creator van Arm Vlaanderen is geweest, al blijft steeds enige voorzichtigheid geboden
en heeft Teirlinck ongetwijfeld ook zijn inbreng gehad. Dat Everaart de zoon is van
een smid, verwijst naar zijn persoonlijke biografie. Ook bijvoorbeeld de figuur van
meester Valcke, die gemodelleerd werd naar de onderwijzer bij wie hij zelf school
had gelopen, de befaamde Baert uit Munkzwalm. Mogelijk was ook de
misdaadgeschiedenis een voorstel van hem. Op zijn minst fungeerde Isidoor Teirlinck
als kritische lezer, commentator en corrector.
Voor het hoofdauteurschap van Stijns bestaan echter sterkere indicaties. Op de
eerste plaats is er het manuscript van een aantal hoofdstukken van de roman dat van
zijn hand is12. Om precies te zijn gaat het om een aantal hoofdstukken uit het tweede
deel: van hoofdstuk 9, 10, 11, 12 en 14 bezitten we twee versies, een eerste elementair
klad en een verbeterde tekst die echter nog niet helemaal de definitieve is; van
hoofdstuk 13 en van de hoofdstukken 17 tot en met 20 enkel de rudimentaire
kladversie. Nu kan ik mij moeilijk voorstellen dat Teirlinck uitgerekend de
ontbrekende hoofdstukken van dit deel voor zijn rekening zou genomen hebben, of
nog minder dat hij het eerste deel van de roman zou hebben geschreven. Dat deel
evoceerde immers, weliswaar geobjectiveerd, de belevenissen van Stijns in de
Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.
Ten tweede, maar hier gaat het dan om een aanwijzing van meer externe aard, zijn
er de moeilijkheden die vooral Stijns na het verschijnen van de roman in het onderwijs
nog ondervond. Ik resumeer. In 1884, het verschijningsjaar van Arm Vlaanderen,
wordt hij benoemd tot studiemeester aan het Koninklijk Atheneum te Brussel, naar
we mogen aannemen als dank van de liberale partij voor zijn moedige stellingname.
Hij is dan echter nog altijd maar surveillant. Om promotie te maken maar
waarschijnlijk ook om zich te beveiligen tegen represailles van de katholieke partij
die van 1884 afterug aan de macht is, wordt hij op 25 maart 1888 lid van de loge13
en dank zij die vrijzinnige steun volgt in 1890 zijn benoeming tot atheneumleraar,
d.w.z. mag hij les geven in de lagere jaren, zoals een regent vandaag de dag dus. Het
duurt echter tot 1899, tot zes jaar voor zijn dood, eer de minister deze benoeming
definitief
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AMVC, S

9685 H 57654.
Zie het getuigschrift hem uitgereikt door de ‘Amis Philanthropes’ te Brussel (AMVC S 9685
D).
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maakt en hij recht heeft op tweejaarlijkse verhogingen. Zo fel is nog de oppositie
van katholieke zijde tegen zijn persoon, naar mijn gevoelen enkel te verklaren als
men ook rekening houdt met een aanhoudende animositeit tegenover de schepper
van Arm Vlaanderen. Tenslotte bevatten Stijns' brieven kleinere aanwijzingen14.
De uiteenlopende literaire ontwikkeling van Teirlinck en Stijns na Arm Vlaanderen
schenkt ons dus een beter inzicht in het auteurschap van het boek, maar belangrijker
is nog dat de tegengestelde richting die zij toen uitgingen als symptomatisch kan
gelden voor de generatie Vlaamse prozaïsten waartoe zij behoorden, die van de jaren
zeventig-tachtig. Ik zei reeds dat na het verschijnen van de roman een fundamentele
keuze onontbeerlijk werd, en wanneer wij bijvoorbeeld het oog laten vallen op drie
tweederangsauteurs van de generatie Teirlinck-Stijns die eveneens onderwijzer waren,
Gustaaf Segers, Lodewijk Smits en Frans van Cuyck, constateren wij dat elk van
hen, na een debuut in gematigd realistische trant, een bepaalde optie heeft genomen:
Segers beslist om het oude ideaal van schrijven voor het volk te continueren; Lodewijk
Smits en Frans van Cuyck daarentegen streven, indien niet naar een literatuur met
een sterker artistieke présence, dan toch naar een literatuur die uitdrukking is van
wat de schrijver zelf bezielt.
Ongetwijfeld heeft de tendensroman in de Europese en Amerikaanse literatuur
van vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld. In 1852 ontroert Harriet Beecher-Stowe
haar landgenoten en weldra heel de wereld met Uncle Toms cabin, een felle aanklacht
tegen de slavernij in Amerika, die in niet geringe mate zal bijdrage tot de afschaffing
ervan. Literair is dit boek niet onbelangrijk, maar historisch is zijn betekenis veel
groter. Slechts één 19de-eeuws werk zal het qua internationale weerklank naar de
kroon steken: Die Waffen nieder (1889) van de Oostenrijkse gravin Bertha von
Suttner, een hartstochtelijke veroordeling van de oorlog en een oproep tot vrede,
waardoor zoals bekend ook Alfred Nobel beïnvloed werd.
In Nederland verschijnt in 1860 Multatuli's Max Havelaar, waarin de auteur vooral
de koloniale uitbuiting in Nederlands-Indië aan de kaak stelt en tegelijk een pleidooi
houdt voor eigen eerherstel. De historische relevantie van dit werk staat buiten kijf,
aangezien er de hypocrisie in wordt ontmaskerd van een burgerlijk en religieus
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Zo bijvoorbeeld de brief van Stijns d.d. 24 april 1902 aan zijn vrouw (AMVC, S 9685 B 5121/3),
waarin hij haar meedeelt dat hij vanwege De Nieuwe Gazet te Antwerpen het aanbod heeft
gekregen om Arm Vlaanderen als feuilleton te laten verschijnen, maar dat dit uiteraard niet
kan en hij Ruwe liefde zal voorstellen. Waarschijnlijk wisten Max Rooses en de zijnen dat
Stijns de auteur was, maar hadden zij over het hoofd gezien dat de auteursrechten aan Stijns
én Teirlinck toebehoorden.
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bestel dat in het moederland almachtig was. De literair-historische waarde ervan is
echter nog indrukwekkender - al wilde de auteur daar zijn leven lang niet van horen
-, omdat voor de romankunst en het literaire taalgebruik meteen andere en hogere
maatstaven werden aangelegd. Het boek levert het overtuigend bewijs dat tendens
niet noodzakelijk een hinderpaal hoeft te zijn voor literaire kwaliteit.
En dan verschijnt in 1884 in onze gewesten Arm Vlaanderen, dat literair uiteraard
niet het niveau haalt van vorige werken en zeker niet van Multatuli's roman, maar
waar men binnen de Vlaamse context toch niet aan voorbij kan. Literair-historisch
ligt de betekenis van het werk in grote lijnen vast: het is een mijlpaal in de evolutie
van het Vlaamse realistische proza naar meer scherpte en consequentie, en zo naar
een volwassen literatuur die niet langer ten dienste staat van het volk maar autonoom
is en een eigen artistieke identiteit bezit. Zien we het iets ruimer en plaatsen we naast
Arm Vlaanderen ook nog Een vlaamsche jongen van Wazenaar, ik denk dan bijzonder
aan de sterk vermeerderde tweede druk van 1881, en verder Sophie (1884) van
Virginie Loveling, dan is het niet overdreven te beweren dat het vooral de auteurs
van vrijzinnige tendenswerken zijn geweest die het terrein hebben geëffend, waarop
de grote prozaïsten van de Van Nu en Straks-generatie, Buysse en Streuvels, de
Vlaamse roman op Europees niveau konden brengen. Ik zeg wel vrijzinnige auteurs,
omdat hun tendenswerken weliswaar partijdig zijn, anders was er trouwens van
tendens geen sprake, maar zelden of nooit sectair en fanatiek, wat van de klerikale
tendensromans van bv. de gebroeders Snieders jammer genoeg niet kan gezegd
worden. Het bevestigen van waarden en normen van een establishment, van welke
aard ook, leidt overigens zelden of nooit tot dieper inzicht in de werkelijkheid en
ware vooruitgang. Dit laatste is ook van toepassing op de tendensromans van algemene
aard, zoals bv. Conscience ze schreef, o.m. tegen de dronkenschap, aangezien de
moralisatie daar de ware oorzaken toedekt en zo de gevestigde machten ongemoeid
en bijgevolg de sociale wantoestanden onveranderd laat.
Historisch is er van Arm Vlaanderen een sterke signaalfunctie uitgegaan - een
aantal gegevens in verband met de invloed van het boek stipte ik reeds aan -, ofschoon
evenmin als bij de Max Havelaar, daar in een onmiddellijke toekomst concrete
resultaten zijn uit voortgekomen. De strijd tegen het klerikalisme werd in de Vlaamse
letteren pas door Gerard Walschap beslecht, op een ogenblik dat de herinnering aan
het boek reeds vervaagd was. Echte materiële welstand voor brede bevolkingslagen
kwam er in Vlaanderen eerst na de Tweede Wereldoorlog, al is ook de dag van van-
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daag nog niet alle armoede verdwenen. Maar het waardevolle van het werk was er
ook in gelegen dat ondanks de antiklerikale strekking iets diepers werd gesuggereerd
over een geestelijke armoede, een cultureel vacuüm in onze gewesten waartegenover
de volksbeschaver vrijwel machteloos stond. Die armoede lijkt mij ook in het rijke
Vlaanderen nog niet geheel verleden tijd, en zolang wij uit de statistieken vernemen
dat de modale Nederlander jaarlijks drie boeken koopt tegenover de modale Vlaming
slechts twee, kan het misschien geen kwaad dat de literair-historisch geïnteresseerden
onder ons toch eenmaal in de loop van hun leven de twee delen ter hand nemen van
die vaak eenzijdige, stuntelige, wijdlopige, maar tegelijk ongemeen boeiende en
meeslepende roman, en hem de ruimere bekendheid geven die hij verdient.
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Fin de siècle
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Karel Wauters
De tragische levensvisie van Virginie Loveling
Wie enigszins vertrouwd is met de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw, zal zich
wellicht de vraag stellen waarom in deze lezingenreeks over het fictionele proza van
rond de eeuwwisseling, Van Nu en Straks en zijn entourage, ook het werk van Virginie
Loveling (1836-1923) ter sprake komt. In het meest grondige en recente
literair-historisch overzicht van deze periode, het door M. Rutten en J. Weisgerber
geredigeerde Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’ (1988), gebeurt dit niet.
Evenmin is dit het geval in het bekende algemene standaardwerk van R.F. Lissens,
De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (1967, 4de ed.), waar Loveling niet in
het fin de siècle geplaatst wordt, maar in het tijdvak daarvoor, het realisme. Van die
periode beschouwt Lissens haar zelfs als de exponent bij uitnemendheid: ‘In de hand
van deze kloeke vrouw’, zo schrijft hij, ‘bereikt het orthodoxe realisme zijn
hoogtepunt’ (p. 65). En onder orthodox verstaat hij dan dat er bij haar geen
afwijkingen waar te nemen vallen naar impressionisme of naturalisme, dat haar
oeuvre volkomen in de lijn ligt van wat hij een ‘altijd wat beperkte observatiekunst’
noemt.
Het komt mij voor dat deze karakteristiek van Lissens, al voeg ik er onmiddellijk
aan toe dat het gaat om een deelkarakteristiek, niet helemaal juist is. Vooreerst ben
ik van oordeel dat Virginie Lovelings observatiekunst minder beperkt is dan hij laat
uitschijnen en zal ik dat in mijn uiteenzetting trachten aan te tonen. Verder moet ik
ontkennen dat haar romans en verhalen geheel vrij zouden zijn van naturalistische
elementen of invloeden. Het naturalistisch getij heeft bij haar wel degelijk sporen
nagelaten, maar ter ontlasting van R.E Lissens dient gezegd dat het dan niet gaat,
met uitzondering van de novelle Meesterschap (1898), om het sociologische
naturalisme van o.a. Buysse, de jonge Streuvels en Reimond Stijns, om de niets
ontziende, in hun tijd aanstootgevende evocatie van primitieve driftmensen uit het
landelijke of grootstedelijke proletariaat, maar om het pathologische naturalisme
zoals Ton Anbeek dat heeft omschreven voor de Noord-Neder-
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landse literatuur1. Daarin ligt meer de nadruk op de psychologische analyse van
ziekelijk-nerveuze, psychisch labiele personen ook uit de hogere standen, zij het niet
uitsluitend. Bij Virginie Loveling denk ik bijvoorbeeld aan haar romans Erfelijk
belast (1906) en Het revolverschot (1911).
Waar Lissens stelt dat zij zich nooit tot impressionistische taal- en stijlexperimenten
heeft laten verleiden, ben ik het wel met hem eens. De ‘écriture artiste’ is grotendeels
aan haar voorbijgegaan. Ook moet men erkennen dat haar taalcreativiteit en beeldend
vermogen vergeleken met de stijlkracht van Buysse en Streuvels beperkter zijn. Ik
vermoed dan ook dat het vooral haar veeleer sober stilistisch palet was dat Lissens
ertoe bracht haar tot een oudere periode te rekenen, en bv. te schrijven dat haar
novellistisch werk dichter bij Hildebrand stond dan bij Anton Bergmann. Op grond
van thematiek en inhoud zou deze bewering namelijk pertinent onjuist zijn.
Bij de literair-historische situering van een auteur hangt natuurlijk veel af van de
factoren die men bij de beoordeling van zijn werk laat prevaleren. Als ik Virginie
Loveling bespreek als belangrijke figuur van rond de eeuwwende, heeft dit uiteraard
te maken met het feit dat zij in die jaren haar voornaamste en waardevolste romans
publiceerde. Dat leek me zwaarder door te wegen dan haar geboortejaar 1836, op
grond waarvan zij inderdaad tot een vorige generatie prozaïsten behoort. Maar
relevanter nog was mij de vaststelling dat zij reeds vóór Van Nu en Straks de
autonomie van het literaire kunstwerk tot fundament had gemaakt van haar
schrijverschap. Schoonheidszin en esthetiserende schrijfstijl mochten dan in het oog
springende kenmerken zijn van een nieuw literair klimaat, de scheiding der geesten
voltrok zich vooral rond het autonomiebeginsel: schrijven in dienst van het volk,
naar de lezer toe, of schrijven als verwoording van de eigen leef- en denkwereld. In
Een winter in het Zuiderland, een lichtelijk geromanceerd reisverslag dat in 1890,
drie jaar vóór Van Nu en Straks dus, verscheen, stelde Virginie Loveling bij monde
van het hoofdpersonage, haar alter ego, dat een romancier diende weer te geven wat
hem zelf bezielde, zonder rekening te houden met zijn lezers. Zij ging daarmee in
tegen een Amerikaanse schrijfster, die van mening was dat men zijn publiek steeds
naar de ogen moest zien en geven wat het verlangde2. Zij opteerde dus voor een
literatuurmodel dat binnen de Vlaamse context duidelijk toekomstgericht was,
aangezien haar

1

2

T. Anbeek, De naturalistische roman in Nederland, Amsterdam, 1982. Voor de twee
strekkingen binnen het naturalisme, zie J. Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle,
Amsterdam, 1993, p. 280-291.
Een winter in het Zuiderland, Gent, 1890, p. 115-116.
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standpunt neerkwam op een impliciete afwijzing van Conscience en diens populaire
verhaalkunst.
Inderdaad heeft Virginie Loveling enkel geschreven uit innerlijke noodzaak of
voor haar plezier. Daarin stemt ze overeen met haar veel jongere literaire collega's
van Van Nu en Straks en heeft ze zo goed als geen affiniteiten meer met haar eigen
generatiegenoten. Wat zij te zeggen had was in de grond niet bepaald opbeurend.
Men zou haar werk kunnen omschrijven als een steeds dieper gravende zoektocht
naar de essentie van de ‘condition humaine’, waarvan het eindresultaat uitgesproken
pessimistisch is: de mens staat weerloos tegenover de dood en de wisselvalligheden
van het lot, tegenover wat de auteur bij herhaling de ‘gruwzaamheid’ van de natuur
heeft genoemd. ‘Gruwzaam’ is dan ook het meest opvallende en gevoelsgeladen
woord uit gans haar werk. Vanavond zal ik trachten om aan de hand van enkele van
haar meest representatieve werken een beeld te schetsen van haar ontwikkelingsgang.
In tegenstelling tot de meeste van haar literaire collega's is Virginie Loveling wat
afkomst en opvoeding betreft geprivilegieerd geweest. Ik ga hier niet uitweiden over
haar biografie, en volsta met de mededeling dat zij, geestelijk vooral nauw verbonden
met haar zuster Rosalie, opgroeide in een intellectueel hoogstaand milieu dat
connecties had met het Franstalige geestesleven in en rond de Gentse universiteit,
maar desondanks zeer Vlaamsbewust bleef. Tal van bekende figuren uit de pionierstijd
van de Vlaamse Beweging kwamen te Nevele bij de familie Loveling over de vloer,
getuige niet enkel de latere autobiografische geschriften van Virginie3, maar veel
sprekender nog de satirisch gekleurde tekeningen, de kostelijke karikaturen die
Virginie en Rosalie als tieners van menige illustere literator op papier brachten4. Die
treffen door een scherp en soms ongenadig observatievermogen, dat eveneens, maar
dan in mildere vorm, typerend zal zijn voor hun literair debuut.
In verband met dit laatste ga ik het niet hebben over hun gedichten, die doorgaans
beschouwd worden als het hoogtepunt van de realistisch getinte genrepoëzie in
Vlaanderen. Ik begin met hun novellistisch werk, dat zij aanvankelijk publiceerden
onder de protectie van J.J. Heremans, al wil ik het enkel in vogelvlucht bekijken.
Binnen de ontwikkeling van het genre is het in Vlaanderen even waardevol en zeker
zo vernieuwend, als we tenminste de prestaties van Anton Bergmann buiten
beschouwing laten. De novellen van beide gezusters en later van Virginie alleen zijn
namelijk niet langer

3
4

Virginie Loveling, Herinneringen, bijeengebracht en ingeleid door A. van Elslander, Hasselt,
1967, p. 23.
Zie G. Schmook, ‘Onze Rensen’, Gent, 1950.
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episodisch van opbouw, zoals voordien in de Vlaamse literatuur doorgaans het geval,
gericht op het verhalen van voorvallen en feiten, maar geconcentreerd op de
uitbeelding naar waarheid van karakters en gemoedstoestanden. In een brief d.d. 23
februari 1875 aan de dichteres Maria van Ackere-Doolaeghe uit mevrouw
Courtmans-Berchmans haar ongenoegen over de verhaalkunst van het zusterpaar.
Het bekende Meester Huyghe, van Rosalie, noemt zij een ‘schoolverhaal’, alledaags
en zonder treffende gebeurtenissen. In De verdwaalden van Virginie Loveling stoort
haar eveneens de story ‘zonder zout noch smout’, en ergert zij zich voorts aan het
ontbreken van een zedelijk-opbouwende strekking en de weinig apetijtelijke
personages (een dronkaard en een vuile bazin)5.
Haar oordeel illustreert haast exemplarisch het verschil in opvatting tussen de
oudere literaire generaties die het element volksbeschaving hoog in hun vaandel
voerden en de vertegenwoordigers van het nieuwe die de gezusters Loveling op dat
ogenblik ongetwijfeld reeds waren. Wat zij als minpunten beschouwden waren
immers juist de hoedanigheden van een meer volwassen en psychologisch
verantwoorde werkelijkheidsobservatie, die elementen als avontuur, idealisering, zo
typerend voor Conscience en volgelingen maar ook nog voor de representanten van
een schuchter, halfslachtig realisme, waartoe Courtmans-Berchmans met haar
omvangrijk oeuvre zelf behoorde, naar de achtergrond had verwezen.
Dit neemt niet weg dat een aantal teksten uit de bundels Novellen (1874) en Nieuwe
novellen (1876) in onze ogen nog rijkelijk melodramatisch overkomen, ook waar zij
van de hand zijn van Virginie Loveling. Andere echter bevatten - ook thematisch reeds veel van wat later in haar werk uitvoeriger aan de orde zal komen. Aldus Sidon
uit de eerste bundel, de wrang-realistische levensgeschiedenis van een weeskind, dat
door haar hypocriete en intellectueel pretentieuze tante als het ware de dood wordt
ingedreven, en enkel bij haar blinde grootoom momenten van liefde en waardering
vindt. Sidon ‘verviel in diepe treurnis’, zo lezen we, ‘en verlangde naar den nacht
om te slapen, en te vergeten, dat zij leefde’6. Ik denk ook aan De kwellende gedachte
uit de tweede bundel, een somber-tragische geschiedenis van waanzin en dood, waarin
een kind ongewild oorzaak wordt van de dood van de vader. Wegens het belang van
erfelijkheid en milieu zou men deze novelle zelfs naturalistisch kunnen noemen.

5

6

L. Fonteyne en M. de Schepper, ‘Mijne Hooggewaardeerde vriendin’, brieven van Maria
van Ackere-Doolaeghe aan Johanna Desideria Courtmans-Berchmans (met een antwoord),
in: Miscellanea Denise de Weerdt, Brussel, 1993, p. 71-72.
Rosalie en Virginie Loveling, Novellen, Gent, 1874, p. 230.
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In elk geval schetst Virginie Loveling ons een veel waarachtige beeld van de
werkelijkheid dan de meesten van haar oudere en zelfs contemporaine literaire
collega's. Het verbaast dan ook niet dat op thematisch vlak menig verhaal of novelle
als een rectificatie van hun verhaalkunst overkomt. Sidon bijvoorbeeld zou men
kunnen opvatten als een gedeeltelijke negatie van de boodschap die August Snieders
met zijn tendensroman Het zusterke der armen (1867) de lezer wilde brengen. In dit
werk maakt eveneens een dame uit de burgerstand zich schuldig aan
kinderverwaarlozing, maar gebruikt de auteur dit gegeven om de vrouwenemancipatie
te veroordelen. Van dergelijke conservatieve reflexen valt bij Virginie Loveling geen
spoor te bekennen.
In verband met zulke thematische rectificaties zou men ook nog kunnen wijzen
op de novelle Het hoofd van 't huis uit de gelijknamige bundel Het hoofd van 't huis
en allerlei schetsen (1883). Daarin beschrijft zij hoe in twee grote gezinnen na het
overlijden van de resp. moeders de oudste dochter telkens de leiding van de familie
op zich neemt, temeer daar de vaders allesbehalve wilskrachtige figuren zijn. Sabine
of Sepken is doorgoed maar slordig, Laetitia streng en vroom maar erg burgerlijk.
Hoe deze twee karakters echter ook contrasteren en in een verschillende
maatschappelijke entourage evolueren, aan beiden gaat het geluk voorbij, vooral
omdat broers en zusters later niet of nauwelijks rekening houden met de opofferingen
die de oudste zich getroostte. In feite is deze tekst een ontkenning van het door
Conscience en aanverwanten, vaak in moraliserende slotpassages geformuleerd
beginsel dat goed zorgenvoor ouders en naastbestaanden een lang en gelukkig leven
garandeert. Nog in een novellenbundel van tien jaar later, Een vonkje van genie en
andere novellen (1893), wordt lijnrecht ingegaan tegen een van de meest succesrijke
archetypeverhalen van de Vlaamse 19de eeuw. In de titelnovelle brengt Virginie
Loveling het levensverhaal van een schilderkunstig uitermate begaafd volkskind, dat
echter door funeste milieu-invloeden maar meer nog door de inertie en laksheid van
de begoede standen, zij die zouden kunnen helpen, zijn creativiteit laat teloor gaan.
Aan het eind van de novelle is het laatste vonkje genie van Jeroen van Muishond
Meesters, zoals het hoofdpersonage zo kleurrijk heet, voorgoed uitgedoofd en gaat
de arme stakker zonder morren en zonder in opstand te komen verder met lichamelijke
arbeid, ‘in het zweet zijns aanschijns, als slaaf van den grond’7. Zo verging het in
werkelijkheid de meeste begaafde kinderen uit de lagere sociale milieus

7

Een vonkje van genie en andere novellen, Utrecht-Gent, 1893, p. 54.
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in het 19de-eeuwse Vlaanderen, geheel anders dus dan in Consciences successtory
Hoe men schilder wordt(1843) en andere daardoor geïnspireerde werkjes zoals De
Brugsche primus (1883) van Karel Versnaeyen of Karel Klepperman (1878) van
mevrouw Courtmans-Berchmans. Geen wonder dat Virginie Loveling in haar
autobiografische schets van 1895 verklaart dat zij en haar zuster van Conscience De
leeuw van Vlaenderen, De Loteling en De arme edelman apprecieerden, maar dat
zijn overige werken hen voortdurend teleurstelden8. Een oordeel dat enigszins
vergeleken kan worden met dat van George Eliot, toen deze in 1855 Consciences
Tales of flemish life recenseerde en maar weinig waardering kon opbrengen voor
zijn simplistische psychologie en moralisaties9.
Virginie Lovelings novellen zijn dus duidelijk uit een ander, compromislozer hout
gesneden dan die van haar eigenlijke generatiegenoten, die grotendeels halfslachtige
realisten waren. Dit neemt niet weg dat wij er slechts één uitgesproken meesterwerk
in kunnen aanwijzen, de novelle Meesterschap (1898), waarover ik verder nog zal
spreken. Globaal genomen is haar romanoeuvre dan ook boeiender, en dit niet enkel
omdat de auteur deze prozavorm met meer brio heeft beoefend, maar vooral ook
daar we er de levensbeschouwelijke en geestelijke ontwikkelingsgang van de auteur
beter in kunnen onderkennen.
De overgang van novelle naar roman verloopt bij Virginie Loveling deels langs
lijnen van geleidelijkheid - haar novellen werden steeds omvangrijker en complexer10
-, deels onder druk van de politieke actualiteit, meer bepaald de schoolstrijd en de
op de spits gedreven levensbeschouwelijke tegenstelling tussen katholieken en
liberalen. Haar eerste roman is zoals bekend In onze Vlaamsche Gewesten. Politieke
schetsen (1877), wegens de brisante thematiek nog gepubliceerd onder een
schuilnaam, W.G.E. Walter. Hierin beschrijft zij hoe een vreedzaam dorp, dat door
een evangelisch gedreven oude pastoor en een altruïstisch liberaal en vrijdenker in
een geest van tolerantie en wederzijds respect voorbeeldig werd bestuurd, door
toedoen van een jonge fanatieke clericus tot een oord van haat en onverdraagzaamheid
wordt. Als romandebuut in de context van de Vlaamse jaren zeventig kan dit zeker
tellen. Wat niet belet dat haar volgende roman Sophie (1885), eveneens een ten-

8
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Virginie Loveling, Herinneringen, p. 23.
Zie O. Wellens, De kritische receptie van Conscience in Engeland, in: Handelingen van de
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denswerk, blijk geeft van meer menselijke en artistieke maturiteit, daar de auteur
hier politieke tegenstellingen en schooloorlog verbindt met een uitgesproken
persoonlijke componente: haar afwijzing van het kerkelijk katholicisme en de
verantwoording daarvan.
Naar Victoriaans recept bestaat het boek uit drie delen (uitgegeven in twee
banden11), die elk een fase uit de schoolstrijd belichten. Het eerste deel schetst de
situatie aan de vooravond van het conflict; het tweede de beginnende vijandelijkheden
en zegepraal van de katholieken; het derde het liberale tegenoffensief. Als historisch
feitenrelaas is het werk objectiever dan Arm Vlaanderen (1884) van Teirlinck en
Stijns, die als onderwijzers meer betrokken partij waren. Aan het eind van hun roman
was de triomf van de clerus compleet, de nederlaag van het gemeenteonderwijs totaal.
Virginie Loveling ziet de zaken genuanceerder, nuchterder ook, in elk geval iets
meer vanop afstand. Niet alle onbetrouwbare individuen scharen zich bij haar achter
het klerikale vaandel. Aan beide kanten zijn er witten en zwarten, al veroordeelt zij
de klerikale machtsaanspraken in de grond even fel.
Die grotere afstandelijkheid heeft tot gevolg dat Sophie wellicht minder gloed en
bezieling uitstraalt dan Arm Vlaanderen, maar ligt niettemin mee aan de basis van
de grote kwaliteiten van de roman: zijn meer verantwoorde psychologie en zijn
intellectueel gehalte. Het verhaal van de schooloorlog op het Vlaamse platteland,
ofschoon op zichzelf niet onbelangrijk, staat immers in nauw verband met het
geestelijk emancipatieproces dat de titelheldin doormaakt, ontwikkeling die haar van
volgzame, goedgelovige jonge vrouw transformeert tot een volwassen, zelfstandige
en vooral in levensbeschouwelijk opzicht kritisch denkende persoonlijkheid.
Want het boek handelt niet enkel over onderwijs, kerk en clerus, maar evenzeer
over lijden en dood, over de grote levensvragen. Zo is het geen toeval dat de eerste
hoofdstukken gewijd worden aan het sterfbed van Sophies moeder (in geen enkel
belangrijk werk van Virginie Loveling ontbreekt een pakkende sterfscène) en de bij
die gelegenheid zich aankondigende zwakzinnigheid van haar zuster Camille. De
verteller toont Sophie sereen in haar leed, maar analyseert dit laatste niettemin zeer
scherp. Wanneer haar smart tot een moment van gevoelloosheid leidt, stelt hij zich
o.m. de vraag: ‘is dit eene voorzienigheid der natuur, waardoor onze krachten gespaard
worden, of eene harer gruwzaamheden te meer, het ondraaglijk pak vluchtig van
onze schouders op te heffen om het er nog verzwaard weder te laten op neervallen?
Ik weet het niet’ (I, 5-6). Men karakteri-
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seert vaak de latere periode van Virginie Loveling als pessimistisch. Als wij goed
lezen is dit pessimisme in haar werk echter van bij de aanvang aanwezig. Het wordt
enkel intenser met de tijd.
In haar miserie vindt Sophie geen troost bij pastoor en onderpastoor, die eerder
formalistisch denken en handelen, maar bij coadjutor Angelman, een geleerd priester
(historicus en licentiaat in de theologie), die om zijn weigering zich bij de verkiezingen
te engageren, door zijn superieuren naar Sophies patatdorp (Zompelgem) werd
verbannen. Hij is het die er haar van weerhoudt om in een vlaag van altruïstische
exaltatie in het klooster te treden. Zijn lot doet haar ook voor het eerst twijfelen aan
het kerkelijke establishment, temeer daar hij zoals Sophie afkerig blijkt van
catechismusonderricht dat uitsluitend op memoriseren berust en aan het sterfbed van
een jonge vrouw, een jeugdvriendin van Sophie, op dezelfde manier reageert als zij:
‘Mijnheer Angelman was niet verhard door het zien van het lijden en voelde, wat
wij allen voelen bij het doodsbed eener stervenden die van het leven nog niets dan
de begoochelingen kent, en dat leven druppel voor druppel ontsnappen ziet:
medegevoel, gepaard met eene soort van verontwaardiging over het gruwzame der
natuur, en onze eigen machteloosheid tegenover deze’ (I, 66-67).
Oprechte deelneming in haar leed ervaart Sophie eveneens van de dorpsonderwijzer,
de alom geachte meester Ottevare. Met diens viering door baron, clerus en de hele
dorpsgemeenschap voor vijfendertig jaar onafgebroken pedagogische inzet eindigt
het eerste deel van de roman.
In de loop van het tweede deel, waar de schoolstrijd geëvoceerd wordt in al zijn
hevigheid, worden Sophies twijfels aan het officiële kerkbestel alsmaar groter. Haar
voornaamste steen des aanstoots is dat meester Ottevare, die in zijn rechtschapenheid
zijn eed van ambtenaar getrouw wil blijven, nu met alle zonden Israëls beladen wordt
en het leven onmogelijk gemaakt door juist diegenen die hem nauwelijks een jaar
tevoren nog in de bloemetjes hadden gezet. Wanneer zij bovendien constateert dat
zelfs het ‘maseurken’, door wie haar geestesgestoorde zuster verzorgd wordt, zich
in het huis van haar liberale schoonbroer aan machtsmisbruik bezondigt en bij de
vernedering van Ottevare aardig meehelpt, realiseert zij zich ‘dat de dracht van het
geestelijk kleed niet volstaat om onvoorwaardelijk op goedheid en kieschheid
aanspraak te mogen maken’ (I, 256). Dan duurt het niet meer lang tot de clerus in
haar ogen alle krediet heeft verloren: ‘Het was om de zonden der wereld af te koopen,
om vrede en liefde te doen heerschen, dat de God-mensch een zoo smadelijken
marteldood gestorven was ... en hoe handel-
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den zij, die zich zijne volgelingen dorsten noemen???? O Jezus, wat euveldaden
pleegt men in uw heiligen naam! riep zij uit’ (II, 331). Tegenover het lijden van
Ottevare, die het gebeuren niet kan verwerken, staat zij machteloos, maar in elk geval
is zij het die de onderwijzer op zijn ziek- en sterfbed verzorgt en zo het ware
christendom in praktijk brengt. Haar dorpsgenoten hebben de geëxcommuniceerde
onderwijzer totaal in de steek gelaten.
In het derde en laatste deel stelt zij vervolgens niet enkel kerkelijke structuren in
vraag, maar begint zij ook te twijfelen aan het bestaan van een goede God, omwille
van het vele onverdiende en onschuldige leed op deze wereld. Aanleiding daartoe is
de dood van haar neefje, kleine Louis, het zoontje van haar zwakzinnige zuster, dat
evenals het ‘geuzenkind’ uit de bazaar in vreselijke pijnen sterft. In feite had men
juist het omgekeerde mogen verhopen, gezien de gebeden, devotionele praktijken
en relikwieën die men tot zijn genezing had geaccumuleerd: ‘Was het dan waar dat
God de door hem zelven ingestelde wetten der natuur niet ten behoeve van enkele
uitverkorenen overtrad? Was het dan al om het even, of men in den nood de heiligen
en de koningin des hemels aanriep, of geen enkel gebed daarboven stuurde?’ (II,
394).
Hoe dan ook, in elk geval is Sophie tot het inzicht gekomen dat de ‘uitwendige
teekens van den eeredienst’ niets gemeen hebben met authentiek christendom, recht
en deugd. Maar ook de vrijdenkerij als systeem volstaat evenmin als het zgn. enig
ware geloof om de mens van zijn dwaalspoor af te brengen. Waar het op aankomt is
een vlekkeloze levenswandel en een onkreukbaar arbeidsethos, zoals Ottevare en
Angelman die te zien gaven. Sophie aarzelt dan ook niet onderwijzeres te worden in
de gemeenteschool, wanneer een incompetente leerkracht het heeft laten afweten.
In die taak vindt zij een levensdoel en wat de auteur ‘het duurzaam geluk van
plichtsbetrachting’ noemt (II, 444). Tenlotte resulteert Sophies menselijke en
intellectuele zoektocht in een huwelijk met Angelmans broer Jozef, die Ottevare aan
de gemeenteschool heeft opgevolgd en eveneens een sterke en integere persoonlijkheid
is. De huwelijksceremonie willen beide partners alsnog in de kerk laten plaatsvinden,
maar wanneer de geestelijkheid zich op het afgesproken uur onhebbelijk en hautain
aanstelt, voltrekken ze hun huwelijk zelf, nu resoluut voor de vrijzinnigheid opterend,
al blijven zoals de slotpassage nadrukkelijk stelt, de ‘leerstelsels van het Evangelie’
samen met het persoonlijke geweten leidraad en steun van hun verdere levenswandel.
In zekere zin eindigt Sophie met een happy end, wat echter niet betekent dat de
auteur daarmee haar prangende vragen in verband
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met lijden en dood heeft willen wegmoffelen. Die blijven onverminderd gesteld, met
weliswaar als enig antwoord dat een oplossing zeker niet zal komen vanwaar men
ze, in eerste instantie althans, zou mogen verwachten: van de katholieke kerk en haar
bedienaren.
In een brief van 3 december 1886 aan Albert Verwey schreef Frans Netscher: ‘Ik
durf U aan te raden Virg. Lovelings “Sophie” eens te lezen. Volgens mijn opvatting
is dit het beste prozawerk, dat in de laatste jaren in Holland geschreven is’12. Ik zou
het wat voorzichtiger formuleren en spreken van een van de beste, want volmaakt is
de roman zeker niet. Daarvoor is het laatste gedeelte, waarin de liberale reactie tegen
het klerikale offensief gestalte krijgt, te anekdotisch opgevat en is de figuur van
Sophie ondanks de psychologische verdieping nog iets te veel projectie en spreekbuis
van de auteur zelf. Maar Netscher heeft zeker aangevoeld dat hier een vrouwelijke
auteur zonder aanzien des persoons en zonder rekening te houden met gevoeligheden
van lezers uitdrukking gaf aan eigen overtuiging en inzichten, om het in het jargon
van de jonge Tachtigers te zeggen, schreef over wat zij zelf ‘gevoeld’ had.
Tussen Sophie en haar volgende grote roman, Een dure eed (1892) van zeven jaar
later, bestaat er dan ook een aanzienlijk verschil. In dit werk staat eveneens een
vrouwelijk personage centraal, dat zoals Sophie een karakter uit één stuk is en in dat
opzicht naar de auteur zelf verwijst. Maar de objectiveringsgraad is nu veel groter Reine is een boerenvrouw, niet langer een burgerlijke intellectuele - en de psychologie
complexer en meer doordacht.
Het gegeven van het boek is anders vrij eenvoudig. Reine, een vondelinge die door
het armbestuur als meid op een boerderij werd geplaatst, verlooft zich met Filip, die
samen met zijn tweelingbroer Marcellien op een aanpalende hofstee bij zijn
grootouders werkzaam en woonachtig is. Die verloving heeft voor haar iets sacraals,
men zou kunnen spreken van een wijding: slechts één man, Filip, zal zij, wat er ook
gebeure, in haar leven beminnen. Dat is de dure eed die zij zweert aan de vooravond
van het vertrek van de twee broers, die naar Frankrijk reizen in verband met de dood
en de erfenis van hun grootvader. Hun moeder was namelijk met een Fransman in
het huwelijk getreden, maar evenals haar echtgenoot vroegtijdig overleden, waarna
de tweeling door een oom uit Frankrijk terug naar de Vlaamse grensstreek was
gebracht, naar hun grootouders van moederszijde. Ofschoon ze zich daar nauwelijks
van bewust zijn bezitten Filip en Marcellien dus de Franse nationaliteit, en wanneer
ze in Frankrijk de schamele erfenis van
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hun grootvader in ontvangst nemen, worden ze daar bij wet verplicht onmiddellijk
hun militaire dienstplicht te vervullen. Nauwelijks enkele weken bij het leger, overlijdt
dan Filip aan een besmettelijke ziekte. Het bericht van zijn dood ervaart Reine als
wreed en onmenselijk, maar zij wankelt geen ogenblik en hernieuwt met volle
overgave haar eed, die nu in de praktijk neerkomt op een celibaatsgelofte, aangezien
trouw tot in de dood aan Filip een huwelijk bij voorbaat uitsluit.
De auteur zal nu beschrijven hoe deze haast religieus bezielde standvastigheid
geleidelijk aan kracht en intensiteit verliest, afbrokkelt niet enkel door de werking
van de tijd maar gewoon ook onder invloed van de normale menselijke drang naar
geluk, hier het natuurlijke verlangen van de vrouw naar een man, een gezin en
kinderen.
Aanvankelijk heeft Reine nauwelijks moeite haar eed gestand te doen. Zoals gezegd
is zij een sterke persoonlijkheid, wilskrachtig en trouwhartig, een gesloten natuur
die meer over zichzelf en de dingen reflecteert dan doorgaans bij vrouwen van haar
stand en geestesontwikkeling het geval is. Wanneer haar zuster Veria - zuster in de
zin dat zij evenals Reine vondelinge is -, de verloofde van Marcellien, haar afwezige
beminde vlug vergeet en met een wel gesitueerde oudere weduwnaar in het huwelijk
treedt, heeft Reine in de grond niets dan misprijzen voor zoveel karakterloosheid.
Gelijkaardige gevoelens overvallen haar wanneer Lieven van de molen, die haar
tevergeefs een huwelijksaanzoek heeft gedaan, een paar maanden later trouwt met
een andere landelijke schone, als gold het de aanschaf van een stuk huisraad. Die
gebeurtenissen doen haar liefde voor de overledene enkel meer herleven en elke
avond spreekt zij voor de ingelijste foto van Filip, plechtig en verheven, ‘Tot den
dood’. Deze confrontatie van Reine met het portret van de overledene zal zich geregeld
herhalen en zo uitgroeien tot het meest opvallende motief van de roman.
Meer getroffen, althans meer dan ze voor zichzelf wil toegeven, wordt Reine
wanneer Veria kinderen krijgt en ze ook bij Lieven kinderen ziet. Dan komt er zelfs
bitterheid in haar hart, maar alles bij elkaar vindt zij voldoende troost in trouwe
plichtsvervulling, wat in concreto betekent boerenwerk op de hofstee van Filip en
Marcelliens grootouders, bij wie zij is gaan inwonen daar de oude lieden zonder hulp
niet meer uit de voeten kunnen.
Die toestand van relatieve gemoedsrust, in het boek mee gesuggereerd door de
wisseling der seizoenen en de daarmee verbonden huis- en landarbeid, loopt echter
op een eind wanneer Marcellien na zijn militaire dienstplicht weer bij zijn grootouders
verschijnt. Reine is verrast en ontsteld, het lijkt alsof er iets van Filip zelf is terugge-
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keerd. In elk geval doet die nieuwe aanwezigheid haar voor het eerst haar eenzaamheid
beseffen, en als ze 's avonds weer voor Filips portret staat, schijnt zijn beeld verbleekt,
de trekken minder duidelijk. ‘Aan u voor eeuwig’, zegt ze dan, wat in feite een vagere,
minder sterke formulering is dan ‘Trouw tot den dood’. Van de eeuwigheid kunnen
we dromen, in onze fantasie allerhande voorstellingen maken, de dood daarentegen
is een onloochenbaar feit, een concretum.
Weldra beleeft Reine momenten van verwarring. Wat ze thuis voortdurend ziet is
uiteraard het gezicht van Marcellien, maar door haar eed gedreven wil ze uitsluitend
Filips beeld vasthouden: ‘Zij wilde het ééne niet zien, zij trachtte het andere vast te
houden; het ontsnapte haar; zij vervolgde het met hare verbeeldingskracht; maar het
loste zich in het rijpere op, beide schoven eenige malen over elkander en versmolten
toen ineen, en helder en duidelijk bleef het oude zegepralend over’ (130). De
herinnering aan Filip haalt hier nog de bovenhand, maar weldra komt ze zodanig
onder de bekoring van de persoon van Marcellien - die overigens oprecht van haar
houdt -, dat de band die haar aan de overleden Filip bindt enkel nog door haar wil in
stand wordt gehouden: ‘Hare belofte was haar heilig; maar enkel nog door die belofte
was ze aan Filip verbonden: al die trillingen van haar hart, hare gedachten, heel haar
wezen, alles behoorde aan den andere’ (158).
Een volgende stap bestaat er dan in dat ze dit laatste bij haarzelf inziet. Maar
vooraleer ze haar liefde voor Marcellien aanvaardt en zich definitief gewonnen geeft,
maakt ze nog een geweldige innerlijke strijd door, zo fel dat ze zich later verbaast
over haar lange en haast bovenmenselijke weerstand tegen haar eigen hart. Als dan
echter eindelijk de liefde heeft gezegevierd, wordt ze vervuld van een jubelende
vreugde: ‘Zij ook, zij ook! Aan haar evenals aan elke andere de toekomst met al hare
verborgenheden, met al hare vermoede, maar nog ongenoten wellust!’ (204). Haar
laatste blik op Filips portret is dan ook van alle emotionaliteit ontdaan: ‘het was
gansch verbleekt, bijna uitgewischt als zijne herinnering in haar binnenste; zij zag
het lang aan; zij trachtte zijne trekken weer te vinden, nog eenmaal de oude gevoelens,
zelfs den vroegeren angst voor meineed in zich op te wekken, maar het gelukte niet’
(204). Daarmee is een eind gekomen aan een psychologisch proces dat als we kijken
naar de vertelde tijd ongeveer tien jaar in beslag nam, en dat door Virginie Loveling
in zijn diverse fasen, verglijdingen en geleidelijkheden meesterlijk werd weergegeven.
Evenals Sophie kent Een dure eed een gelukkig einde, maar evenmin als in
eerstgenoemde roman betekent dit dat de grote levensvragen daardoor niet aan bod
zouden komen. Kritische vra-
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gen en reflecties in verband met leven en dood, het lijden, de positieve of negatieve
geaardheid van de natuur zelf zijn steeds, weliswaar op de achtergrond, en sourdine,
maar niettemin reëel aanwezig. Als Reine het overlijden van Filip verneemt balt ze
haar vuisten naar het brutale noodlot. En wanneer de doodzieke Cieska haar haar
borsten toont, die door kanker afzichtelijk zijn vervormd, terwijl het beneden in de
herberg van haar man alle hens aan dek is, ervaart zij dat als ‘een pijnlijk geheel van
onbevrediging met het lot, de natuur en de menschen’ (45).
In feite wil Reine, en met haar uiteraard ook de auteur zelf, de natuur zien als een
harmonische ordening van mensen en dingen. Dat deze ordening in werkelijkheid
niet of enkel gedeeltelijk bestaat, dat er in de natuur destructieve krachten aanwezig
zijn, kan zij moeilijk verwerken. ‘Zij kwam in opstand tegen de boosheid der natuur’,
wordt er van Reine gezegd wanneer ze de machteloze getuige is van het overlijden
van Lievens jonge vrouw. ‘Had zij de moeder aan de kinderen, de gade aan de
echtgenoot kunnen weergeven, ten prijze van opofferingen zelfs, zij zou niet geaarzeld
hebben om het te doen’ (147). Zelfs wanneer haar jonge konijnen de stuipen krijgen
en daar ondanks alle goede raad niets tegen te doen blijkt, raakt ze diep onder de
indruk. De auteur heeft het bij die gelegenheid over ‘een element van vernieling voor
het nauwelijks in 't leven geroepene, dat behagen schijnt te scheppen in het verstooren
der harmonie van alle dingen’ (101). Enkel wanneer oude mensen overlijden na een
welgevuld leven komt er minder verzet, maar zelfs dan wordt de dood nog
gepersonifieerd tot een wezen dat ‘een waakzaam oog op elk zijner prooien houdt’
en hen beurtelings voor zich opeist (121). De enige remedie tegen lijden, ziekte en
dood, daar revolteren toch niet helpt, is voor Reine gelatenheid, berusting, maar ook
en vooral het ethos van de plicht: ‘Laat de bladeren afstuiven, de wolken gaan, de
menschen geboren worden, genieten, lijden, sterven, benijd hen niet, hun geluk zelf
leidt niet zelden tot hun val of hun verderf; doe uw plicht en zoek alleen daarin
bevrediging’ (148).
Ondanks niveauverschillen in de psychologische uitbeelding hebben Sophie en
Een dure eed nog met elkaar gemeen dat de hoofdpersonen bij al hun problemen
bewonderenswaardig integere en deugdzame mensen zijn, dat er m.a.w. nog altijd
van een zekere idealisering sprake is. In Meesterschap (1898), Virginie Lovelings
belangrijkste novelle en markantste literaire tekst na Een dure eed, is dit niet langer
het geval. De thematiek van het werkje ligt reeds gedeeltelijk in de titel vervat: de
drang in de mens, niet naar geluk zoals bij Sophie en Reine, maar naar de fatale
driftmatige surrogaten ervan, macht en bezit.
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Op een paradijselijk gesitueerde kleine hoeve aan de rand van het dorp leiden de
oude gebroeders Velghe, Bouwen en Sarelken, een gelukkig en ongestoord bestaan,
tot in de puntjes verzorgd als ze worden door Trezeken, kleinkind van een ongehuwde
zuster, die er de duivel doe al is. Niets schijnt dit vredig en idyllisch samenleven te
kunnen verstoren, maar reeds op de eerste bladzijden wordt de lezer duidelijk gemaakt
dat die harmonie niet zal blijven duren. Wanneer we vernemen dat de jonge vrouw
zich nooit moet laten pramen om te werken en nooit tegenspreekt, voegt de verteller
er namelijk aan toe: ‘Tegenspreken! dat zou Bouwen niet geduld hebben. Hij
handhaafde zijn meesterschap: “Laat u in den hoek niet zetten. - Ontkleed u niet,
voordat ge slapen gaat;” dat waren leuzen, die hij van zijn ouders geleerd en
levensregels, waarnaar hij zich richtte’ (70-71)13.
Wat Bouwen hier voor levenswijsheid houdt en dat in zekere zin ook is, degenereert
tot een destructief machtsbesef wanneer men het gaat verabsoluteren en inroepen
zoals hij doet om zich te verzetten tegen wat gewoon in de natuur der dingen ligt:
de verkering van zijn achternicht. Deze wordt het hof gemaakt door een zekere Feel,
die misschien ietwat geniepig is maar voor het overige niets meer verlangt dan wat
een modale boerenzoon in het 19de-eeuwse Vlaanderen redelijk zou vinden: ofwel
de geliefde laten introuwen bij hem thuis, ofwel zelf introuwen bij de geliefde. Zowel
het een als het ander is Bouwen echter onwelkom: in het eerste geval dreigt hem
vereenzaming en verwaarlozing; in het tweede, en daarvoor is hij tienmaal meer
beducht, ‘een stormloop tegen zijn meesterschap’, wat voor hem neerkomt op een
dreigement van ondergang.
Juist dat laatste zal nu realiteit worden, omdat Bouwen voor zijn verzorging van
Trezeken afhankelijk is en het introuwen van Feel wel moet dulden. Maar dan is zijn
machtspositie reeds bedreigd, ofschoon er uiterlijk nog geen vuiltje aan de lucht is.
Niet alleen heeft hij het door zijn aanvankelijk verzet tegen hun huwelijk bij het
jonge paar verkorven; door zijn autoritair optreden en voorts zijn Grandet-achtige
gedragswijze in geldzaken heeft hij bij hen eveneens de drift naar geld, bezit en
macht aangestoken. Trezeken verzorgt hem nog wel zoals vroeger, maar haar onschuld
verandert geleidelijk aan in sluwheid en daaronder schuilt reeds een heimelijk besef
van oppermacht. Feel die op de hoeve al het werk verricht, buigt zijn hoofd nog wel
onder Bouwens meesterschap, maar wordt in zijn binnenste rancuneus, haatdragend,
erop uit de oude
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man te onttronen. De episode van de veeprijskamp is in dit opzicht bijzonder
illustratief.
Zoals zo vaak in de verhaalkunst van Virginie Loveling wordt de handeling in een
fatale stroomversnelling gebracht door de uitersten van het leven: geboorte en dood.
Wanneer Trezeken kinderen krijgt, wordt Bouwen de facto gemarginaliseerd, daar
er begrijpelijkerwijze minder aandacht naar hem uitgaat. Door zich echter tegen die
evolutie te verzetten en de kinderzegen met lede ogen te aanschouwen, heeft hij zelf
ook schuld aan zijn isolement, omdat die houding voor de ouders uiteraard onduldbaar
is. Hoe dan ook, tegen de vruchtbaarheid en bijgevolg expansie van het jonge paar
heeft de aftakelende oude man geen verhaal, wat gesymboliseerd wordt door het
motief van de wieg. Wanneer Basiel of Berzeel, het oudste kind, ernstig ziek is, wordt
zijn wieg op een beschutte plaats bij de haard gezet, precies waar Bouwen naar
aaartsvaderlijk gebruik altijd in zijn leunstoel zat. ‘Het kind genas, maar de wieg
behield de plaats van verovering’, staat er in de tekst (117).
Van dan af gaat met de teloorgang van zijn meesterschap, ook Bouwens gezondheid
achteruit. Zelf speelt hij ook met de gedachte weg te gaan, maar daar komt niets van
in huis, daarvoor is hij te zeer, als de bomen op het erf, aan zijn woonst vastgegroeid.
Hij moet nu steeds meer de wet van de sterkste ondergaan, aanvankelijk bestaat dat
in het slikken van beledigende woorden, na de dood van Sarelken ook in het verrichten
van gewone huisarbeid, in feite knechtenwerk.
Dat overlijden van zijn debiele broer is voor het jonge paar als het ware het signaal
om een aanval te ondernemen op het laatste waarvan Bouwen nog meester is: zijn
geld. Trezeken en Feel eisen hun aandeel in de erfenis, wat op een njet stuit, met als
gevolg een nu openlijke vijandigheid van beide kanten. Wanneer Feel foefelt met
het nieuw huurceel, zodat Bouwen nu officieel bij hem inwoont in plaats van zoals
vroeger hij bij Bouwen, bereikt de spanning een hoogtepunt en is er niet veel meer
nodig voor een catastrofale en gewelddadige afloop. Die komt er, als Feel effecten
die hij voor rekening van Bouwen inwisselde niet wil overhandigen. De oude man
gaat in een bui van razernij Feel te lijf, maar krijgt van de ‘lompen klompenvoet’
van deze laatste ‘een ontzaglijken schop’ in volle borst, wat de auteur akoestisch
omschrijft als ‘een dubbel, kort gekraak als van een wagenwiel, dat over scherven
rijdt’ (132). Dodelijk gewond wordt hij door Feel en Trezeken naar zijn bed gesleept,
waar zij hem aan zijn lot overlaten; hij overlijdt in de loop van de nacht. De oudste
zoon die getuige was van de doodslag en de enige die Bouwen nog verzorgde, wordt
door Feel onder
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dreiging van fysiek geweld gedwongen zijn mond te houden. Bouwen wordt begraven
zonder dat de waarheid aan het licht komt: Feel en Trezeken weten de geneesheer
te misleiden en wat er hun nog aan geweten rest sussen ze met de gedachte dat het
allemaal voor het goed van de kinderen werd gedaan.
De scène van de moord herinnert onwilllekeurig aan de passage uit La terre (1887)
van Zola, waar Buteau samen met zijn vrouw zijn vader om het leven brengt. Het
gaat daar dan wel om een moord met voorbedachten rade en ook is de evocatie ervan
een stuk gruwelijker dan bij Virginie Loveling. Het motief is echter hetzelfde: de
drang naar meesterschap en bezit, waarvoor uiteindelijk ook de vrouwelijke partner
bezwijkt.
Maar een verwijzing naar het werk van Zola of naar dat van Cyriel Buysse,
waarmee Virginie Loveling vanzelfsprekend nog grondiger vetrouwd was, is niet
per se noodzakelijk om Meesterschap een geslaagde naturalistische novelle te noemen.
Daartoe volstaat de vaststelling dat de hoofdrolspelers van dit navrante verhaal, in
een door de auteur meeslepend beschreven proces, gaandeweg hun menselijkheid
verliezen tot zij enkel nog instinctieve agressieve driftnaturen zijn, moreel inferieur
aan het dier en als volwassenen aan het kind, dat bij hen vergeleken een hemel
vertegenwoordigt. Het verbaast dan ook niet dat in de slotpassage nog enkel het
oudste zoontje van Feel en Trezeken alsook Bouwens hond ten tonele worden gevoerd.
De laatste wroet op het graf van zijn meester en wordt vergeefs geroepen door Berzeel,
die zoals gezegd als enige de oude man in zijn laatste ogenblikken nog bijstond en
als in een flits getuige was van zijn dood. Dat moment gaf Virginie Loveling trouwens
de meest bewogen uitspraak over het sterven in de pen uit gans haar oeuvre: ‘Zien
sterven is een eenig iets, wie 't nooit heeft bijgewoond, weet toch dat het gebeurt,
weet het met zekerheid, met bevend hart, met lamheid in de armen, met ontzetting
in de trekken’ (146, XVII).
Het naturalisme is bij Virginie Loveling echter nooit een doel op zichzelf. Zij zal
er zich door aangetrokken voelen daar het naturalistische mensbeeld affiniteiten bezit
met het hare, maar het geheel van haar romanoeuvre ook uit haar latere zgn. donkere
periode valt er zeker niet mee samen. Een voor haar literaire ontwikkeling en
levensbeschouwelijke opvattingen belangrijke roman als De twistappel (1904) valt
er zelfs geheel buiten. In zekere zin is dit boek een vervolg op Sophie, omdat hier
nogmaals geloof en ongeloof, katholicisme en vrijzinnigheid met elkaar worden
geconfronteerd, maar nu in een serener sfeer, zonder antiklerikale oprispingen. Het
gegeven kan de lezer van vandaag wellicht ver gezocht en zelfs
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onwaarschijnlijk voorkomen, in de 19de-eeuwse Vlaamse context was het zeker niet
uit de lucht gegrepen.
Fernande Duquenne, een niet bijzonder intelligente maar zeer godsdienstige en
edelmoedige vrouw van goeden huize, trekt zich het lot aan van Gaspard, het zoontje
van haar overleden zuster. Zij vreest dat het kind moederlijke zorg tekort komt maar
vooral dat het door Mathijs, zijn integere maar ongelovige vader, in een geest van
vrijzinnigheid zal worden grootgebracht. Aanvankelijk wilde zij kloosterzuster
worden, maar haar proeftijd werd om gezondheidsredenen afgebroken. Door haar
moederlijk instinct gedreven besluit zij tot een huwelijk met haar schoonbroer - die
zij trouwens hoogacht -, op voorwaarde dat deze haar de vrijheid laat Gaspard
katholiek op te voeden en voor het overige van elk seksueel contact afziet. Een aantal
jaren verloopt alles naar wens, tot in beide partners de hartstocht voor elkaar ontwaakt
precies op een tijdstip dat de vader bij zijn ouder wordende zoon de religieuze
voorstellingen begint te ondergraven die zijn pleegmoeder hem had ingeprent. De
crisissituatie die daarop volgt leidt tot de teloorgang van het menselijk geluk voor
elk van hen: Gaspard, tot twistappel geworden van twee diametraal tegengestelde
levensbeschouwingen, verliest alle moreel houvast en laat voor de toekomst het
ergste vrezen; Fernande, ofschoon zij van haar man is gaan houden, vraagt en verkrijgt
zijn toestemming tot de kerkelijke ontbinding van hun huwelijk en treedt daarna in
het klooster; Mathijs zelf vereenzaamt en aanschouwt jaren later als bij toeval nog
eenmaal zijn geliefde vrouw, wanneer deze als overleden non ligt opgebaard. Werden
we in Sophie op de eerste bladzijden geconfronteerd met een sterfgeval, hier figureert
een dode aan het einde.
Ofschoon de auteur bij de uitbeelding van dit weinig alledaagse gegeven niet alle
melodramatische valkuilen heeft kunnen vermijden, heeft zij niettemin van Fernande
een imposante en levensechte figuur gemaakt. In haar persoon heeft zij ook het
katholicisme beoordeeld zoals zij dat als vrijzinnige in haar tijd zag: indrukwekkend
in zijn uitingen van onvoorwaardelijke plichtsbetrachting, toewijding en christelijke
naastenliefde, maar op intellectueel vlak, op het niveau van het kritische denken, niet
ruim genoeg en slechts ten dele voldoening schenkend.
Haar eigen wereldvisie, rationalistisch en positivistisch, die we terugvinden in de
opvattingen van Mathijs, wordt daarentegen juist gedragen door onophoudelijke
kritische reflectie: de natuur gehoorzaamt aan vaste, onverbiddelijke wetten; de mens
is niets dan een organisch wezen, ‘dat zijn begin en einde heeft als al het levende,
een atoom van de natuur, in bestendige wisselwerking, uit
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het gestorvene gevormd’ (159)14. Oorsprong en finaliteit van het wereldbestel zijn
ons onbekend: ‘mysteriën omringen ons op geestelijk gebied, maar de wetenschap
oordeelt met zekerheid’ (157). Dat God zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd is
bijgevolg een stukje mythologie, al blijft Christus de edelste persoonlijkheid die ooit
heeft geleefd. Maar ofschoon er geen persoonlijke God bestaat, toch moet de mens
‘de deugd betrachten, omdat zij tot de harmonie en het geluk van alles bijdraagt’, en
het kwaad vluchten ‘omdat het die harmonie verstoort en lijden veroorzaakt’ (160).
Over de aanwezigheid van pijn en leed dient men zich echter geen illusies te maken:
‘De mensch is tot het lijden gedoemd; hij verliest wat hij liefheeft; hij verlangt met
onmatige begeerten, wat hij niet krijgen kan en komt in opstand tegen de weigering
van het noodlot. En als zijn eisch bevredigd wordt, hoevele ontgoochelingen, welk
een reeks van smarten spruiten er uit voort!’ (236).
Wanneer men De twistappel (1904) vergelijkt met Het leven van Rozeken van
Dalen (1905), het meesterwerk van Cyriel Buysse dat een jaar later verscheen, blijkt
dat Virginie Loveling in tegenstelling tot haar neef meer waarheidzoeker is. Terwijl
Buysse gefascineerd wordt door de rijkdom van het ‘volle leven’ en natuur en mens
observeert in al hun schakeringen, peilt zij vooral naar de zin van het leven.
Haar bevindingen in dit verband worden na De twistappel alsmaar ontmoedigender,
voor zover ze dat voordien nog niet waren. Haar romans Erfelijk belast (1906) en
Het lot der kinderen (1906), de eerste typerend voor het pathologische naturalisme,
de tweede gewoon realistisch van factuur, tonen ons een somber beeld van de mens,
die in een wereld zonder spirituele dimensie het slachtoffer wordt van eigen
erfelijkheid of het egoïsme van anderen, terwijl hij zelf zijn medemens de dupe laat
worden van zijn baatzucht. Maar ik wil op deze werken niet nader ingaan en wens
enkel nog stil te houden bij Een revolverschot (1911), de laatste roman die Virginie
Loveling tot stand heeft gebracht en die men kan beschouwen als het hoogtepunt
van haar oeuvre.
Het gegeven is het volgende: in een dorp raken de twee dochters van de overleden
notaris Santander verliefd op dezelfde man, de muzikaal aangelegde rentenier Luc
Hancq. Deze constellatie zal de drie personages fataal worden. Als zusters zijn beide
vrouwen elkaars tegengestelde. Marie, de oudste, heeft haar uiterlijk niet mee, is
klein, bruin, mager; de elf jaar jongere Georgine daarentegen bezit een rijzige gestalte
en fixeert door haar schoonheid alle mannelijke aandacht. Ofschoon de zusters rijk
zijn, sierlijk gekleed
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gaan en beschaafde omgangsvormen ten toon spreiden, ligt hun verstandelijk niveau
evenwel niet hoger dan dat van de jonge boerinnen uit hun omgeving. Wel is Marie
geestelijk de meerdere van haar zuster. Deze informatie wordt door de auteur in het
begin van de roman verstrekt en is belangrijk voor een goed begrip van de tragedie
die komen gaat.
De handeling begint op nieuwjaarsavond wanneer de gezusters van een etentje
naar huis worden gebracht door Luc Hancq. Deze is op dat ogenblik nog een gehuwd
man. Zijn vrouw is echter veel ouder en bovendien slecht te been. Boze tongen
beweren dat hij haar getrouwd heeft om haar geld. Daar in de duisternis het gesprek
spontaan ook op overvallen en inbraken komt, brengt Hancq 's anderdaags, wanneer
hij nieuwjaar komt wensen - hij woont recht tegenover de gezusters -, als geschenk
een revolver mee. Dit geeft aanleiding tot uitgelaten taferelen, wanneer hij hen leert
hoe zij met het wapen moeten omgaan en er in het niet langer gebruikte koetshuis
een oefensessie georganiseerd wordt. ‘De oogen blonken; het gelach weerklonk als
in wedstrijd met het geknal der schoten’ (20)15. In een luchtige en losse sfeer wordt
hier het wapen geïntroduceerd dat de gever later zelf fataal zal worden.
Dezelfde dag komt er nog geen eind aan de feeststemming. Bij het diner dat Hancq
bij hem thuis organiseert en waar hij door zijn aangeboren beminnelijkheid het de
gasten danig naar hun zin maakt, blijkt voor het eerst dat de mooie Georgine het
meest bij hem in de gratie staat, wat bij de zusters trouwens leidt tot een korte
onenigheid. Maar vooraf wordt de lezer door de auteur grondiger ingelicht over het
karakter van Marie, het personage dat hij in de roman vooral zal volgen. We vernemen
dat Marie een eigenzinnig, verwend maar ‘diepvoelend’ kind is geweest, bij de
geboorte van haar jonger zusje weigerachtig reagerend, om niet te zeggen vijandig,
maar dat na verloop van tijd haar afkeer overwon en Georgine dan ging vertroetelen
als een soort levende pop, haar eigen kind als het ware. Met de jaren ontwikkelde
zich bij Marie trouwens een sterke behoefte tot hulpverlenen, en weldra was ze voor
de eenvoudige lieden van het dorp verpleegster, apotheker en dokter tegelijk. Maar,
staat er in de tekst, ‘Zij deed het uit natuurzucht, buiten eigen weten, in allen eenvoud,
onbewust van die verheven zijde in haar karakter’ (23). Verstandelijk overleg,
zelfreflectie en inzicht in de eigen aard komen er voor Marie niet aan te pas, evenmin
als voor haar jongere zus trouwens.

15

De citaten verwijzen naar de eerste druk van het werk: Het revolverschot, Antwerpen, 1911.
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Wanneer in het voorjaar Hancqs vrouw ziek wordt, is het op de eerste plaats Marie
die haar verzorgt en 's nachts bij haar waakt, terwijl er voor Georgine nauwelijks iets
aan de hand lijkt. Deze laatste is in de morgen echter wel getuige van de laatste uren
van Hancqs vrouw, maar vindt het niet nodig haar slapende oudere zuster te wekken,
ofschoon Marie er bovenal prijs op stelde juist dan aanwezig te zijn. Dit brengt mee
dat haar droefheid bij het vernemen van het overlijden gepaard gaat met een ander
gevoel: ‘verongelijking, achteruit gezet zijn: iets kwellends aan 't hart, iets
verontrustends, iets aan de opkomst van een onweer gelijk’ (47).
Maar na de begrafenis op een mooie dag in mei valt alles weer in zijn oude plooi.
Pas in de zomer raakt de handeling in een stroomversnelling, wanneer zowel beide
zusters als Luc Hancq van de partij zijn op een koekenbak bij Rijken Boer. Tijdens
die uitstap ervaart Marie eerst bijzonder scherp dat Georgine Hancqs voorkeur geniet,
wat bij haar leidt tot ‘een besef van verlies, het besef van 't hopeloos ontsnappen van
een eenige gelegenheid, van verkeerdheid, van wanverhouding’ (69). Als zij zich
echter alleen met hem op de toren van het kasteel bevindt en hartstochtelijk gekust
wordt, is al dat leed plots vergeten en lijkt er een nieuwe wereld voor haar open te
gaan. ‘Want in haar naïeve oude-meisjes onschuld kon zij, met haar eerlijk gemoed,
het gebeurde niet anders aanzien dan een algeheele wederkeerige overgave van hun
eigen zelven. Het huwelijk was slechts nog een kwestie van langer of korter uitstel’
(82).
Marie beleeft een tijd van euforie: alle haat en afgunst tegenover de gelukzaligen
des levens is verdwenen; haar naastenliefde, die vroeger beperkt bleef tot schamelen
en verschoppelingen, geldt nu allen; haar voordien scherpe stem krijgt iets melodieus,
teder-weemoedigs; Georgine is weer haar lieveling als jaren geleden.
Als ze evenwel op een dag Hancq vertrouwelijk met Georgine ziet spreken in de
tuin en dat gesprek bij haar komst plots ophoudt, beseft ze intuïtief dat de
werkelijkheid niet is zoals zij zich die heeft voorgesteld. Haar reactie bestaat echter
niet in het vragen van een ondubbelzinnig antwoord aan Hancq of haar zuster.
Vooralsnog wenst zij haar droom niet op te geven en gaat zij eerder trachten de
contacten tussen Hancq en haar zus te controleren en te dwarsbomen. Dit werkt
natuurlijk enkel contraproductief en heeft als enig resultaat dat Georgine zich nu
eerst voorgoed bewust wordt van haar macht en geen gelegenheid voorbij laat gaan
Marie stilzwijgend aan het verstand te brengen een eventuele confrontatie niet uit
de weg te gaan. ‘En onder die nietige twistoorzaken van den anders zoo
gemakkelijk-harmonieuzen levensomgang lag verborgen de groote, wreede, gruwzame
strijd voor het geluksbestaan, een strijd
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van leven en dood, van zijn of niet te zijn’ (104), aldus het commentaar van de
alwetende verteller en meteen een van de frappantste uitspraken van Virginie Loveling
over de ‘condition humaine’.
Voorlopig wil Marie haar nederlaag niet aanvaarden en eind augustus gebeurt er
weer iets wat voedsel geeft aan haar illusies. Op de terugweg van de begrafenis van
de moeder van de jonge notaris - de jongeman die haar vader heeft opgevolgd en aan
wie zij haar zuster wil koppelen - wordt zij in de wagen door Hancq omarmd. Hierdoor
verdwijnt haar argwaan op slag en gelooft zij opnieuw rotsvast in zijn liefde. In dat
‘geestverdovend’ geluksmoment vraagt zij zich af wat toch ‘dat helsche, booze,
vreeselijke en door haar zelve gevreesde’ was, waardoor zij van menslievend en
teerhartig ‘gruwzaam wreed’ kon worden, dat gevoel van nijd tegenover Georgine
‘dat, bij haar wieg ontwaakt, lang onder de bloemen van de zusterliefde verborgen’
in haat kon overslaan. ‘Het was haar schuld niet’, schrijft de auteur, ‘al kwam zij
[Marie] niet eenmaal op de onderstelling, dat het misschien een erfdeel kon wezen,
haar met het bloed, van afstammeling tot afstammeling, uit de duistere onbekendheden
van vroegere, hachelijke gemoedsstormen overgeleverd ... een macht, die in haar
lag, en waaraan zij met haar betere natuur tot lijdzamen speelbal diende, onbewust
en ongewild, onder die heimelijke, vernielende leiding tot een werktuig van verstoring
en boosheid ontaardend ...’ (127). In naturalistische zin wordt hier dus de erfelijkheid
door Virginie Loveling tot kapitale componente van het menselijke handelen gemaakt.
Maar op het moment dat zij denkt te zullen zegepralen en zich tegenover Georgine
overdreven vriendelijk toont, verklaart deze onomwonden dat Hancq enkel van haar
weten wil en Marie enkel beschouwt als een vervelend, in het beste geval
meelijwekkend obstakel. Deze woorden betekenen het doodvonnis van Maries
verzuchtingen, maar met een duivelse tegenzet, vanuit een intuïtief bewustzijn van
nog steeds niet geheel verdwenen macht over haar jongere zuster, slaagt deze erin
Georgine te doen geloven dat ook zijzelf Hancqs geliefde is geweest, dat zij m.a.w.
beiden het slachtoffer geworden zijn van een aartsbedrieger. Door dit manoeuver
komen de zusters als het ware weer op dezelfde golflengte en denken ze enkel nog
aan wraak, waarbij ze als slachtoffer van hun temperament alle zin voor proportie
verliezen: ‘En in het vergrootglas van haar overspannen hersenen, zagen zij de
misdaad van den man, dien ze zoo hevig bemind hadden, monsterevenredigheden
aannemen;’ (141). Bij het woest vernietigen van Hancqs amoureuze briefjes stuit
Georgine in hetzelfde kistje plots op de revolver, zijn nieuwjaarsgeschenk aan haar
en haar zuster. Over
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moord en moordwapen wordt nu niet meer nagedacht, alleen wordt strootje getrokken
om te zien wie de daad zal ten uitvoer brengen. Het lot valt op Georgine, die zich
dezelfde avond nog naar Hancq begeeft en hem ook doodt, echter niet met de revolver
die ze had meegebracht, maar met het wapen dat hij toevallig aan het poetsen was.
Deze omstandigheid zal er toe leiden dat het gerecht beide zusters uiteindelijk niet
verdenkt.
Als de misdaad gepleegd wordt zijn we eind augustus. De groei van de
driehoeksrelatie naar een fataal hoogtepunt toe heeft dus nauwelijks iets langer dan
een half jaar geduurd. Wat daarna beschreven wordt, de gevolgen van de daad voor
de psyche van beide zusters, strekt zich uit over een steeds ruimere tijdsspanne, wat
echter niet betekent dat de spankracht eronder zou lijden, wel integendeel. Deze
bladzijden zijn wellicht de beste die Virginie Loveling ooit schreef.
Eerst is er de angst bij beiden, zolang de moord nog niet werd ontdekt. Wanneer
dit na drie dagen het geval is en men voor het huis van Hancq kan spreken van een
volkstoeloop, krijgt Georgine de stuipen, en overlijdt een paar dagen later aan de
gevolgen van een hersenbloeding. Zij was duidelijk niet bestand tegen de psychische
weerbots van haar daad. Daardoor valt de laatste zestig bladzijden van het boek het
volle licht op Marie en dat was duidelijk ook de bedoeling van de auteur, aangezien
hij van bij het begin de handeling meestal vanuit het standpunt van Marie beschreef.
Deze blijft bij alle gebeurtenissen ijzig kalm. Reeds bij de ondervraging door het
parket gaf ze geen krimp. De doodstrijd van haar zuster observeert zij onbewogen;
wanneer Georgine moet opgebaard en afgelegd neemt zij de leiding van het gebeuren
als gold het een routinezaak; Georgines garderobe ruimt zij koel op. Maar die haast
bovenmenselijke zelfbeheersing kan slechts op kosten van innerlijke atrofie,
psychische aftakeling. ‘Het was in haar binnenste, alsof het hart er uit verdwenen
was’ (164), schrijft de auteur. Weldra leeft Marie enkel nog mechanisch, antwoordt
op vragen alleen nog met een ja of een neen, wil geen vrienden bij zich toelaten. Dat
duurt zo tot in de winter, wanneer zij opnieuw normaal begint te reageren, zo lijkt
het althans voor buitenstaanders, en zij fysisch er zelfs goed begint uit te zien.
In de lente blijkt evenwel dat haar herstel enkel ‘stoffelijk’ was, en zich integendeel
de eerste tekenen van waanzin bij haar manifesteren. ‘Het ontwikkelde zijn macht
in haar’, staat er in de tekst, ‘onnaspeurlijk traag en zeker als de lentegang in de
natuur’ (180). Het gaat om een steeds doffer wordende lusteloosheid, onderbroken
door agressieve driftbuien aan het adres van de vermoorde
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Hancq, alsof zij pas nu ten volle beseft dat deze haar geen liefde, maar enkel het
aalmoes van zijn omhelzingen had gegund. In die momenten wordt zij een helse
furie, met wild vertrokken mond en ‘vernestelde’ haren. ‘Aldus brengt de grond, tot
rijken wasdom bestemd, een giftigen paddestoel voort’, concludeert de hier
nadrukkelijk naturalistische auteur. ‘Welke gassen, welke oude bestanddeelen vormen
hem? [...] Zoo was het ook met haar: liefde en toewijdings-behoefte in gal en
verdelgingszucht veranderd ... door hoeveel geslachten heen was 't zaad er van
sluimerend bewaard, en van vrouwenhart tot vrouwenhart overgeleverd, alvorens 't
in hem gunstige ijselijkheden van zieleleed zondig ontkiemen en vruchten dragen
moest?’ (195-196).
Een aantal maanden slaagt Marie erin haar woede en wraakzucht in toom te houden.
Maar als in de zomer twee funeraire versierselen op het graf van Hancq geplaatst
worden, verliest zij haar laatste greintje zelfcontrole. Op een nacht sluipt zij naar het
kerkhof en slaat ‘in een delirium van wrang genot’, met een kracht zoals alleen
waanzinnigen bezitten, porseleinen rouwkrans en marmeren herdenkingszuil aan
stukken. Daarbij wordt ze betrapt door de veldwachter, die echter als goede bekende
van haar en omdat hij nog dank zij haar vader aan zijn betrekking is geraakt, haar
niet aangeeft en voor het gerecht een vals getuigenis aflegt. Aldus leidt het onderzoek
‘tot niets anders dan de stomme belijdenis der gerechtelijke machteloosheid tegenover
de hardnekkige Nemesis, die de bestraffers reeds voor grooter misdaad verschalkt
had’ (203).
Op die gewelddadigheid volgt dan voor Marie definitief de waanzin, dit mogen
we althans concluderen uit de slotalinea's van het boek, waar zij geportretteerd wordt
zittend in de tuin van de ouderlijke woning, met uitzicht op het voormalige huis van
Hancq, dat nu bewoond wordt door de jonge notaris, die met de dochter van de lokale
arts is getrouwd en reeds verscheidene kleine kinderen heeft. Het leven gaat verder.
Marie kijkt naar de overkant maar ‘schijnbaar voel- of levensloos’, waarbij de auteur
zich afvraagt of het noodlot zich over haar heeft ontfermd, gedachten en herinneringen
gedood. Door de dorpelingen is ze alleszins gek verklaard.
Romantechnisch en artistiek vormt Het revolverschot ongetwijfeld het hoogtepunt
uit het proza-oeuvre van Virginie Loveling. Met een ijzeren consequentie wordt de
handeling naar een fataal hoogtepunt gevoerd en met een even onverbiddelijke logica
verder afgewikkeld. Geen enkel detail, geen enkel nevenpersonage staat los van het
centrale gegeven en een meesterlijke vondst was bovendien, het dramatische gebeuren
te ontwikkelen tegen een vaak losse, luchtige en bij momenten speelse achtergrond,
waardoor het contrast tussen
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de banaliteit van het dagdagelijkse leven en het onpeilbare, afgrondelijke van de
menselijke existentie nog schrijnender wordt.
Tevens kan men de roman beschouwen als de wellicht meest imponerende uiting
van haar levensvisie, die ik tragisch zou willen noemen. Tragisch in de zin dat de
mens doorgaans meer moet lijden dan hij door een eventuele schuld verdient en dat
daarvoor in de grond geen verklaring is. Met heel zijn wezen hunkert de mens naar
geluk, maar wat hij uiteindelijk in handen houdt is meestal een aalmoes, en wanneer
het toch iets voorstelt en men het misschien ook heeft verdiend, uitermate broos en
voortdurend bedreigd, ofwel door ongeval, ziekte en dood, de onvolkomenheden
van de natuur dus, ofwel door de afgunst en kwaadwilligheid van hen die zich minder
gelukkig achten.
Voorzeker is in meer dan een roman van Virginie Loveling menselijk lijden ook
het gevolg van een moreel tekort. In Een idylle (1893) verkijkt de dochter van een
Gents professor de kans op een goed huwelijk, daar zij vanuit een moreel
superioriteitsbesef aan het karakter van haar pretendent veel te hoge eisen stelt. Het
lot der kinderen (1906) beschrijft hoe een geneesheer met een zwakke gezondheid
en zonder noemenswaardig fortuin in het huwelijk treedt met een evenmin
vermogende Engelse bloedverwante. Door zijn vroegtijdige dood worden vrouw en
kinderen de dupe van zijn harteloze en egoïstische familie. In Erfelijk belast (1906)
is de catastrofale afloop, de zelfmoord van een jong geneesheer die zijn
huwelijksdroom in rook ziet opgaan, mee veroorzaakt door het onverantwoord gedrag
van zijn tante en huishoudster. Deze had, beducht voor haar meesterschap, in een
anonieme brief aan de geliefde van haar neef, een overtrokken beeld geschetst van
diens lichaamsgebreken. In al deze gevallen kan men bij de personages in kwestie
spreken van schuld, ook al is laatstgenoemde roman duidelijk naturalistisch van
inslag.
Maar fundamenteler dan een ethisch falen, al valt de grens soms moeilijk te trekken,
is de aanwezigheid in de menselijke natuur van driften en instincten die de vrije
wilsbeslissing belemmeren en neutraliseren. Aanvankelijk heeft de auteur deze
krachten niet uitsluitend negatief gezien. In Een dure eed hebben we kunnen
vaststellen dat het vrouwelijke hoofdpersonage alle geloften en wilsbesluiten ten
spijt zich uiteindelijk overgaf aan het instinctmatige, maar diepe en zalige, biologisch
bepaalde verlangen in haar naar een man en kinderen. Daar gaat het om iets
bevrijdends en heilzaams. In haar latere romanpublicaties evenwel werken driften
en instincten overwegend destructief. De novelle Meesterschap, die helemaal in de
lijn ligt van het sociologisch naturalisme naar het
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voorbeeld van Buysse en gedeeltelijk Zola, toont de catastrofale werking van de
elementaire drift, hier de drang naar macht en bezit, op indrukwekkende wijze. Men
kan de drie hoofdpersonages tot op zekere hoogte schuldig noemen, maar in feite
heeft dit weinig zin daar ze eigenlijk slachtoffers zijn, beheerst door negatieve
krachten waaraan hun doorsnee karakters, niet verdorven maar evenmin bepaald
deugdzaam, willoos zijn overgeleverd.
Hetzelfde geldt in Het revolverschot voor de figuur van Marie, maar hier wordt
de erfelijkheid dan van doorslaggevende betekenis. Van in de jaren negentig heeft
Virginie Loveling veel belang gehecht aan het probleem van de herediteit. In de
roman Madeleine (1897) bv. mogen pleegouders nog zo goed werken aan de
opvoeding van hun adoptiekind, tegen een slecht karakter met erfelijke antecedenten
staat om het even welke educatieve instantie machteloos. In haar laatste grote roman
evenwel die Het revolverschot ongetwijfeld is, wordt die erfelijkheid zoals we gezien
hebben duidelijk in naturalistische zin geïnterpreteerd - het gaat hier dan niet om het
sociologische maar met wat goede wil om het pathologische naturalisme, aangezien
zij de basis gaat vormen van de extreme gedragingen, de problematische
psychologische constitutie van het hoofdpersonage. ‘Het was haar schuld niet’,
schrijft de auteur. Inderdaad, Marie bezit zelfs opvallend nobele hoedanigheden,
maar waarom werden die juist bij haar geperverteerd en niet bij ouders of voorouders,
waarom werkten bij haar agressie en destructie zo genadeloos terwijl die bij haar
voorgeslacht enkel ‘sluimerend’ waren gebleven? Men zou kunnen stellen dat zoals
de ontwikkeling van een kanker in een aantal gevallen genetisch voorgeprogrammeerd
is, op een bepaald moment volgens een voorafbepaald scenario haar fatum zich
voltrekt. Zelfs haar waanzin komt in haar ‘onnaspeurlijk traag’ tot groei, ‘als de
lentegang in de natuur’.
Lijden en kwaad dus als gevolg van morele tekortkomingen maar in veel sterkere
mate nog als resultaat van een destructieve herediteit, van overgeërfde passies en
vernietigingsdrang. Soms heeft men bij de auteur de indruk dat noch het een noch
het ander de doorslag geeft maar dat een noodlottige evolutie gewoon voortvloeit
uit de aard der dingen of de identiteit van personen die gewoon zijn wat zij zijn. Dit
is naar ik meen het geval in De twistappel, waar de opvoeding van de jonge Gaspard
mislukt door de onoverbrugbare levensbeschouwelijke tegenstellingen tussen vader
en stiefmoeder, twee sterke karakters. Mathijs het type van de moderne vrijzinnige
intellectueel, mens en wereld voortdurend bevragend en in vraag stellend; beweeglijk,
progressief maar altijd blijk gevend van een opvallende morele integriteit. Fernande
daar-
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entegen het toonbeeld van de streng katholiek gelovige; star, dogmatisch en
conservatief maar desondanks een evangelisch christendom in praktijk brengend dat
de uiterste zelfontlediging niet schuwt. Geen van beiden draagt morele schuld voor
het gebeuren en geen van beiden is in zijn houding of gedragingen erfelijk bepaald
laat staan belast.
Maar of de auteur voor kwaad en lijden nu een verklaring poogt te geven of niet,
het leven blijft in haar romans, verhalen en novellen een gruwzame aangelegenheid,
een samenspel van krachten waarop de mens weinig of geen vat heeft, tot de dood
er een ontluisterend einde aan maakt. Met dood en waanzin begon haar roman Sophie
(1885), met dood en waanzin eindigde Het revolverschot (1912) zodat men zou
kunnen stellen dat de cirkel gesloten is.
Bestaat er voor dit tragisch wereldbeeld bij Virginie Loveling dan geen tegenwicht?
Het is een vraag die men zich spontaan stelt. Op het niveau van de romans
afzonderlijk, zeker die uit haar latere periode, niet of nauwelijks. Binnen de totaliteit
van haar werk en schrijverspersoonlijkheid echter zeer duidelijk. Het bestaat uit een
mild en begrijpend humanisme, een intens medelijden met de mens en zijn lot, een
bij alle leed en frustratie respectvol benaderen van mensen en dingen. In haar
reisverhalen vindt men dit voortdurend terug. Ook de boeken die zij schreef voor
kinderen bijvoorbeeld, voor hen die de jaren van discretie of verstand zoals vroeger
de catechismus zich uitdrukte, nog niet ten volle hebben bereikt, zijn daar een uiting
van. Meer dan een auteur met een tragische levensvisie heeft voor kinderen geschreven
of zich in de wereld van het kind verdiept, ik denk hier o.a. aan Reimond Stijns, Stijn
Streuvels en last but not least Gerard Walschap.
Voorzeker had het pessimisme van Virginie Loveling ook te maken met feiten en
ervaringen uit haar privé-sfeer (de zelfmoord van haar vader de Duitse ingenieur
Anton Loveling, de dood van haar zuster Rosalie en de dood van Anton Bergmann,
voor wie zij naar alle waarschijnlijkheid liefde voelde), al moeten we daarmee naar
haar werk toe toch voorzichtig zijn. Ik heb namelijk de indruk dat net zoals bij
Marcellus Emants de al bij al gesloten leefwereld van de vermogende burgerlijke
klasse waartoe zij behoorde zeker zo sterk haar invloed heeft laten gelden, en voor
een deel een meer vitaal en hoopvol levensperspectief afgesneden.
Wat er ook van zij, uit het voorgaande mogen we in elk geval concluderen dat
haar werk weinig of niets gemeen heeft met de volkse verhaalkunst van vóór Van
Nu en Straks, maar beschouwd moet worden als volwaardige literaire kunst, d.w.z.
als literatuur die een eigen artistieke identiteit bezit en niet ten dienste staat van een
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extra-artistiek ideaal, hoe nobel dit, zoals in het geval van de Vlaamse herleving,
ook mocht wezen. Als eerste in de Vlaamse letteren heeft Virginie Loveling zich
bewust en zonder schroom gericht tot een gecultiveerd en intellectueel publiek,
aanvankelijk om haar afkeer te uiten van een klerikaal Vlaanderen, later om haar
lezers tot deelgenoot te maken van psychologische verkenningen en haar onafgebroken
zoektocht naar de zin van het bestaan. Dat deze laatste in mineur eindigde en grote
levensvragen onbeantwoord bleven, kunnen we haar onmogelijk ten kwade duiden.
De thematiek van haar werk alleen al getuigde van een moedig en open
schrijversengagement, zeker als men bedenkt dat zij in haar debuutjaren nog de
tijdgenote was van Conscience, Sleeckx en de gebroeders Snieders.
Hoe sterk haar literaire persoonlijkheid wel was, blijkt wellicht nog het duidelijkst
uit haar houding tegenover het naturalisme. Zoals ik eerder reeds aanstipte, onderging
zij er bij momenten sterk de invloed van, maar nooit was die invloed zo groot, dat
men van een naturalistische periode in haar ontwikkeling zou kunnen spreken, ook
niet van een hevige maar voorbijgaande fase zoals o.a. bij Van Deyssel. Het
naturalisme boeide haar niet als modeverschijnsel maar in de mate dat zijn
positivistisch mensbeeld met nadruk op de erfelijkheid eigen bevindingen leek te
bevestigen. Voor het choquerende en aanstootgevende van het naturalisme, vooral
dan waar het ging om de uitbeelding van het seksueel instinct; voelde zij weinig.
Geen van haar naturalistische of althans sterk naturalistisch gekleurde werken zoals
Meesterschap, Erfelijk belast en Het revolverschot heeft dan ook voor opschudding
gezorgd zoals het geval was met publicaties van Buysse, de jonge Streuvels, Reimond
Stijns en Gustaaf Vermeersch. Wat in haar oeuvre vooral stof deed opwaaien waren
haar romans in verband met de schoolstrijd, zodanig dat nog in de jaren dertig van
onze eeuw, toen bij De Sikkel haar verzameld werk werd uitgegeven, In onze
Vlaamsche gewesten en Sophie daaruit geweerd werden, daar hun aanwezigheid de
verkoop van de reeks ernstig zou hebben gehypothekeerd.
R.F. Lissens heeft dus ongelijk, en hier ben ik weer bij mijn uitgangspunt
aanbeland, met zijn bewering dat er in haar werk geen ‘afwijkingen’ naar het
naturalisme waar te nemen vallen. Waar hij echter aan het eind van zijn karakteristiek
laat verstaan dat Virginie Loveling de Vlaamse roman in psychologisch en thematisch
opzicht heeft verrijkt, kan men hem vanzelfsprekend bijtreden. Alleen kan ik mij
niet geheel van de indruk ontdoen dat Lissens haar verhaalkunst alsnog te zeer situeert
als etappe in een verruimingsoperatie, die door meer begaafden tot een goed eind
werd gebracht. Ik wil de auteur niet de gelijke van Buysse en Streuvels
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noemen, daarvoor is het generatieverschil vooral in stijl- en taalkracht net iets te
groot. Wel ben ik ervan overtuigd dat haar literaire betekenis tot hiertoe onderschat
werd en dat, wanneer het erop aankwam haar literair-historisch een plaats te geven,
men te veel naar haar eerste gedichten en novellen, en te weinig naar haar later
romanoeuvre heeft gekeken. Haar werk is dringend aan een reëvaluatie toe, die naar
ik hoop niet lang op zich zal laten wachten. Als postuum eerbewijs wel allerminst
te vroeg voor deze imponerende vrouw en esprit fort, die zoals Ivan Toergenjev in
zijn roman Rook (1867) had kunnen schrijven: ‘De man is zwak, de vrouw sterk, het
lot almachtig, zich te verzoenen met een kleurloos leven is moeilijk, zichzelf helemaal
vergeten onmogelijk...’16.

16

Verzamelde werken, dl. IV, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1958, p. 92.
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Piet Couttenier
Naturalisme à la carte: Cyriel Buysse
Cyriel Buysse wordt in de klassieke overzichten van de Nederlandse en Vlaamse
literatuur in de regel verbonden met de doorbraak van het naturalisme in onze letteren.
Het beeld van ‘de eerste en zuiverste realist-naturalist’ (G. Knuvelder1) is in de
Buysse-receptie dominant. Ook een gemiddelde lezer, criticus, alfa-leerling of
letterenstudent zou bij ondervraging het werk van Cyriel Buysse op spontane manier
met een naturalistisch imago associëren. Dit heeft in hoge mate te maken met het
oorspronkelijke schokeffect dat Buysse met zijn eerste publicaties veroorzaakt heeft,
en dan vnl. met de novelle ‘De biezenstekker’, verschenen in het juninummer 1890
van De Nieuwe Gids. De woekering van betekenissen rond zijn werk draagt de sporen
van het ‘succès de scandale’ dat de debuterende Buysse te beurt gevallen is. Wie als
schrijver gecanoniseerd wordt als doorbraakfiguur wordt bijna onvermijdelijk het
slachtoffer van een eenzijdige beeldvorming.
Buysse heeft dit te danken of te wijten aan de manier waarop zijn eerste teksten
in Vlaanderen frontaal ingingen tegen de gangbare literaire smaak en de artistieke
principes omstreeks 1890. De consequente toepassing van naturalistische technieken
was nieuw voor het Vlaamse ‘gezonde’ realisme dat was afgestemd op een gematigde
weergave van een concept van de werkelijkheid waarin waarden als ‘natuurlijk’
evenwicht, maatgevoel en zedelijkheid centraal stonden. Voor de lezer van die tijd
werd Buysses voorstelling van zaken als onwaarschijnlijk ervaren, zelfs extreem
schokkend. Die voorstelling volgde het naturalistische procédé, nl. de ‘experimentele’,
objectieve beschrijving van een geschiedenis van noodzakelijke degradatie van een
‘geval’ van de gedetermineerde menselijke soort; maar die viel voor die lezer - ook
mét de correcties die Buysse doorvoerde - buiten de literaire norm. De subjectieve
betrokkenheid van de verteller Buysse - in feite een afwijking

1

G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. 4, 5de druk.
Den Bosch, 1976, p. 322.
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van het naturalistische programma - deed hieraan geen afbreuk, integendeel. Het
leek wel alsof Buysses bewogen aanklacht tegen vormen van onrecht en
onderdrukking de afkeer nog vergrootte en hem nog meer deed associëren met het
Franse naturalisme dat vanaf 1879 in Vlaanderen, in sterke mate verbonden met de
figuur van Emile Zola, omwille van de taboedoorbreking in de literaire kritiek fel
bestreden werd. Voor zover de stroming van het naturalisme als
periodecodebewustzijn kan worden gemarkeerd, werd het vooral als een bedreiging
aangevoeld van een literaire code waarin nationale, morele en religieuze waarden
centraal stonden. Frans naturalisme betekende in de Vlaamse kritiek evenveel als
een schending van het literaire fatsoen, en er werd vooral geargumenteerd dat de
nieuwe stroming onverenigbaar was met de Vlaamse zedelijke aard en de nationale
artistieke traditie2. De eerste kritieken op het werk van Cyriel Buysse in Vlaanderen
vanaf 1893 gebruiken patronen die reeds in de jaren tachtig in de negatieve en
eenzijdige receptie van het Franse naturalisme zijn ontwikkeld. Elementen hiervan
zijn de personalistisch gekleurde benadering en het gebruik van morele categorieën
in plaats van strikt literaire. Analoog met de figuur van Emile Zola, ‘die algemeen
als donderroede functioneerde voor alle banbliksems’3 ten opzichte van het
naturalisme, wordt ook bij Buysse de persoon geviseerd ten nadele van het literaire
debat en een oordeelvorming over literaire techniek en artisitieke principes. De auteur
wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het doorbreken van een literaire
code die nauw verbonden is met een nationale, levensbeschouwelijke en morele
legitimering. Buysses ongenadige observatie en voorstelling van gevallen van
kapitalistische uitbuiting, seksueel misbruik van de vrouw en verpaupering in
gedegradeerde milieus op het Vlaamse platteland worden niet als vernieuwende
artistieke werkwijzen van het wetenschappelijk naturalisme begrepen en geëvalueerd,
maar als een aanstootgevende breuk met moreel gefundeerde gedragspatronen in het
heersende literaire bedrijf én als destructiedrang van de auteur. Vandaar de gekende
verkettering van Cyriel Buysse omwille van de ‘gewilde grofheden en vuilheden’
(De Gids, 1893), de moedwillige selectie van het denigrerende, de cynische voorkeur
voor het negatieve, de berekende vernielzucht en een persoonlijke zinnelijke perversie
die als ‘walgelijk’ werd ervaren. Dit vormt echt een rode draad in de Buysse-

2
3

J. Vlasselaers, Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie. Leuven,
1985, p. 236-244.
J. Vlasselaers, a.w., p. 238.
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receptie tot ver in de twintigste eeuw en tot de beruchte omschrijving van de
‘vuilschrijver die aast op passies’ in de Boekengids van 1927, op een moment dat in
Vlaanderen definitief de moderne roman doorbreekt. Aan de basis hiervan ligt de
oorspronkelijke receptie van Buysse in associatie met het verketterde Franse
naturalisme, of Buysse als Vlaamse ultra-naturalist. Volgens een toenmalige
gedachtengang slaagde hij er niet in een persoonlijke voorkeur voor het driftmatige
en het destructieve te beheersen en met Vlaamse moreel-esthetische en realistische
normen in evenwicht te brengen. Door overdrijving maakte hij zijn boeken
onwaarschijnlijk en dus on-realistisch4.
In zijn bekende brief van 9 december 1893 aan A. de Cock heeft Buysse op een
lucide manier hierop gereageerd. Hij schrijft: ‘Men beschuldigt mij opzettelijk, om
het louter vermaak ontstichting te verwekken, vooral pornografische toestanden te
hebben geteekend: men schijnt zelfs te beweren dat ik niet anders schrijven kan. Ik
heb dienaangaande, het geweten klaar. Ik ben eenvoudig niet achteruitgeschrokken
voor de waarheid: ik zou mijn boek veel liever anders mogen schrijven hebben, ik
heb er zelfs mede geprobeerd; maar het was valsch: ik voelde dat ik in den
aangevangen trant moest voortgaan, of het helemaal in den steek laten’. Hij verdedigt
daarmee het verisme als literair principe. Daarmee hangt samen een niet-selectieve
weergave van de werkelijkheid - belangloos, soeverein - en niet gebonden aan vooraf
bestaande morele normen of beperkingen. Buysse wil alleen werken volgens zijn
‘artisitiek geweten’, en schrijven ‘zoals ik zou een kreet slaken, natuurlijk en
onwillekeurig’5. Met dit consequent artistieke credo wenst hij afstand te nemen van
elke vorm van didactisme, het opdringen aan de lezer van een ‘zedelijke strekking’.
Daar wil hij niet van weten. Het is aan de lezer om zelf te beslissen of te oordelen
naar eigen geweten. ‘Een ieder trekke uit mijn werk de moraal die hij wil’6. Buysses
techniek is er dan ook op gericht de subjectieve stellingname van een impliciete
verteller tot een minimum te beperken en de lezer in een rol te brengen die hem
aanzet tot individuele reflectie en oordeelsvorming7. Buysses romans, verhalen en
toneelteksten deden dus hun werk: de opgewekte verontwaar-

4
5
6
7

Cf. het oordeel van A. de Cock over Het recht van de sterkste in Het Volksbelang van
23-12-1893.
Uit een brief aan A. de Bom, 20-2-1995.
Uit een brief aan A. de Cock, 27-12-1893.
Zie hiervoor mijn bijdrage: ‘De opbouw van individualiteit. Een textuele benadering van C.
Buysses “'n Leeuw van Vlaanderen”’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
IX, Gent, 1993, p. 7-21.
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diging bewijst overigens dat voor de gemiddelde Vlaamse lezer en criticus omstreeks
1890 een literaire tekst die, zonder bevoogdende instantie, een vrij oordeel activeert
nog iets compleet nieuws was.
In die zin is het ook te begrijpen dat Buysse zich zo nadrukkelijk heeft verzet tegen
elke vorm van dwang of ideologische inlijving. Zoals hij schrijft in zijn brief aan E.
de Bom van 23 februari 1895 is het voor hem als auteur onmogelijk te schrijven in
functie van een of ander stelsel, of dat nu symbolisme, socialisme of communisme
heet. De basis van zijn werk noemt hij wel naturalisme, of ‘een echtheid, een realiteit’.
Elders spreekt hij van ‘dingen die om mij heen gebeurd zijn’ als uitgangspunt, maar
verder noemt hij zichzelf individualist: ‘Ik sta alleen op de wereld’. Zijn werk heeft
volgens de auteur zelf niets met tendens- noch met tevredenheidsliteratuur te maken,
‘een soort vooropgestelde kunst om de gemeenschap te behagen of ten nutte te zijn’.
Als artiest proclameert hij zichzelf als onafhankelijk, ‘absoluut vrij aan alle kanten’8.
Gesteund door die uitspraken denken wij dat men er best aan doet zoveel mogelijk
aandacht te hebben voor het literaire werk zelf in zijn historische context en een
benadering van Buysses romans, verhalen en toneelteksten los te koppelen van de
receptie ervan in Vlaanderen die vermengd is met een aversie voor het
aanstootgevende naturalisme. Er zijn natuurlijk nog andere factoren in het spel - wij
denken daarbij vooral aan Buysses controversiële uitingen van antiflamingantisme
en antiklerikalisme die zijn waardering en erkenning in Vlaanderen vele decennia
in de weg hebben gestaan9 -, maar het is zaak Buysses werk vooral niet al te dwingend
met een naturalistisch imago in verband te brengen of teksten van Buysse niet
eenzijdig tegen een naturalistisch programma af te wegen. Het wordt dan al vlug
voorgesteld alsof het latere werk van Buysse kan gekarakteriseerd worden als een
‘getemperd realisme’ waarin hij het al te extreme en ruwe naturalisme - eventueel
onder invloed van de kritiek, of door een louteringsproces, leeftijd of materiële
omstandigheden - zou hebben afgezwakt. In werken die afwijken van het
naturalistische model wordt dan ook dikwijls de romantisch-sentimentele bewogenheid
beaccentueerd en is er

8
9

E. d'Oliveira, ‘Cyriel Buysse’, in: De jonge generatie. Gesprekken met vertegenwoordigers
van de nieuwe richting in onze literatuur. Amsterdam, 1913, p. 65-77.
Zie hierover: A. van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk. 2 dln. Antwerpen,
1960-61; R. Vervliet, ‘Cyriel Buysse tussen historiciteit en actualiteit. Terugblik op een halve
eeuw receptie in Vlaanderen’, in: Ons Erfdeel, 25, 4 (sept. - okt.1982), p. 538-548; A.M.
Musschoot, ‘Mei - augustus 1911: Cyriel Buysse gepasseerd bij de toekenning van de
Staatsprijs. Buysse en Streuvels’, in: Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. (Red.) M.A.
Schenkeveld-Van der Dussen e.a. Groningen, 1993, p. 592-596.
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sprake van ‘hyperromantische werken’ die in de ontwikkeling van Buysses
‘naturalistisch’ oeuvre, dat de periode 1890 tot 1908 overspant, een uitzondering of
intermezzo betekenen. Zoals u wellicht weet is dit nochtans een basismodel geweest
waarmee een ontwikkeling in zijn oeuvre is uitgetekend, vooral in de lijn van de
overigens uitstekende comparatistische studie van P.H.S. van Vreckem uit 1968 over
de invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse10. Intussen heeft
men dit model in hoge mate genuanceerd. Wie de inleidingen leest op de editie van
Buysses Verzameld werk (1974-1982) en talrijke studies van A.M. Musschoot, krijgt
meer zicht op de complexiteit en de evolutie van Buysses werk. Ook in het eigenlijk
naturalistisch werk van Buysse worden schakeringen aangebracht11. De correcties
relativeren het beeld van Buysse als auteur van uitsluitend ruwe boerenromans.
Vooreerst blijkt dat in de naturalistische romans en novellen waarin de ‘onverbloemde
weergave van een stuk rauwe levensrealiteit in de onderste laag van de Oostvlaamse
plattelandsbevolking’12 centraal staat, het hoofdaccent niet alleen op de verhaalde
geschiedenis en de observatie van het milieu valt, maar evenzeer op de geraffineerde
psychologische studie van individuele gevallen van devolutie. Schoppenboer (1898)
is zo een studie van ontaarding van het driftleven en pathologische seksuele obsessie.
Daarnaast blijkt dat Buysse de naturalistische motieven en thematiek - die spontaan
worden geassocieerd met een milieu van verpauperde boeren, landarbeiders en paria's
uit de ‘Zijstraat’ van de samenleving - ook heeft uitgebreid tot hogere milieus. Zo is
het vrij onbekende drama Vader gedeeltelijk gesitueerd in de zeer gegoede burgerij.
Het behandelt - analoog met Schoppenboer - het thema van de gedwarsboomde liefde
en het obsederende driftleven, geconcentreerd in het ‘geval’ van een driftmatig
gedetermineerde hoofdfiguur die dan nog op nogal uitdagende manier het mannelijk
natuurrecht voor de vrije beleving van

10
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P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse.
Brussel, 1968. R. Debbaut bracht vooral correcties aan in het evolutieschema van Buysses
naturalisme: ‘Cyriel Buysse en het naturalisme’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap V, Gent, 1989, p. 77-129.
Zie bijvoorbeeld A.M. Musschoot, ‘Het naturalisme in Vlaanderen. Cyriel Buysse’, in:
Nederlandse literatuur na 1830. Brussel, 1984, p. 100-107 en ‘Buysse en Couperus’, in: De
Gids 150, 9/10 (nov. 1987), p. 790-799. Voor een overzicht: R. Vervliet, ‘Cyriel Buysse’,
in: Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’. De opbloei van de Vlaamse literatuur
van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). (Red.) M. Rutten & J. Weisgerber. Antwerpen,
1988, p. 98-110.
A.M. Musschoot, ‘Mei-augustus 1911: Cyriel Buysse gepasseerd bij de toekenning van de
Staatsprijs. Buysse en Streuvels’, in: Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. (Red.) M.A.
Schenkeveld-Van der Dussen e.a. Groningen, 1993, p. 592.
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het driftleven verdedigt, de seksuele ontrouw incluis13. Ook Wroeging (1895)
analyseert het burgerlijke schuldcomplex (verwerkt in het verhaal over de fatale
verhouding van een gehuwde man uit het bourgeoismilieu met een ex-maîtresse) en
mannelijk neurotisch gedrag als gevolg van een conflict tussen de natuurlijke seksuele
aandrift en het gecultiveerde milieu. De destructieve werking van het noodlot en het
fatalisme wordt door Buysse dus niet alleen bij sociale verstekelingen en ‘slachtoffers’
vastgesteld, maar ook bij geprivilegieerden uit de hogere klassen van de maatschappij.
Buysse blijkt hier affiniteiten te vertonen met naturalistische romans in Nederland.
Hij portretteert daarbij ook verfijnde, hypergevoelige en artistiek aangelegde
romanpersonages die naar het ideële tenderen en die met hun bevlogen idealen te
pletter lopen tegen een bekrompen omgeving. De idealist Robert uit 'n Leeuw van
Vlaanderen (1900) is hiervan een typisch voorbeeld. Elders voert Buysse het type
op van de overspannen, decadente held en gekwelde personages die hij aan een
psychologische analyse onderwerpt, gesitueerd in kringen van de plattelandsadel,
zoals in Het volle leven (1908), de bourgeoisie in Daarna (1903), of de aristocratie,
zoals in Op 't Blauwhuis (1897). Die mondaine of fijnzinnige figuren verschijnen
ook in zijn zgn. boerenromans, gebruikt als contrast of (zoals bijvoorbeeld in Het
leven van Rozeken van Dalen waarin de boerenmeid Rozeke haar levenslot
weerspiegeld ziet in dat van de jonkvrouw Anna) als middel om de thematiek uit te
breiden en te veralgemenen over de verschillende geledingen van de maatschappij.
Het gaat dus niet op Buysse zomaar een eenduidig naturalistisch etiket op te kleven.
In de context van het Europese naturalisme behoort hij overigens tot de auteurs die
het naturalistisch programma in de literatuur - als doorgedreven vorm van realisme
op doctrinaire, wetenschappelijke basis, met experimentele toepassing van het
biologisch evolutionisme en het mechanisch determinisme op het menselijke domein
- met zeer veel nuances hebben gevolgd. Bij Buysse is er tussen de verteller en het
vertelde veel betrokkenheid. De vertelinstantie is niet volledig partijloos. Zo wisselt
de neutrale observatie bij Buysse opvallend dikwijls met bewogenheid, inleving en
beschouwing, wat zich vertaalt in een voor Buysse typische afwisseling in de
verteltechniek tussen scenische weergave en terugblikkend vertellen. Ook neemt
Buysse veel terug op het wetenschappelijk karakter van het naturalisme. Niet alleen
distantieert hij zich van de erfelijkheidstheorie, maar zijn meest naturalistische
verhalen
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A.M. Musschoot, ‘Vader. Een onbekend drama over Cyriel Buysses opvattingen inzake de
man-vrouw relatie’, in: Yang 18, 106 (juni 1982), p. 8-15.
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zijn ook niet louter te beschouwen als experimenten met menselijke gevallen die
fataal evolueren onder vooraf opgezette determinerende condities. De verteller laat
ruimte voor perspectief op een tijdelijke verbetering of op een uiteindelijke redding.
Hij laat sommige geprivilegieerde personages volop dromen van beterschap, een
hoopvolle toekomst, zelfs van een menselijke behandeling in de meest barre en
uitzichtsloze omstandigheden. Het type van dergelijke idealistische personages is
Maria in Het recht van de sterkste (1893), die met alle macht tracht te ontkomen aan
het milieu dat haar nochtans, en telkens opnieuw, elke wil ontneemt, vernedert en
onderdrukt. Dat zijn allemaal argumenten om in het werk van Buysse oog te hebben
voor nuances, evoluties en veelzijdigheid.
De zaak wint nog aan complexiteit als men rekening houdt met Buysses externe
poëtica en zijn ambiguë houding tegenover de traditionele, idealistische verteltraditie
in Vlaanderen, zoals die tot uiting komt in zijn kritisch proza (opgenomen in dl. 7
van het Verzameld werk). Zo permitteert hij zich in enkele korte stukjes over Hendrik
Conscience (‘Een volksverteller’, uit 1904 en ‘Over Hendrik Conscience’, uit 1912)
een nostalgische terugblik op de tijd toen de ‘goede vader Conscience’ nog een zachte
troost kon uitspreken over onwetenden, met verhalen die op de proletariërs van anno
1900 alleen maar een verlammende, ‘ontzenuwende werking’ zouden uitoefenen.
Onrechtstreeks is hij kritisch tegenover de eigen situatie van intellectuele auteurs die
schrijven voor een ontwikkelde elite wanneer hij terugdenkt aan Conscience die
voeling had met zijn publiek:
Conscience kan men zich voorstellen als een goedmoedige, bejaarde
vader, die zacht en kalm glimlachend te midden van zijn vele kinderen en
kleinkinderen om het haardvuur zit, en hun lang en veel vertelt van
romantisch-mooie dingen. Wat Conscience aan zijn volk vertelde was niet
de dagelijkse, hun maar al te wel bekende werkelijkheid van hun
zwoegersleven; 't was hem integendeel te doen om hun die ruwe
werkelijkheid te doen vergeten, en ze mee te voeren in hogere en zachtere
sferen, waar de mensen gelukkiger waren, of door wilskracht en deugd
gelukkiger zouden kunnen worden. Hij was een romantieke moralist, en
hij was ook en vooral: een trooster. Dáár ligt, geloof ik, meer nog dan in
de attractie die voor eenvoudige zielen van zijn vermooiend romantisme
uit kan gaan, de grote bekoring van Conscience als volksverteller. Hij was
een trooster.
Dat waren, helaas! de schrijvers van de op hem volgende generatie in 't
geheel niet. [...]
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Het zijn ‘intellectuelen’, die niet schrijven vóór, maar óver hun volk, en
zich tot een heel andere, veel meer ontwikkelde categorie van lezers
wenden. De traditie is met Conscience - haar schepper - plotseling
afgebroken, en het misverstand tussen de Vlaamse plattelandsbevolking
en haar litteraire kunstenaars duurt nu reeds lange lange jaren.14
In een tekst die Buysse schreef voor La Revue Encyclopédie van 24 juli 1897, dus
in Buysses naturalistische hoogdagen, ‘Les Lettres flamandes’ - het is een soort
kleine geschiedenis van de Vlaamse literatuur vanaf 1830 - plaatst hij opnieuw
Conscience centraal als de schrijver die het volk kon bekoren. Van daaruit spreekt
Buysse de hoop uit dat uit de rangen van Van Nu en Straks iemand zal opstaan die
een op nieuwe leest geschoeide volksliteratuur zal weten te schrijven, ‘un fort et un
brave qui, faisant table rase des erreurs et des préjugés, saura rendre la race flamande
consciente de ce qu'elle contient de grand et de beau, et lui fera comprendre ce qu'elle
est et ce qu'elle doit devenir’15. Het is opvallend hoe de fervente verdediger van de
artistieke autonomie een synthese blijft nastreven met een gemeenschapskunst.
Bouwstenen in Buysses externe poëtica zijn hiervoor het afzweren van de artistieke
zelfverloochening en de breuk met een bekrompen provincialisme. Wat het
eerstgenoemde betreft: Buysse stelt dat het een kwestie is ‘de zuivere inspiratie van
zijn talent te volgen’16 die aan elke volksopvoedende taak voorafgaat. Hét voorbeeld
voor Buysse is hier Emile Zola. Zoals blijkt uit zijn studie die hij in 1904 aan hem
heeft gewijd, bewondert Buysse in die auteur zijn eenzame strijd tegen de kritiek in,
het volharden in het artistieke project en zijn trouw aan de zelf gekozen weg.
De noodzaak te breken met het enge provincialisme (in Vlaanderen) heeft Buysse
vooral geuit in zijn kritiek op de anti-Franse reflex van flaminganten omstreeks de
eeuwwisseling, volgens Buysse slechts een dekmantel voor het defensieve afweren
van moderniteit en nieuwe ideeën in het internationale intellectuele debat. Vlamingen
lijden, nog altijd volgens Buysse, aan een soort masochisme: door zich af te schermen
van het Frans en de Franse cultuur bestendigen ze hun eigen ondergeschiktheid en
minderwaardigheid17. In zijn reeds genoemd overzicht ‘Les Lettres flamandes’ roemt
hij daarom die zeldzame Vlaamse schrijvers vóór en rond hem die, toegevend aan
een innnerlijke impulsie zo sterk
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Uit: ‘Een volksverteller’, in: Verzameld werk, dl. 7, p. 62-63.
Verzameld werk, dl. 7, p. 823.
Uit: ‘Zola's daad in verband met zijn werken’, een tekst uit 1898.
Zie: ‘Belgische intellectuele toestanden’, verschenen in Groot Nederland (1903).
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als een natuurlijke wet, resoluut voor openheid gekozen hebben, met name de
gezusters Loveling en het duo Teirlinck-Stijns. In hun artistieke werk vindt hij
waarheidsgetrouwheid en doorvoelde emotionaliteit, individualiteit en natuurlijkheid
die wars is van duister symbolisme en gekunsteldheid, feilen die hij wel aantreft in
het werk van Teirlinck18 en (Buysses rivaal) Stijn Streuvels.
Buysses literaire teksten vormen een onderdeel van dit artistieke project, nl. ook
de Vlaamse lezer laten delen in een internationale culturele vernieuwing, ondermeer
door kennismaking met de literaire stroming van het naturalisme die zich
manifesteerde in de Franse literatuur en die in de loop van de vroege jaren 1880 was
doorgedrongen in de Frans-Belgische literatuur (met Camille Lemonnier en Georges
Eekhoud) en Nederlandse literatuur in het Noorden (vooral via het artistieke centrum
Den Haag)19. Dit is bekend. Optimaal illustratiemateriaal hiervoor vormen Buysses
verhalen en vooral de ‘intense en hoogstaande novellenkunst’ die Buysse, toevallig
of niet, ‘ontplooit precies in de periode dat een naturalistische, pessimistisch-tragische
levensvisie in zijn werk tot uitdrukking komt’, zoals A.M. Musschoot dit formuleert20.
Ze dateren uit de jaren 1890-1900 (het leeuwendeel uit de laatste vijf jaar vóór de
eeuwwisseling) en zijn vnl. verzameld in de bundels Uit Vlaanderen van 1899, Te
lande van 1900 en (in mindere mate) Van arme menschen van 1901. Opvallend is
dat Buysse zich voor zijn verhalenproductie in die naturalistische topperiode op
novellen heeft toegelegd en dat in de periodes daarvóór en (vooral) daarna eerder
korte verhalen en schetsen vanuit een interpreterend ik-standpunt zijn ontstaan. De
bekende novellen - in Uit Vlaanderen zijn dat bijvoorbeeld Een levensdroom en De
broodvervoerder, in Te lande, naast De biezenstekker ook Van Alleijnes' ziel, Blanche,
De wraak van Permentier en De verlossing; in Van arme menschen hoort vooral 't
Beeldeken in de naturalistische rij thuis - dragen sterk de sporen van het objectief
naturalisme en de daarmee samenhangende neutrale evocatie van het verdrukte arme
Vlaanderen, een anti-idylle die op Buysses collega-schrijvers zo'n intense indruk
maakte van kracht (W. Kloos), energie (M. Maeterlinck) of van een ‘zwaar,
donkerrood’ boek (in de bekende woorden van E. de Bom over de
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Zoals in zijn bespreking van De wonderbare wereld van Herman Teirlinck in De
Amsterdammer van 10 augustus 1902.
A. van Elslander & A.M. Musschoot, ‘Cyriel Buysse et le Naturalisme’, in: Septentrion 11,
3 (nov. 1982), p. 8-13.
A.M. Musschoot, ‘De novellen van Cyriel Buysse. Een inleiding’, in: Op voet van gelijkheid.
Opstellen van Anne Marie Musschoot. (Red. Y.T'Sjoen & H. Vandevoorde). Gent, 1994, p.
39-85 (cit. p. 43).
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roman Het recht van de sterkste). Er moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat
de verschillen groot zijn, er is ook sprake van een duidelijke evolutie. In de
eertsgenoemde bundel valt vooral een persoonlijke betrokkenheid op; in Van arme
menschen overheerst eerder een relativerende toon. De hoogste graad van
‘impassibilité’ is te lezen in Te lande, in de vorm van onbewogen observatie en
psychologische analyse. Vormen van onderdukking, armoede, angst en onwetendheid
die in het Vlaamse land maar al te normaal waren, worden hier op ongenadige manier
in het prisma van uitzonderlijke gevallen van wraak, bijgeloof en wanhoop
voorgesteld. Zowel mannen als vrouwen worden als slachtoffers in uitzichtloze crisisen conflictsituaties ten tonele gevoerd.
Eén voorbeeld wil ik hier nog kort belichten: de novelle De wraak van Permentier,
in 1896 met de oorspronkelijke ondertitel gepubliceerd: ‘Een psychologische studie
van de wraak’. De novelle verhaalt de geschiedenis van de vijftigjarige pachtboer
Permentier - een voornaam wordt niet vermeld - met een wat simpele, schuwe en
achterdochtige houding tegenover alles wat wet, gezag en overheid is. Die houding
verschilt au fond in niets van die van de gemiddelde Vlaamse kleine boer, maar
Permentier blijkt hierdoor gedetermineerd tot in een fysieke bepaaldheid toe, ‘het
lijf voortdurend in loerende houding een weinig naar voor gebogen’ (731)21, met een
spiedende, loerende blik. De verteller heeft hier nogal aandacht voor de fysieke
verschijning van Permentier (kleding, lichaamsbouw, fysionomie, tot de positie van
zijn nek en de inplanting van de haren toe), wat er toch wel op wijst dat Buysse het
naturalistische model hier vrij getrouw is. Alle conditionerende elementen
(karakterstructuur, omgeving en omstandigheden) zijn van bij het begin aanwezig
en de verteller laat met de nodige afstand en volgens een lineair-chronologische
ordening de gebeurtenissen continu op hun beloop die zullen leiden naar het
noodzakelijke eindpunt.
Een belangrijk element van conditionering bij Permentier is zijn aangeboren angst
voor en verzet tegen elke vorm van wettelijk gezag, de overheid, ordehandhavers,
gendarmen, uniformen etc. Van bij het begin is er sprake van een ‘instinctieve schrik
en haat’ (736) tegen de wet, een lijfelijke vijandigheid die hem als een loerend beest
of met katachtige sluwheid doet rondsluipen of zich verstoppen. Anderzijds is er bij
Permentier een even ‘instinctmatige sympathie’ voor wie die wet overtreedt en een
niet te onderdrukken medeplichtigheid ten opzichte van de overtreder, i.c. de wildstro-
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We verwijzen naar C. Buysse, Verzameld werk, dl. 4. Brussel, 1974.
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per. Er is sprake van sympathie voor de wilddieverij, een ‘mimetisch’ verlangen,
zelfs van een ‘hevige begeerte’ wild te stelen en te doden, slechts in toom gehouden
door de angst voor wet en straf. Er zich volledig aan overgeven is Permentier daarom
niet gegeven. Hij blijft toeschouwer die op afstand staat en ‘huiverend’ (met angst
en bewondering) een stroper in zijn feilloos werk gadeslaat.
In de aanvangsscène van de novelle zien we de pas ontwaakte Permentier in
verdekte positie op de drempel van zijn klein boerderijtje de wildstroper Buck
bespieden. Hij geeft zich in zijn veilig gewaande positie volledig over aan het
ongestrafte voyeuristisch genoegen. Toevallig wordt hij echter door de jachtopziener
(of ‘koddebeider’) die eventjes verderop woont in de gaten gehouden. De
driehoekspositie is symbolisch, maar ook fataal en bepalend voor het verdere verloop
van de feiten. Hij wordt door gendarmen opgepakt en na een proces voor de
correctionele rechtbank - waar de verteller alle kracht bijzet om de hypocriete houding
van de Franstalige rechters in de verf te zetten en aldus het psychologisch proces van
verhoogde haat bij Permentier te verantwoorden - wordt hij wegens valse getuigenis
tot een half jaar celstraf veroordeeld. Wanneer hij na vier maanden terug naar zijn
kleine woning komt, is hij moreel en fysiek een ander man geworden. Het
instinctmatige in ‘l'animal humain’ komt nu in extreme proporties tot uitdrukking:
hij sluipt als een dier, weet zich onophoudelijk beloerd, belaagd en achtervolgd door
vijanden en besluit zelfs uit angst voor de dichtbij wonende jachtopziener te verhuizen.
De onterechte, overdreven bestraffing ervaart hij meer en meer als een
onrechtvaardigheid, een ‘marteling’. Daardoor verliest hij de controle over zijn
instinctieve angst voor de wet. De Wet, de ‘domme, anonieme macht’ wordt daarmee
een ‘kwaadaardige almacht’ die hem met afschuw vervult. Als een ‘nagejaagd beest’
(743), bezeten door een obsessionele angst, begint hij waanbeelden te ontwikkelen.
In ‘visioenen’ associeert hij alles wat wet en macht vertegenwoordigt met het kwaad
en stelt zich de maatschappij voor als een opsplitsing van kwaadaardige machthebbers
en weerloze slaven. In de ‘primitieve ziel’ (744) van Permentier ontstaan daarom
obsessionele gedachten en de onbedwingbare, pathologische begeerte tot opstand
tegen de bestaande wereldorde en weerwraak tegen de tirannen, door de verteller
gekarakteriseerd als een ‘wondere morele aberratie, monstrueus uitwerksel van de
geleden onrechtvaardigheid op die simpele ziel’ (744). In zijn ‘ziekelijkheid’ ontstaat
de wens om de plaats in te nemen van de tiran en hun onrechtvaardige bestraffing
na te bootsen door aan ‘iets dat goed en schuldeloos was, een onverdiend en nutteloos
kwaad’ aan te
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richten. De wraakgevoelens worden zelfs zo groot dat hij de geleden straf wil
overtreffen.
De verteller anticipeert op die wraak net vóór - wat typisch is voor Buysses techniek
- een kort intermezzo waarin een verbetering wordt voorgespiegeld. Meteen echter
laat de verteller het noodlot voor zijn slachtoffer Permentier toeslaan door een
confrontatie met de nieuwe ‘garde-chasse’ (jachtopziener) van de baron. Voor
Permentier, die het onderscheidingsvermogen tussen voorstelling, droom en realiteit
verliest, is dit de ‘genadeslag’: de mogelijkheid tot ‘verzoening met de wereld’ die
zich even aankondigde, krijgt nu geen kans meer en in Permentier beginnen de
beelden van zijn vijanden te spoken - opnieuw doemen de rechters in hun laffe,
‘scheefgezakte dronkaards-houdingen’ op -, hij glijdt af van zijn enigszins veilige
tussenpositie tussen wet en overtreding en wordt zelf een opgejaagde stroper en
bandiet, behekst door waanbeelden van opstand en wraak tegen ‘de gehate Wet’
(748). Hij trekt zich gewapend terug in de bossen waar hij een soort hut bouwt en
staakt zijn dagwerk om enkel nog 's nachts rond te sluipen. Hij wordt min of meer
kompaan van de stroper Buck, maar slaagt er toch niet in zijn angsten af te leggen
en zoals Buck met verachting voor de wet, complexloos en uitdagend te werk te
gaan. Hij wordt door zijn angst verlamd, maar door zijn haat tot een compenserende
grootse daad van opstand en geweld gedreven. De laatste belemmering wordt
weggenomen als de jachtopziener hem op een morgen betrapt. Opgehitst door de
stroper Buck tracht hij het moment te voorkomen waarop het proces-verbaal wettelijk
zal worden gedeponeerd. Als zijn strijdmakker hem duidelijk maakt dat ze daar niet
zullen in slagen, verliest Permentier in de chaos van de nacht alle controle over
zichzelf en zijn haat tegen de jachtopziener, ‘die grote rosse reus’, voor hem de
incarnatie van de verfoeide dwingelandij van uitbuiting en verdrukking en zijn ultieme
lotsbeschikker. Hij keert op zijn stappen terug en sluipt naar het huis van de
jachtopziener die bij gezellig avondlicht met zijn vrouw en enkele vrienden zit te
kaarten. Vanaf dat moment wordt hij door een obsessionele, primitieve kracht
vooruitgedreven, een ‘wilde begeerte’ (757) tot wreedheid. In een fantasme van
wrekende tirannie geeft hij zich volledig over aan de lustbeleving van onbegrensde
macht en hallucinerend, ‘zonder zelf te weten wat hij deed’ noteert de verteller, richt
hij zijn wapen op het gezelschap, woest en krankzinnig. Eenmaal kan hij zich nog
verzetten, maar uiteindelijk doet ‘iets monstrueus-almachtigs’ (758) het wapen
afwijken. De ontknoping ligt in de handen van Permentiers wapen, dat Buysse, niet
voor niets een naam geeft. Permentier ondergaat gewoon de ‘fatale
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macht’ van ‘zijn Lefaucheux’ en ‘ondanks zijn wil’, vol afschuw over zijn eigen
daad, doodt Permentier de mooie vrouw van de jachtopziener, een ‘kloeke jonge
moeder’. Dat hij - een ‘sloeber’, eenmoordenaar - vervolgens zelf door de opziener
wordt afgeslacht noteert de verteller als een verlossing: ‘Hij keerde zich nog eens
half om op het mos, rekte zich uit, als moede, en maakte geen beweging meer. Hij
had zich gewroken!’
Ik reproduceer hier opzettelijk iets van de emotionele geladenheid en de spanning
die Buysse in zijn novelle opbouwt, o.a. door retarderende momenten, de structurering
naar een climax, commentaar en toevoeging van kleurende details die bij de lezer
een emotionele betrokkenheid creëren. Het zijn gekende zaken die reeds zijn
aangeduid als bijzonder karakteristiek voor Buysses stijl en techniek, waarmee hij
overigens in zekere zin afstand neemt van het objectief en wetenschappelijk
naturalisme. De uitweidende vertelling (zeker in passages waarin het maquis-achtige
roversbestaan wordt voorgesteld) haalt het bij Buysse dikwijls op koele analyse, zelfs
dus in verhalen die een psychologische studie als basisgegeven hebben. Waar men
in dergelijke studies nauwelijks weet zou mogen hebben van een vertellende instantie,
is bij de Buysse-tekst de nabijheid van de verteller bij het gebeuren zo goed als altijd
voor de lezer voelbaar aanwezig. Dit bezorgt die teksten een onmiskenbare
ambiguïteit. Het objectief getoonde geval, i.c. van groeiende waanzin en gevoelens
van pathologische wraak ten gevolge van een angstcomplex, is a.h.w. niet
onverschillig aan de vertellende instantie die feiten en personen van commentaar
voorziet. Hij ‘toont’ niet louter, maar knoopt er beschouwing aan vast, orchestreert
en interpreteert het gebeuren. Dit gebeurt niet ostentatief, maar zit in kleine details,
terloops commentaar en in een subtiel spel van karakterisering en subjectieve
inkleuring.
Wat is de visie van de verteller op de gebeurtenissen en personages? De verteller
verkent een personage dat zich in een tussenpositie bevindt, een enkeling tussen
uitersten, maar ook een labiele persoon in de schemerzone tussen waan en
werkelijkheid. Permentier bevindt zich tussen twee polen: enerzijds de wereld van
de wettelijke orde en de hiërarchisch opgebouwde werkelijkheid; anderzijds is er de
vrije wereld, de natuur waar geen rem staat op de lustbeleving en waar het recht van
de sterkste heerst. Symbolen voor die twee werelden zijn de gezagdragers
(jachtopzieners, gendarmen, rechters) enerzijds, de wildstroper Buck anderzijds. Die
‘duiding’ van de stroper gebeurt expliciet: ‘Er bestond geen wet voor Buck, evenals
er voor hem geen privaat eigendom bestond. Je moest maar doen wat je wilde, nemen
wat je nodig had, doodslaan
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wie je in de weg stond. Hij kwam hem [Permentier] groot, rechtvaardig voor’ (749).
Angstig en wankelmoedig staat Permentier tussen de uitersten: natuur tegenover
maatschappij, collectief bezit tegenover privé-bezit, driftleven tegenover beteugeling.
Hij kan zich niet verzoenen met de wereld, maar kan zich evenmin overgeven aan
een onbekommerd driftleven en de wetten van de natuur. Hij is de ‘zieke’ die de orde
ervaart als dwang en bij wie de verdringing (van bijvoorbeeld een ‘spontane’
moordlust) door een noodlottige conditionering tot waanzin leidt. Het bijzondere
van het verhaal is dat dit proces door de externe verteller nu eens van binnenuit, dan
weer van buitenaf wordt belicht, zodat je als lezer uiteindelijk toch zelf moet uitmaken
welke betekenis aan het verhaalde moet gegeven worden. Buysse legt inderdaad geen
oordeel op. Nu eens heeft de lezer de neiging het hoofdpersonage te volgen in zijn
opstand tegen de wet en zijn verlangen naar een vrij domein. De verteller activeert
die leeshouding in passages waar hij bijvoorbeeld (extern) lijkt te bevestigen - het
gebeurt nl. vóór de waanzin toeslaat - dat de rechters niet alleen in de ogen van
Permentier, maar ‘effectief’ onbetrouwbaar en laf zijn, ‘met een houding als van
dronkaards in hun leunstoelen scheefgezakt’ (739). Die indruk zet diezelfde verteller
dan weer op de helling door in andere passages diezelfde en andere voorstellingen
duidelijk als hallucinaties van de psychisch zieke Permentier voor te stellen die
wethouders en gezagdragers ziet als ‘verfoeide gegalonneerde [...] steunpilaren van
de verwenste dwingelandij’ (756). Alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, levert de
verteller ook expliciet commentaar en noemt hij de voorstelling van de maatschappij
als een eenvoudige verdeling van machtshebbers en slaafse onderdanen als een
product van ‘waan’ (743), een aberratie van een primitieve en ‘gedesequilibreerde
ziel’ (758). Alleen al door dit taalregister distantieert hij zich van zijn personage. In
de eindscène ontneemt hij de lezer overigens elke mogelijkheid tot sympathiserende
inleving. Die ambiguë positie van de verteller, die vanuit een naturalistisch programma
een afwijking of een tekortkoming kan lijken (een gebrek aan ‘objectiviteit’) blijkt
dus m.i. uiteindelijk de sterkte van de tekst uit te maken. De lezer is tot toeschouwer
van het drama gemaakt die zelf zijn weg moet zoeken in die fictieve, maar herkenbare
wereld waarin de macabere gevolgen worden verkend van het verlies van een
evenwicht tussen beteugeling en verlangen, maar evenzeer de risico's van de
aanpassing en de verdringing van het driftleven.
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Ludo Simons
Het derde leven van Stijn Streuvels
Een van de sympathiekste en boeiendste figuren die ik op mijn lange wandelingen
door het Vlaamse literaire landschap van de 19de en de 20ste eeuw mocht leren
kennen, was Emmanuel de Bom. Helaas was het met hem alleen een postume
ontmoeting, maar wat voor een. Mijn eerste opdracht als kersvers adjunct-conservator
van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), in 1965, was
de inventarisering van de 890 brieven die de Antwerpse stadsbibliothecaris tussen
1896 en 1952 aan zijn vriend Stijn Streuvels in het verre Ingooigem had geschreven
en die de meester van het Lijsternest het jaar tevoren persoonlijk aan de conservator
van het AMVC, Emiel Willekens, ter bewaring had toevertrouwd. Later las ik ook de
tegencorrespondentie, de bijna even talrijke brieven van Streuvels aan De Bom, die
in veel gedenkwaardiger omstandigheden in 1958 door het AMVC op de veiling van
de inboedel van Huis ten Heuvel in Kalmthout voor 1700 fr. waren aangekocht - een
dramatisch verhaal, door de toenmalige conservator Ger Schmook beschreven in een
privé-druk van de Koninklijke Vlaamse Academie onder de titel Teleurgang van een
literaire nalatenschap (1959). In het woord vooraf van mijn boekje Een graf in
Westende (1993) heb ik over mijn lectuur van die correspondentie getuigd: ‘Als je
de circa 1500 [dat moet zijn 1700] soms zeer intieme brieven hebt gelezen die
Streuvels en De Bom in de loop van meer dan een halve eeuw met elkaar wisselden,
ken je beide heren alsof ze je eigen grootvader waren. En vaak beter dan je eigen
vader’ (p. 8).
Het is niet helemáál waar. De héle De Bom leerde ik maar kennen uit de verhalen
van een van De Boms intimi, de inleider van de heruitgave van De Boms enige roman
Wrakken in 1938, Maurice Gilliams. Hét drama van De Boms leven viel niet in zijn
volle omvang uit de brieven te reconstrueren. Gilliams heeft het zo vaak en aan
zovelen van zijn vrienden verteld, dat het nu uit de herinnering ook wel opgetekend
mag worden, als stof voor een latere biograaf. Hét drama van De Boms leven was
Nora Aulit, zijn vrouw, met wie hij in augustus 1901 was getrouwd: een in alle
betekenissen van het woord
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onvruchtbaar gebleven huwelijk. Nora Aulit had van de destijds vermaarde
‘waterdokter’ Van Son in Antwerpen de strenge vraag te horen gekregen of zij wel
kerkelijk getrouwd was; op haar ontkennend antwoord had de bevlogen
natuurgeneeskundige en propagandist van de kuisheid binnen het huwelijk haar
toegevoegd dat zij en haar man dus in zonde leefden. Van dat ogenblik af raakte zij
ten prooi aan godsdienstwaanzin. Zij installeerde op slag twee aparte slaapkamers
in Huis ten Heuvel en verplichtte haar man, thuis in een monnikspij rond te lopen.
Dat heeft hij jaren volgehouden en verdragen, met als enig soelaas de genegenheid
van Emma Leonard, de één jaar oudere zus van Jos, met wie hij een enkele keer naar
het Lijsternest trok (daar zijn foto's van bewaard) en met wie hij de derde woensdag
van de maand, in plaats van de vergadering van de Academie in Gent bij te wonen,
naar de bioscoop ging, om er, zoals Gilliams vertelde, Emma's handje vast te kunnen
houden. (Het - voor onze begrippen knotsgekke, maar dieptragische - verhaal staat,
zij het verhuld, ook te lezen in het autobiografische geschrift Dwaaltocht; een stukje
eigen leven (1977, p. 81) van Jeanne van Schaik-Willing, die korte tijd met Van Son
gehuwd was geweest.)
Het uiterlijke levensverhaal van De Bom is bekend genoeg: geboren in 1868,
stadsambtenaar in 1886, bibliotheekbediende in 1891, onderbibliothecaris in 1904,
hoofdbibliothecaris in 1911 en als zodanig in december 1918 geschorst en in februari
1919 ontslagen, omdat hij tijdens de oorlog het manifest ter vernederlandsing van
de universiteit van Gent had ondertekend. Samen met hem werden ook zijn
onderbibliothecaris Maarten Rudelsheim en zijn jongste bediende Eugène de Bock
om gelijklopende redenen uit de Stadsbibliotheek verwijderd.
Eugène de Bock, geboren in 1889, was als achttienjarige vanwege flaminganterij
van het atheneum verwijderd. Hij werkte een jaar of vijf op een handelskantoor, en
vond daarna, in 1912, een aanstelling in de Stadsbibliotheek. In 1916 trouwde hij
met de regentes Irma Lambrechts; zij verdiende de kost als lerares aan de Antwerpse
normaalschool. Nog in een ander opzicht had de ontslagen De Bock geluk: zijn vier
jaar oudere broer René was een succesvol bankier, en bovendien een notoire bibliofiel.
De Bock besloot dan ook, niet opnieuw als bediende zijn heil te zoeken in de handel,
maar met zijn eigen spaarcenten (600 fr.), een aanzienlijke inbreng van zijn broer en
geleend geld van vrienden, zelfstandig uitgever te worden. Het werd het begin van
het succesverhaal van uitgeverij De Sikkel, tot op vandaag nog steeds het eigendom
van de erfgenamen van de beide stichters, Eugène de Bocks dochter Gerda en René
de Bocks zoon Karel.
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De Bom, meer dan twintig jaar ouder dan De Bock, voor die tijd dus een man op
leeftijd, stond er minder goed voor. Eerst werkte hij, op uitnodiging van Alfons van
de Perre en Frans van Cauwelaert, een tijdje als bediende in de kersverse Standaard
Boekhandel in Brussel, in omstandigheden die zijn jeugdige collega Marnix Gijsen
zo plastisch heeft beschreven in De leerjaren van Jan-Albert Goris (1975). (Een
boek, waarin overigens ook Van Son zaliger ten voeten uit ten tonele wordt gevoerd.)
Na die episode kwam er wat meer licht in de duisternis. Leo Simons, stichter en
directeur van de Wereldbibliotheek, met wie De Bom sinds lang bevriend was, had
met hem in de jaren 1917-'18 al plannen gesmeed voor een afzonderlijke reeks
uitgaven van de Wereldbibliotheek onder de titel ‘Vlaamsche Bibliotheek’; nu werd
het project daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Nog in 1920 verschenen, onder De
Boms leiding, in de ‘Vlaamsche Bibliotheek’ onder meer De nieuwe Uilenspiegel
van Herman Teirlinck, Vlaanderens economische ontwikkeling van Lodewijk de
Raet en ... De Witte van Ernest Claes. In hetzelfde jaar werd De Bom, door
bemiddeling van Streuvels bij zijn vriend Camille Huysmans, als journalist verbonden
aan Volksgazet, waar de hoofdredacteur, Willem Eekelers, hem liet schrijven wat hij
wilde. In 1926 werd hij, met de steun van Eekelers en van nóg een vriend van
Streuvels, Frans van Cauwelaert, intussen burgemeester van Antwerpen geworden,
opnieuw tot stadsbibliothecaris benoemd.
Wat heeft deze lange en, alles bijeen genomen, vrij anekdotische inleiding nu met
de Streuvels-studie te maken? Alles. De naoorlogse zuivering in de Antwerpse
Stadsbibliotheek komt namelijk ook ter sprake - tweemaal zelfs - in de jongste
Streuvels-biografie, Dag Streuvels (1994) van Hedwig Speliers. Vanzelfsprekend,
want De Bom is een intimus sinds jaren, en De Bock zal meteen proberen werk van
Streuvels in zijn fonds onder te brengen. Speliers vermeldt het ontslag van beide
heren uit de Stadsbibliotheek en voegt er anderhalve zin commentaar aan toe: ‘De
dertigjarige De Bock bleek heel wat moediger en dynamischer dan zijn chef De Bom.
Hij besloot zelfstandig uitgever te worden’ (p. 440).
Het commentaar heeft mij geschokt. Het is één van de vele passages in het boek,
waarbij ik ongelovig en niet-begrijpend het hoofd heb geschud.
Hoe ‘moedig’ en hoe ‘dynamisch’ had een vijftigjarige, uit zijn ambt ontzette
stadsbibliothecaris anno 1919 in de ogen van een hedendaagse biograaf behoren te
zijn, om zonder veeg-uit-de-pan uit de confrontatie met zijn twintig jaar jongere en
fortuinlijker medewerker te voorschijn te kunnen komen? Had hij ook een eigen
uitgeverij moeten oprichten? Dat dééd hij, zij het onder de vleugels

Verhalen voor Vlaanderen

156
van zijn Nederlandse vriend en geestesgenoot Leo Simons en diens Wereldbibliotheek.
Had hij zijn jonge collega concurrentie moeten aandoen en naast De Sikkel een eigen
Vlaamse uitgeverij moeten oprichten - De Hamer bijvoorbeeld? (Om maar even een
grapje te maken dat Speliers ongetwijfeld graag voor zijn rekening zou hebben
genomen.) Zo ja, met welk geld? Met welke steun van zijn vrouw?
De biograaf zal het wel niet hebben vermoed, maar het geciteerde anderhalve
zinnetje, met de slag in de nek van Streuvels' grote vriend en mentor Emmanuel de
Bom, is voor mij een van de pijnlijkste onder de vele pijnlijke passages in de
bekroonde Streuvels-biografie van Hedwig Speliers. Misschien juist omdat hier niet
Streuvels, wel een ander groot man het slachtoffer is van ondoordachte en
ongefundeerde insinuaties. Wie wil weten hoe De Bom werkelijk was, ook in de
jaren van zijn grote vernedering, leze het proza van twee heren die wisten waarover
ze spraken: de inleiding van Leo Simons in Dagwerk voor Vlaanderen (1928) of,
nog indringender, de schitterende hulde die Marnix Gijsen in 1964 aan zijn voorganger
in de Academie bracht en waarin hij getuigt ‘hoe dapper [curs. LS] hij [De Bom] een
zware persoonlijke beproeving droeg’ (Verzameld werk, dl. 6, 1977, p. 700) ...
De biografie is niet allemans vak. Het lot heeft gewild dat er in 1995 nogal wat
indrukwekkende specimens van dat genre verschenen: de biografie van de filosoof
Bolland door Willem Otterspeer, die van de cineast Joris Ivens door Hans Schoots,
die van Hans Andreus door Jan van der Vegt, die van Slauerhoff door Wim Hazeu,
die van Multatuli door Hans van Straten, die van Alberdingk Thijm door Michel van
der Plas, die van de politicus Gerard Romsée door Evrard Raskin, die van de graficus
Frans Masereel door Joris van Parys, die van Stijn Streuvels door Hedwig Speliers,
en een paar van mindere envergure. Het zou een geschikte, zij het ietwat boosaardige,
bijna Speliersiaanse vraag zijn voor een multiple choice-test: ‘Welke biografie hoort
niet in dit rijtje thuis?’ Het antwoord vindt u in een bijdrage van Dirk de Geest in
het eerste jaarboek van het Streuvelsgenootschap, waarover straks meer.
En dat is jammer. Want mede van de interessantste bijdragen tot een vernieuwde
lectuur van Streuvels heeft, in de jaren '60 en '70, diezelfde Hedwig Speliers geleverd
als criticus en als polemisch essayist, heftig tekeergaand tegen de vaak baatzuchtige
ophemeling van Streuvels door lieden die hem absoluut tot hun kapel wilden doen
behoren en die hem derhalve insponnen in een web van decoraties, onderscheidingen
en feestvieringen, waaraan hij echter bijna steeds ontsnapte door bij die gelegenheden
feestelijk ... afwezig te blijven. Geen wonder dat Streuvels zelf het als een wel-
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doende ervaring beschouwde toen een jonge criticus luidop zei dat Streuvels geen
halfgod was, maar een mens van vlees en bloed, een man met kwaliteiten en gebreken,
in zijn beste werken een héél groot schrijver, ‘geloofwaardiger en tragischer dan
Beckett’ (Wij galspuwers, 1965, p. 149), ‘een modernist avant la lettre’ (ibid., p.
159), die bijvoorbeeld door de schepping van het romanpersonage Mira ‘een kreatie
van blijvende betekenis in onze Nederlandse en Westeuropese literatuur’ tot stand
had gebracht (ibid., p. 157). Geen wonder, zei ik, dat Streuvels op 15 juli 1965, na
de lectuur van Wij, galspuwers, aan de auteur ervan schreef: ‘Ik heb het [boek] met
alle belangstelling gelezen - als een openbaring. [...] ik geloof dat Gij over de heele
lijn gelijk hebt’. (Afscheid van Streuvels, 1971, p. 261)
Het zijn, geloof me, geen woorden van een oude, sentimenteel of seniel wordende
man. Het zijn woorden van een volstrekt lucide geest, het levend bewijs dat Speliers
niet helemààl ongelijk had toen hij hem in bescherming nam tegen lieden die hij,
Speliers, met de baldadige overmoed van de jeugd, afschilderde als Restauratoren
en Herstellers.
In zijn essaybundel Die verrekte gelijkhebber van 1973 heeft Speliers de oorzaken
opgesomd waardoor Streuvels in die jaren niet meer tot de literaire actualiteit
behoorde: de taalbarrière, de eenzijdige voorstelling van Streuvels als een schrijver
van boerenromans en landelijke verhalen, het onbegrip voor de metafysische en de
dieptepsychologische dimensie van het tot een voorbije sociologische realiteit
behorende werk van Streuvels. In zijn Academielezing Het is zo stil rond Streuvels,
opgenomen in de bundel Met groter L van 1994, heeft Marcel Janssens dezelfde
obstakels aangehaald om te verklaren waarom twintig jaar later de situatie niet was
veranderd. Janssens had er, naar mijn mening, twee redenen aan toe kunnen voegen:
het ontbreken van een recente biografie van Streuvels, waarin deze voor een publiek
van hedendaagse lezers respectvol en kritisch als een buitengewoon boeiend en
belangrijk schrijver wordt voorgesteld, en het feit dat hij na 1983, het jaar van het
faillissement van Orbis en Orion, ook geen uitgever meer had die zich met zijn werk,
postuum dan, identificeerde.
Over dit laatste manco zal ik hier niet uitweiden. Het is mijn vaste overtuiging dat
een uitgever van het gehalte van een Eugène de Bock, een Maurits de Meyer of een
Albert Pelckmans, om slechts een paar grote doden te noemen, het werk van Streuvels
ook nu nog opnieuw in de actualiteit zou kunnen brengen. Bij de huidige stand van
de literaire uitgeverij in Vlaanderen is daar voorlopig weinig uitzicht op, tenzij de
revival van het werk van Timmermans, in de voorbeeldige uitgave van het
Davidsfonds, inspirerend zou kunnen werken.
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Het manco van een aan de maatstaven van de tijd én van het metier beantwoordende
biografie is door het boek van Speliers helaas al evenmin opgevuld. Het oogt
beloftevol genoeg, maar bij een ietwat kritische lectuur blijkt het op tal van plaatsen
te zondigen door feitelijke misslagen, onhistorische vergalopperingen en betweterige
vooringenomenheid.
In zijn geciteerde opstel, geschreven vóór het verschijnen van het boek van Speliers,
overschouwt Marcel Janssens de stand van het Streuvels-onderzoek en bespreekt
daarbij allereerst de (on)beschikbaarheid van een betrouwbare editie van het werk
zelf. Hij citeert in dat verband de vier delen van het Volledig werk van 1971-'73 als
een ‘prestigieuze dundrukeditie’ en noemt de uitvoerige inleidingen van hemzelf,
Gerard Knuvelder, Jean Weisgerber en Garmt Stuiveling ‘tot nader order de stevigste
filologische bijdragen tot de Streuvels-literatuur’ (p. 123-124). Ik ben zo vrij daar
vraagtekens bij te plaatsen.
Dit verhaal moet niet op een requisitoir gaan lijken, en ik beperk mij dan ook tot
de bespreking die Gerard Knuvelder, de inleider van het eerste deel, wijdt aan het
eerste boek van Streuvels, Lenteleven van 1899. Uit die bespreking blijkt dat de
inleider het boek buitengewoon slecht heeft gelezen.
Lenteleven bevat, zoals men weet, het terecht beroemde verhaal van Horieneke,
Lente, maar het bevat veel meer. Het opent met het verhaal De witte zandweg, met
de bekende aanvangsregel ‘Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd’, het vervolgt
met het onhandig opgebouwde en intrigeloze In de voorwinter, het folkloristisch
interessante maar vluchtige Kerstavond en de opmerkelijke verhalen Slenteren, Op
de dool en Van ongroei, waarop ik straks terugkom: samen zes verhalen die aan de
centrale novelle Lente voorafgaan. Na Lente volgen eveneens zes teksten: de tamelijk
onbeduidende verhalen In de vlage en Een pijpe of geen pijpe, de korte maar mooie
schets 's Zondags, het opmerkelijke Een ongeluk, het aantrekkelijke Wit leven en het
bijzonder fraaie verhaal Het einde. Een zeer ongelijke selectie dus uit het vroege,
her en der reeds verschenen of nog niet gepubliceerde werk, met de bedoeling, onder
impuls van De Bom, een ‘boek’ te maken en aldus definitief zijn intrede te doen op
de literaire scène.
In de dundrukeditie van 1971 neemt Lenteleven ongeveer 165 bladzijden in, het
centrale verhaal Lente 54, dat is één derde van het boek. De twaalf andere verhalen
zijn niet alleen naar omvang minder belangrijk, ze halen ook niet het niveau van het
kleine meesterwerkje dat het verhaal van Horieneke is. Maar er is wel méér en
interessanters in de bundel te beleven dan blijkt uit Knuvelders tamelijk oppervlakkige
analyse.

Verhalen voor Vlaanderen

159
De verhalen In de voorwinter, In de vlage en Een pijpe of geen pijpe laat ik verder
buiten beschouwing: ze behoren, naar mijn smaak, niet tot het blijvende werk van
Streuvels. (Wie zou het een debutant kwalijk nemen dat er kaf zit tussen het eerste
koren?) Ook Kerstavond kan ik, ondanks de spitsvondige analyse van Kathryn Smits
(Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels, 1993, p. 29-36), als verhaal niet echt
waarderen. Beter geslaagd zijn schetsen als 's Zondags, het korte verhaal van het
koewachtertje Jaak dat 's zondags van de hofstee naar huis komt en de dag doorbrengt
op de duiventil van zijn buurjongen Stafke, of De witte zandweg, het openingsverhaal
van de bundel, waarin de ikfiguur, wegens een kwajongensstreek opgesloten op de
zolder, de witte zandweg voor het huis met de passanten in zijn droom ziet als een
beeld van het leven. Van ongroei is een geslaagd maar kort verhaal van een hekserij
- een kwajongen die Mete Vrange gesard heeft, wordt door haar betoverd, krijgt
luizen en heeft er in bed nachtmerries van. Dramatisch uitgewerkt is Wit leven, de
geschiedenis van een bejaarde kantwerkster, die in stille afzondering leeft, tot ze als
gevolg van een huiselijk accident in contact komt met haar buurman de smid en hem
voortaan 's avonds op bezoek krijgt om te ‘kouten’; daar komt een abrupt einde aan,
wanneer de smid op de feestdag van Sint-Elooi dronken in haar huis binnendringt
en, op haar hulpgeroep, door de buren naar buiten wordt gesleept. Prachtig is alleen
al die éne zin die de ‘peripetie’ in de opbouw van het stuk aangeeft: na de idyllische
beschrijving van de altijd eendere en altijd even passieloze uren en dagen van het
kantvrouwtje begint een alinea met de dramatische mededeling: ‘Toen is het gebeurd
dat de rooster uit de kachel in tweeën was gevallen’ (p. 266). Het is de aankondiging
van een volledig nieuwe levensfase in het vreedzame bestaan van het kantwerkstertje,
met de tragische afloop die men kent. Ook Het einde is een schitterend verhaal; het
had evengoed De boer die sterft kunnen heten, dit relaas van de laatste dag uit het
leven van de oude Zeen, die zich bij het pikken op de akker onwel voelt worden,
naar huis gaat en er sterft, in aanwezigheid van zijn vrouw Zalia, de buurvrouwen
en de leurder Warten - Warten de Brilleman, die, nadat Zeen de geest heeft gegeven,
toch maar op zijn vertrouwde plek boven het geitenkot gaat slapen, zodat Zalia
noodgedwongen de rest van de nacht in bed doorbrengt naast het lijk van haar man.
Het verhaal gaat zonder omwegen op zijn dramatisch einde af, met dialogen die er
niet om liegen:
- Hij zal gauw rieken, meende Barbara.
- 't Is warm weer.
- Hij is heel krom; hoe zullen ze hem in de kist krijgen?
- Kraken. (p. 296)
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Maar ik wilde nog speciaal de aandacht vestigen op de verhalen Slenteren en Op de
dool, die elkaar opvolgen in het eerste deel van de bundel - het deel vóór Lente - en
op het verhaal Een ongeluk uit het laatste deel van de bundel - het deel na Lente.
Slenteren, zegt Knuvelder, is het verhaal van ‘de zwerver die alleen verloren loopt
“lijk een wildeman”’ (p. 96), Op de dool is het verhaal van ‘het drankgelag van Treze
en de andere vrouwen als Trezes man buitenshuis is’ (ibid.), Een ongeluk is ‘het
enige verhaal dat in de stad speelt: de werkman die zich van een bouwwerk te pletter
laat vallen’ (p. 95).
Het klopt allemaal niet, of maar half, en daardoor gaat een belangrijk facet van de
kunst van de jonge Streuvels in deze beschouwingen compleet de mist in. Een ongeluk
is niet het enige verhaal dat in de stad speelt, ook Slenteren heeft ondubbelzinnig de
stad als plaats van handeling. Dit Slenteren is niet het verhaal van een ‘zwerver die
alleen verloren loopt’, maar het verhaal van een werkloze die geen uitweg meer ziet.
En Op de dool is alleen in de aanzet het hallucinante verhaal van het orgiastische
drinkgelag van Treze en haar kompanen; het is veel meer het verhaal van de sociale
gevolgen die dat dierlijke gedrag heeft voor Trezes kinderen, Ko en Djakske, die aan
het eind ‘verkocht’ worden aan een boer, waardoor pas de titel van het verhaal - Op
de dool - verklaard kan worden.
Dit is grote proletarische kunst: de bouwvakker in Een ongeluk, die daags na het
optrekken van de mei, voor luierik uitgescholden en levensmoe, de verlokking van
de diepte niet weerstaat en zich te pletter laat vallen van op de bovenste stelling van
een hoog gebouw; de werkloze in Slenteren, die nergens in de stad meer gewenst
wordt en, het lijf vol honger, een ruit inslaat met een melkkan, door de politie wordt
opgebracht en uit compassie stiekem wordt losgelaten; de sukkels van kinderen in
Op de dool, die door een voerman worden afgeleverd bij een kinderloze boer, die
zulke goedkope arbeidskrachten wel zal kunnen gebruiken. Ook dit is Streuvels dezelfde Streuvels, die met het verhaal De oogst uit Zonnetij (1900) - waarin
Knuvelder ‘de volheid van gespannen menselijke verhoudingen’ mist (ibid., p. 102)
- en met de roman Langs de wegen (1902) de sociale misère van zijn tijd verder op
indrukwekkende wijze gestalte zal geven.
In de tussenliggende bundel Zomerland (1900) en in de andere verhalen uit Zonnetij
(1900) zijn nieuwe facetten van de héle Streuvels opgedoken: de voluptueuze
beschrijvingskunst (bij voorbeeld in het verhaal Zomerland uit de gelijknamige
bundel: ‘De koeien hun ogen stonden rond open van verbazing; het kwijl spon in
lange slijmdraden uit de muil en ze snoven de verse lucht door de opge-
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stoken neusgaten’, p. 339, door Knuvelder ten onrechte afgedaan als functieloze
‘kopiëerlust des dagelijksen (“werkelijken”) levens’, p. 101), het al even Gezelliaanse
spelen met de taal (‘'t Zijn blinde veenmollen, riepen zij, rotte berleuren, puppeloze
tuiters, rammelzakken, schuitigaards, tanezoppers en pellebijters, zemelzekers’, ibid.,
p. 355), de duistere aantrekking van de geheimzinnige volksgebruiken, bijvoorbeeld
voor het genezen van kinderen (‘'t was uitgedroogd lijk een koolblad en 't ging
bezwijken als Kale Stampers me een goê remedie bediende: Ik moest een sienappel
nemen, daar een gat in boren en al het sap er uit duwen in een pot; daarbij doen:
laurier-olie, sap van ruite, alsem, driakel, lupinenbloemen en dat laten zieden tot een
vette pap en dan de navel en de puls en de maagput van 't kindje daarmede bestrijken’,
Meimorgen uit Zomerland, p. 383), en natuurlijk de verlokking van de vrouw, zoals
in het verhaal Het woud uit Zomerland, het verhaal van Swane, het ‘vreselijk schoon
vrouwenschepsel’ (p. 399), met ‘haar verleidend ogengelonk en de bekoorlijkheid
van haar luie slangenlijf’ (p. 400), wier weinige kleren ‘luchtig en los (hingen) om
haar rond gevulde schouders en borst die, met elke beweging van haar armen, in
gestadige golving uittekende onder het lichte gewaad’ (p. 395).
Helemáál een voorafbeelding van Mira is Poezeke Soebrie in het schitterende
verhaal In 't water uit Zonnetij, een verhaal dat op de Waterhoek speelt, compleet
met deken Broecke, Zale Klet, café De Meerschbloem en het schone lief, dat niet uit
de Waterhoek komt, maar in het dorp woont, over de Schelde, en dat met ‘haar jong
mals lijf’ (p. 523) Jan Boele het hoofd op hol jaagt. Maar het onontkoombare noodlot
voltrekt zich aan hem, genadeloos: zijn moeder, de pastoor, deken Broecke verplichten
hem te trouwen met de lelijke, de afstotelijke Tale Siepers, met wie hij immers een
kind heeft en die bovendien uit de eigen gemeenschap komt, niet, zoals Poezeke, uit
het dorp aan de overkant van de rivier. De avond na de bruiloft gaat Jan met Tale
naar huis, langs de Scheldeboorden, en opeens wil hij door de rivier naar zijn lief
toe: ‘ginder aan de overkant der Schelde lag zijn geluk’ (p. 524). Hij gaat het water
in, Tale klampt zich aan hem vast, hij kan zich niet losrukken, wil om hulp roepen
- ‘maar 't water reikte hem tot aan de keel - hij kreeg het hoofd niet meer boven. [...]
Tegen de morgen brak de gouden gloed uit het oosten, verdreef de mist en duisternis,
en van de Scheldeoever galmde het blijde lied der vissers, als een groet aan de glorie
van de nieuwe dag’ (p. 525).
Niet minder indrukwekkend zijn de beide andere verhalen uit Zonnetij: Avondrust,
door Knuvelder afgedaan als ‘een verhaal waarin niets gebeurt en alleen maar sfeer
geschapen is’ (o.c., p. 91), door Kathryn Smits terecht gerehabiliteerd als een
buitengewoon
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dramatisch gebeuren dat op niets anders dan op de dood van Zalia kan uitlopen (o.c.,
p. 108), en vooral het verhaal Zomerzondag, waarin de ongetrouwde boer Kasteele
tot het inzicht komt dat zijn leven voorbij is vóór hij het geleefd heeft, zodat hij
uiteindelijk zijn immer gebeden prevelende zuster, die bij hem inwoont en wie hij
van alles de schuld geeft, wurgt in haar slaap: ‘Met zijn verweerde duim en vinger
neep hij haar onder de kin bij de keel en stond aandachtig te zien hoe 't zou eindigen’
(p. 561). Hij wordt weggevoerd en komt terecht in een ‘ommuurde koer’, waar hij
tot het besef komt in een krankzinnigengesticht te zijn beland; ‘droefheid en schrik
overweldigden zijn gemoed als met een bruisend water, waarin zijn geest
onderdompelde, en zijn lijf snokte van 't wenen’ (p. 564).
Het is een boeiende en alzijdige wereld, die van de jonge Streuvels, die het kind
exploreert en de stervende bejaarde, de wulpse verleidster en de oude kwezel, de
vroomheid en de bigotterie, de hekserij en de waanzin, de armoede en de sociale
uitbuiting, en die dat doet in een taal en met een economie van de literaire middelen
die hem al vóór zijn dertigste, in zijn beste momenten, stempelen tot een heel groot
kunstenaar.
Vijftig jaar later, toen hij bijna tachtig was, begon Streuvels te schrijven aan een
soort memoriaal, getiteld, zoals zijn gepubliceerde memoires, Heule - Avelghem Ingoyghem, waarin hij terugblikt op zijn leven; het berust thans in het Streuvelsarchief
in het AMVC. Luc Schepens maakte er destijds gebruik van voor het Naschrift in zijn
Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969, in 1971 verschenen bij Orion, allicht de beste
synthese tot nu toe van Streuvels' persoonlijkheid. Voor de rest werd alleen een kleine
selectie uit het dagboek in 1989 bij De Diamant Pers in Zandhoven gepubliceerd in
een bibliofiele uitgave met als titel het motto dat Streuvels aan zijn cahier meegaf:
Nulla dies sine linea; het boekje werd nauwelijks opgemerkt, ook niet door Speliers.
Ten onrechte en helaas, ook voor de Streuvels-studie.
Het memoriaal - een eigenlijk ‘dagboek’ is het niet - begint met een honderdtal
korte of langere citaten, lectuurnotities, de meeste uit de Franse literatuur. De rij
wordt geopend met een aantal citaten uit het Journal van Julien Green. Het eerste
luidt: ‘J'ai senti la douceur de vivre’, het tweede: ‘J'ai toujours été gauche dans mon
affection’, het derde: ‘Son âge fait de lui une sorte d'étranger parmi les hommes’. Ze
zetten de toon voor Streuvels' eigen zelfontleding. En ook dit citaat, van Blaise
Cendrars: ‘Les critiques veulent tou-
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jours faire de vous autre chose que ce que vous êtes’. En nog een, van André Gide:
‘Je vivais dans la perpétuelle attente, délicieuse, de n'importe quel avenir’. En,
misschien het meest betekenisvolle, van dezelfde: ‘Je vis à la troisième personne’.
De eerste gedateerde eigen notitie van Streuvels is van februari 1950. Ze handelt
over de vreemde gewaarwording van de bijna tachtigjarige dat hij door de mensen
gecomplimenteerd wordt omdat hij er nog ‘zo goed uit zie(t) voor (z)ijn leeftijd’ (p.
38); tegelijk vragen ‘vrienden en kennissen - en meisjes niet 't minst - [.] een
handtekening [.], een portret of een opdracht op een boek, omdat ze bedenken: die
man heeft het niet meer voor lang, en terwijl het nog tijd is, moeten we zien van hem
iets te krijgen’ (p. 38-39).
Het geschrift, dat ik hier overloop om er een aantal voor de Streuvels-studie
relevante passages uit te lichten, bevat - hoe kan het anders? - naast intieme
bekentenissen ook variaties op reeds van elders bekende thema's. Deze bijvoorbeeld:
Ik moet mij in acht nemen voor de ziekte die heet: egocentrisme, eigen
aan oudwordende mensen. Hugo Verriest was er de laatste jaren van zijn
leven erg aan ziek: hij stelde in niets belang tenzij in zichzelf en dat was
vooral hinderlijk in gezelschap. Als de conversatie over om 't een of ander
onderwerp gevoerd werd, luisterde hij niet, of bracht het gesprek zonder
aanleiding op zijn persoon.
Als ik me-zelf onderzoek zijn er nog een aantal onderwerpen waar ik meer
belang aan hecht dan aan mijn persoon.
Ik weet niet of het bij anderen ook het geval is, maar van jongs af aan en
tot nu toe heb ik altijd weerzin gevoeld voor mijn fysiek voorkomen (ik
heb altijd met tegenzin mijn beeld ontwaard in een spiegel - spiegels kan
ik niet uitstaan), weerzin ook voor mijn naam die ik node zelf zal uitspreken
- aan mijn pseudoniem ben ik zelfs onwennig gebleven, alhoewel die naam
een correctief moest zijn om mijn echte naam te ontgaan. Door anderen
ook hoor ik hem node uitspreken. Ik heb een gruwelijke hekel aan mijn
eigen stem en de eerste keer dat ik die stem op een plaat gereproduceerd
heb gehoord, ben ik geschrokken als voor een stem van een doodvreemde,
die schor en onaangename klank had. Het merendeel van mijn portretten,
die anderen goed vinden, komen mij hatelijk voor. In mijn familie is het
ook nooit gewoonte geweest - heeft men altijd vermeden, bij het
aanspreken, malkanders voornaam te noemen. Als het tegenover derden
ging, was het altijd: Sooten of Françoo - 't een lijk het ander deed
onaangenaam aan. (p. 43-44)
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Streuvels heeft het al keuvelend over de schunnige liedjes van zijn jeugd die hij toen
niet begreep, ook niet toen hij er een keer voor gestraft werd (p. 40-42), over het
gebazel in het parlement (p. 45), over de correspondentie van Gezelle (p. 47). over
zijn met moeite te temmen aandrang om telkens weer nieuwe boeken te bestellen als
hij interessante recensies leest, terwijl hij nog lectuur in huis heeft voor meer dan
vijftig jaar (p. 48), over de bekenden van vroeger die nu allemaal weggevallen zijn:
pastoor De Vos in Heestert, pastoor Claerhout in Kaster - ‘een zonderling, met wie
ik aangename dagen heb beleefd - een wetenschapsman, maar iets in 't excentrieke
en eigenaardig’, Alfons Moortgat in Tiegem, de schilders Valerius de Saedeleer en
Gustaaf van de Woestijne ‘die meest over en weer kwamen’ - ‘nu is de streek voor
mij een woestijn geworden waar ik alleen overgebleven ben’ (p. 49-50), over
lichamelijke ongemakken waar drie dokters de oorzaak niet van vinden en die weer
vanzelf verdwijnen (p. 51-54), over het Lijsternest, dat hij ‘weldra’ zal moeten
verlaten (p. 55-56), over het dagboek dat hij in zijn jeugd niet bijgehouden heeft (p.
57, 65), over zijn werk in de tuin (p. 60), over zijn lectuur van de bijbel (‘Het
aantrekkelijke voor mij is de Oosterse poëzie en de archaïsche taal in een uitgaaf van
1657’, p. 64), en dan volgt plotseling, na al die anekdotiek, weer een citaat dat doet
opkijken, uit La cousine Bette van Balzac ditmaal: ‘Rien n'irrite les gens mariés
autant que de rencontrer, à tout propos, leur femme entre eux et un désir, fût-il
passager.’, onmiddellijk gevolgd door twee andere citaten uit hetzelfde boek:
‘L'Amour, cette immense débauche de la raison’ en ‘La vie ne va pas sans de grands
oublis’ (p. 67).
Het memoriaal gaat verder over oud-worden (p. 68), over Hugo Verriest en zijn
preken (p. 69-72), over landse gebruiken (p. 73), en dan weer komt een heel
persoonlijke bladzijde over het onzevader en het weesgegroet: het is nog zo heel lang
niet geleden dat Streuvels er de ‘verheven schoonheid’ van heeft ontdekt. ‘Eén
onzevader en één weesgegroet is wel voldoende als morgen- en avond-gebed, 's
Avonds doe ik er dan bij: “Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest”. In de handen
van God zijn geest aanbevelen, hoe kan men zich beter beveiligd voelen om de slaap
in te gaan?’ (p. 75).
Het aangename gekeuvel herneemt: over een verliefd stel dat voorbij de haag van
het Lijsternest wandelt (p. 76), over een non in de bewaarschool van Heule die
bijzonder van hem hield (p. 77), over de plezierige tijd met de kinderen (p. 78), over
het oud-worden (p. 79-81), en dan weer, op een bladzijde apart, twee citaten van
Pierre Loti, waarvan het tweede luidt: ‘Il n'y a pas de louis d'or qui puisse payer un
baiser spontané qu'une petite fille charmante de seize ans vous donne’ (p. 82).
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Opnieuw notities over grote schrijvers die zich blijkens hun dagboeken vaak vervelen
- Chateaubriand, Flaubert, Loti, Gide e.a. -, wat eigen is aan stadsmensen, omdat ze
niet tegen de eenzaamheid kunnen (p. 83), en dan een interessante bladzijde over het
proza van de Tachtigers:
Ik heb onlangs bij toeval het boek Een pic-nic in proza ter hand genomen,
d.i. een bloemlezing stukken uit de Nieuwe Gids, de mannen zogezegd
van Tachtig. De lectuur is niet meêgevallen: tot in den treure detaillering,
opsommen van bijzonderheden opgemerkt en beschreven om een magere
anecdote te illustreren. Hoe dit zo lang de bekende bijval heeft kunnen
bekomen. Het is wanhopig langdradig, ijdel en onbenullig - mozaïekwerk
- kleine streepjes en stippeltjes, die niets te betekenen hebben. Gelukkig
dat wij Vlamingen daaraan ontkomen zijn - na er een tijdlang onder de
indruk van geleefd te hebben. Hoeveel gezonder, levendiger is een novelle
van Cyr. Buysse naast dit peuterwerk! Van dat pic-nic-proza is ook niets
meer overgebleven. (p. 84)
Het lijkt wel alsof de postume confrontatie met de Tachtigers bij Streuvels iets heeft
losgeweekt, want er volgen nu enkele heel persoonlijke en onthullende bladzijden:
Het komt me soms voor dat mijn leven een vergissing is geweest - de
mogelijkheid dat het anders had kunnen zijn: ware ik nu van andere ouders
geboren - of waren mijn ouders in een andere stand - of was ik een van
die personen die van in hun eerste jeugd de drang voelen en alles doorzetten
om er bovenop te komen - die met ambitie geboren worden ... Ik voel soms
het gebrek van een klassieke opvoeding, grondige kennis van veel talen die een mens volmaken - algemene cultuur, die een open blik geven, durf
- over de wereld reizen, betrekkingen met personaliteiten, gemak van
verkeer - iets voortbrengen van betekenis voor de samenleving, naam
maken, vermaardheid. Wat had het niet alles kunnen worden, en dan: de
levensloop gewijzigd door andere ontmoetingen ... Maar, gelijk het nu
geweest is, valt er niet over te klagen.
Geluk is betrekkelijk en 't is te zien wat men er van verlangt - tevreden
zijn is alles. Er blijft enkel nu en dan iets opduiken als spijt of wroeging
- veel verzuimd te hebben - uit reden van toestanden en omgeving - van
al wat ik heb voortgebracht, het ‘eigenlijke’, het essentiële er niet is geko-

Verhalen voor Vlaanderen

166
men. Alsof hetgeen ik uitgericht heb van een ander ware, en 't geen ik in
mij heb, er binnen gebleven is, onontbolsterd, bij gebrek aan algemene
opleiding en geleerdheid. Ik heb maar enkel met de ogen open,
rondgekeken, nagedacht en geleefd - tot op zeker gevorderde leeftijd zonder het leven, het bestaan ernstig op te nemen, er de ernst, de heiligheid
van te beseffen - geleefd als een plant die groeit, bloeit en vruchten
voortbrengt - passief - opnemen, laten gaan - gelijk de dingen zich
voordoen.
Maar toch daarmede alles, blijft het vermoeden, de zekerheid dat er in
mijn geval iets niet tot zijn recht is kunnen komen. Iets dat er aanwezig
was, en door omstandigheden onbenut is gebleven. (p. 85-87)
Van de hoogstpersoonlijke belijdenis gaat het memoriaal weer over in de anekdotiek,
zij het voor de literatuurgeschiedenis niet onbelangrijke anekdotiek, namelijk over
zijn verhouding tot Hugo Verriest, waar Ernest Claes op een viering in Brussel
dwaasheden - ‘van ends ont ends vals’ (p. 93) - over verteld heeft (‘Onze verhouding’,
corrigeert Streuvels, ‘is altijd van weerzijden een beetje plechtig hoffelijk geweest
en uiterst vormelijk’, ibid.). Streuvels dist nog een andere legende op die over hem
in omloop is, en besluit:
Als het nu reeds zo'n vaart neemt, wat zal het worden als ik dood ben?
Daarom is het maar best dat men zelf zijn geschiedenis schrijft, dan blijft
er minder kans over om er dwaasheden in te schuiven. (p. 98)
Tussen weer een reeks citaten door - onder meer uit de Figaro littéraire van 7 oktober
1950, kennelijk de lectuur van de dag - deze reflexie:
Als ik nadenk over de verschillende perioden van mijn leven, moet ik
twijfelen of ik door al die fasen dezelfde mens ben geweest! (p. 99)
Bladzijde 102 begint plotseling met een titel, het opschrift Dagboek; daaronder volgt
de lange notitie waarvan een fragment de bibliofiele boekuitgave Nulla dies sine
linea opent: beschouwingen over het houden en publiceren van een dagboek, bij
schrijvers meestal een teken van ijdelheid. Een dagboek, zegt Streuvels
moet ofwel met vooropgezet inzicht opgesteld zijn en vorm krijgen om
uitgegeven te worden - iets als een roman, of kro-
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niek in ik-vorm, - ofwel mag het enkel verschijnen en 't publiek voorgelegd
worden als de nazaten het oorbaar en de moeite weerd achten dat het onder
literair of documentair opzicht weerde heeft voor de tijd of voor de kennis
van de auteur, in dezelfde mate dat het kan wenselijk zijn brieven uit te
geven die ook en evenmin geschreven werden om in 't publiek geopenbaard
te worden. (p. 105)
Streuvels' eigen dagboekaantekeningen uit zijn jeugdjaren, opgetekend ‘in een onnozel
schrijfboek’ en in een ‘speciaal geheimschrift [...], met misvormde letters, gedeeltelijk
uit het Russisch alfabet’ (p. 107), hielpen hem klaarheid over zichzelf te verkrijgen:
Ik herinner mij uit die tijd de vage en onduidelijke verwachting dat er iets
buitengewoons zou gebeuren, o.a. iemand die mij zou opmerken, een
voorstel komen doen, mij meenemen op reis of een grote gunst bewijzen.
(p. 106)
Veel heb ik alzo leren begrijpen, mijn geest op een doel gericht, de
toekomst ingezien en wat er van 't leven voor mij te verwachten was - mij
een weg gekozen, mij in- en uitwendig gewijzigd en aangepast met de
omstandigheden. (p. 108)
Na deze vrij uitvoerige beschouwing over het dagboek (p. 102-111), die wordt
afgesloten met een lang citaat uit Le roman d'un enfant van Pierre Loti, volgt een
bekentenis over de invloed die hij in zijn eerste werk heeft ondergaan van Jens Peter
Jacobsen, en dan, op dezelfde bladzijde, deze verzuchting:
Ik zou moeten een boek schrijven over de ideale huisvrouw en echtgenote,
met als model....
Een boek over Pastoor Verriest
Een boek over de Vriendschap
En zoveel andere, maar de ambitie ontbreekt.
Van nu voort is het makkelijker en rustiger: boeken lezen dan schrijven.
(p. 113)
Citaten van Rilke, Tolstoi en anderen vormen een klankbord voor de eigen
mijmeringen over leven, verval en dood, over kleine en grote verlangens, bevrediging
en onvervuldheid: ‘l'âcre jouissance des bonheurs perdus, des choses qui auraient
pu être et qui ne seront plus’ (Jules Bertaut, p. 118).
Over verdwenen vrienden opnieuw, met deze bekentenis:
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... nu ik het naga en de een na de ander beschouw, komt het me voor in
heel mijn leven 't geluk niet gekend te hebben een ‘echte’ vriend te bezitten
- een echte, waarmeê men helemaal eens is, àlles zeggen mag, zich helegans
overlevert - de vriendschap in de ware zin gelijk ik het gezien heb soms
bij anderen uit de goede tijd van de kerels uit de Zwijgenden Eede - en
bv. lijk bij Vermeylen en Hegenscheidt. (p. 121)
Ofwel, zegt Streuvels, ligt dit aan het toeval, nooit de geschikte persoon in zijn
nabijheid te hebben gehad, ofwel aan zijn eigen karakter, de familietrek van
‘geslotenheid en gebrek aan vertrouwelijke overgave [...]. 't een gelijk het ander zal
wel oorzaak geweest zijn [...] het geluk van “l'âme soeur” niet gekend te hebben’
(p.123).
Het jaar 1951 begint met de sombere overpeinzing dat hij in de laatste veertig jaar
in huis vooral bezig is geweest met groente- en fruitkweek, houthakken en dergelijke,
terwijl het zijn eigenlijke ‘vak’, schrijven, in het gedrang bracht. Voortaan - hij wordt
dat jaar notabene tachtig! - zal hij ‘de zaken [.] laten draaien’ en alleen nog ‘werken
... à la recherche du temps perdu’ (p. 125).
Na een excursus over het leven met de kinderen (p. 127-131) gaat het opnieuw,
met wrange zelfspot, in dezelfde richting:
Ik heb veel te afgetrokken en afgezonderd geleefd. Ik heb het van mijn
karakter nooit gedaan gekregen zo maar bij mensen binnen te lopen, in
gezelschap te komen, - ik moest agent van een levensverzekering geworden
zijn, of omhaler van gelden bij de electriciteitsmaatschappij - of
handelsreiziger ... of zaakvoerder van de Boerenbond of agent d'affaires.
(p. 134-135)
En verder:
Ik heb al de dingen die ik geschreven heb, uit me-zelf moeten halen, of
daaromtrent, 't geen ik bij toeval heb kunnen nagaan.
Maar nu is het te laat om daarover te treuren [...]
Het heeft mij aan ambitie ontbroken. (p. 135)
In fel contrast hiermee staat de volgende - reeds eerder door Schepens geciteerde bladzijde, op en top de zinnenmens Streuvels:
Ik heb ergens reeds opgeschreven dat er soms iets voorkomt wat ons 't
opperste gevoel van schoonheid openbaart. Dit is me twee keer duidelijk
geworden:
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1. Een meisje bovenop een vlasschelf - in mannenoveral gekleed,
tenger-raai-rank figuur in vrouwelijke vormen, scherp tegen de lucht
afgetekend en met de gracieuste gebaren van lijf en armen, bundels aan 't
opgaffelen. De gouden zon en de toverij van de avondstemming zullen er
ook iets aan geholpen hebben. Ik kon er de ogen niet van afwenden - het
was een levend Tanagratje.
2. Een meisje - 16 à 17 jaar - lopend de helling af van de weide om de
koeien in te halen. Nooit zo iets schoons gezien van leven en beweging
van lijf - armen en benen in harmonie - vlug en lenig ... Er zijn weinig
meisjes die elegant lopen kunnen.
Dat gevoel van schoonheid kunt ge ook opdoen met een jonge maaier of
zaaier op 't veld, maar 't is zelden zo compleet, zo gunstig in de omgeving
als met jonge vrouwenfiguren.
Beter kunt ge het treffen met een schoon peerd. (p. 141-142)
Voor 't Leieschip in Kortrijk kijkt Streuvels de proeven van De Vlaschaard na:
Ik ben er van overtuigd: als ik nu De Vlaschaard moest schrijven, zou
hij tot op de helft kunnen teruggebracht worden, met dezelfde inhoud.
Maar als ik, gelijk hij nu is, er een volzin moest uit schrappen, ik evenzeer
overtuigd ben, dat het een gat zou worden waar de volzin uit weggenomen
is. (p. 144)
Het bekijken van de blauwe hemel doet hem andermaal de nietigheid van de mens
inzien:
Met bovenaardse zaken heb ik me nooit veel opgehouden - wàt kunnen
we ons voorstellen van dingen waarmede onze zintuigen niets te maken
hebben - het boven-zintuigelijke? [...] Wat hebben we nog nodig aan het
bovennatuurlijke te vragen naar uitleg of bestaan: leven en dood één en
hetzelfde raadsel nog door niemand opgelost. (p. 146-147)
Beschouwingen over het dagelijkse werk aan de schrijftafel klinken nu wat positiever
(‘Ik heb er altijd regelmatig kunnen aanblijven - afgezonderd geleefd, niet afgetrokken
door dagelijks bezoek of uitgangen gelijk het met stadsmensen gebeurt: vergaringen,
schouwburg, concert, cinema, feesten, café, spelen ...’, p. 156), maar het fundamentele
besef van onbegrepenheid blijft:
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Mijn enig ongeluk in mijn leven is omgeven geweest te zijn in een
milieu van kleinzielige mensen, vol argwaan - niemand die ooit begrepen
heeft wat ik nodig had - de vrijheid - om te doen wat mij voordelig was
voor mijn werk. Mijn ongeluk is geweest niet gestudeerd te hebben [...].
Ware ik 50 jaar later geboren, het zou mij heel anders vergaan zijn:
gestudeerd, zou ik een ander mens geweest zijn - vrijer, ambitieuzer, meer
prestige, en wat zou ik niet anders voortgebracht hebben! Nu is mijn
omgeving en mijn gemis aan opleiding een hinderpaal geweest voor 't
ontplooien van mijn wezen - ik ben in mijn eigen ogen en in die van mijn
omgeving klein-burgerlijk gebleven, en in mijn onmiddellijke omgeving
beschouwd geworden en gehouden op het niveau van henzelf. (p. 160)
Dan weer een aantal citaten, onder andere dit prachtige van Proust: ‘Il est si court,
ce matin radieux, qu'on en vient à n'aimer que les très jeunes filles, celles chez qui
la chair comme une pâte précieuse travaille encore’ (p.165).
Zijn eigen werk herlezend voor de Leieschip-editie, constateert hij ‘dat 't geen er
in beschreven staat - de mensen die er in leven en handelen, reeds behoren tot de
geschiedenis ... en de folklore’ (p. 171), en mijmert hij over de evolutie van de
maatschappij, die er beslist niet in alle opzichten op vooruit is gegaan (p. 171-181).
Lectuur doodt de lange avonden en een vervelende zondag (p. 182-189) en leidt
tot beschouwingen over het eilandkarakter van de werkkamer, met slechts twee
deuren op de wereld: de krant en de correspondentie; ‘de berichten met de telefoon,
dat is niets voor mij, laat er mij niet aan gelegen en kom er niet meê in betrek’ (p.
191).
Na lange beschouwingen over het voorbije leven volgt de fraaie passage over
Buysse die ten dele ook in de bibliofiele uitgave staat:
Ik neem gewoonlijk Buysse meê naar bed. [...] En waarom Buysse? Om
de klare duidelijke lettertype waarmede zijn boeken gedrukt zijn en 't zicht
niet vermoeien, en omdat het gemakkelijke lectuur is. (p. 201)
Buysse is een opmerkelijke verteller, zij het verre de mindere van Maupassant, maar
als hij het over zichzelf heeft, wordt hij flauw en sentimenteel en in zijn houding
tegenover het landvolk blijft hij de meneer die emoties komt opdoen.
Bijzonder revelerend zijn de vele bladzijden die nu volgen over zijn wijsgerig en
religieus wereldbeeld. Ze zetten in met de lapidaire mededeling:
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De eerste keer dat ik het woord Agnosticisme tegen gekomen heb, heeft
het mij een begrip geopenbaard dat sedert lang in mij bekend was zonder
te weten dat het een bestaande Griekse leerstelling betekende - iets dat
met mijn eigen denkwijze overeenstemde. (p. 209)
Vroeger hield Streuvels het met ‘de wijsgeer die de mens voorstelt als de maat van
alle dingen’ (p. 210). Intussen heeft hij ingezien dat filosofie en theologie niet meer
zijn dan ‘speculatieve Spielereien om de zin te verklaren of een zin te geven aan
dingen waar geen zin aan te geven is - tentoonstelling van geleerdheid en
spitsvondigheden - ook al een liefhebberij waarmede de mensen zich onledig houden
en met drift over twisten om gelijk te behalen’ (p. 233-234).
Het lijkt me dat de theologie een speculatieve wetenschap is om het
probleem der Godheid te verklaren en aan te passen aan de geoefende
godsdienst, - maar anderzijds ook met utilitaire doeleinden die in verband
staan met het materiële leven en de ethiek hier voor de mensen onderling
het bestaan in een zekere orde te houden. Neem de gendarmen weg en 't
Laatste Oordeel, hoe zou het er uitzien op de wereld - als het mèt deze
twee dingen al zo pover gesteld is. (p. 246)
Blijkens een knipsel uit de Figaro littéraire zijn we inmiddels in het jaar 1953 beland,
en Streuvels, bijna 82, is duidelijk met zijn tijd mee:
De theologie heeft bovendien in de tegenwoordige tijd op stap te blijven
met de moderne wetenschap en de nieuwe uitvindingen die 't oud
traditioneel geloof in gevaar brengen, - en gedwongen al maar door
concessies te doen, nieuwe uitleg te geven aan oude overgeleverde
waarheden en dingen die we van overouds op de letter moesten geloven,
nu als mythen mogen opnemen en verklaren. Denk aan de strijd en de
veroordeling der modernisten - de conflicten tussen wetenschap en
schriftuur in de bijbelverklaring - evolutieleer enz. En wat zal het later
worden als het met de wetenschap nog verder gaat ... waar nu reeds in 't
vooruitzicht gesteld wordt la reproduction virginale, l'ectogenèse ou
grossesse en bocal!? Als men er toe gekomen is door medicale tussenkomst
de persoonlijkheid, temperament, karakter, deugden naar willekeur te
verwekken of te wijzigen! Dingen die heel de tegenwoordige mentaliteit
omver gooien.
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Maar tegen die tijd zullen de mensen misschien wel zelf een eind aan de
wereld gesteld hebben, zonder de tussenkomst van God af te wachten. (p.
247-248)
Uitvoerig heeft hij het dan over de onwaarschijnlijke verhalen over de opstanding
der doden (‘Goed, maar in welke condities - na enkele tijd zullen we met hen
uitgepraat geraken. En hoevelen zullen er niet zijn die we liever niet meer ontmoeten!’,
p. 250) en over de hel (‘wat de paters in de preekstoel daarover in bijzonderheden
kunnen uitweiden, dient enkel om mensen de vrees op 't lijf te jagen’, p. 252), en
over wat hij ‘de tierelantijntjes der religie’ (p. 254) noemt: bedevaarten en devoties
allerhande, ‘ongerijmdheden’ waar de Kerk aan meedoet ‘omdat een soort gelovigen
die dingen nodig hebben als troost’ (p. 254).
‘Hoe komt het toch’, zo begint een nieuwe aanloop, ‘en hoe te verklaren dat ik
zulk een lauwe christen ben geweest?’ Het antwoord is eenvoudig: ‘Christenen die
redeneren zijn per se lauwe christenen - er vallen van de gewone religie te veel
fiorituren weg, minachting voor formalisme, conformisme en sleur’ (p. 255). Het
familiale milieu gaf nochtans een ander beeld te zien: ‘vader heeft zijn dood gehaald
aan het bidden - de ziekte der scrupules; Moeder was heel streng onder opzicht van
zeden’ (p. 255-256), zijn oudste zuster bleef ongetrouwd, de jongste ging in 't klooster,
broer Karel was een mislukte pater. Verderop niets dan jonggezellen, jonggezellinnen,
priesters en nonnen. Bij Streuvels hebben de van boven opgelegde vroomheid in zijn
jeugd en later het eigen nadenken tot een reactie geleid: ‘te doen 't geen ik goedvond
en niets meer’ (p. 257). Het ‘ingeboren eergevoel’ (p. 258) van de familie hield hem
daarbij op het rechte pad. De ontdekking van het agnosticisme bracht hem
bescheidenheid bij in geloofskwesties, ‘de overtuiging van de menselijke nietigheid
en de grootheid van God’ (p. 258).
‘Gedaan met de theologie - afgelopen’, noteert Streuvels kort voor de winter van
1953, en hij wijdt beschouwingen aan het verval in de kunst, symptoom van het
verval in de maatschappij. Een afbeelding van Ingooigem honderd jaar geleden brengt
hem tot mijmeren over de banaliteit van het dorp nu, ‘protserig, met een lelijke kerk,
lelijke huizen, zonder intimiteit, zonder schoonheid van omgeving tenzij de open
velden’ (p. 266-267). Ook in de samenleving zijn veel oude waarden en gebruiken
voor altijd verloren gegaan.
Oktober 1953. Streuvels volgt in de nazomerzon het spel van mussen en zwaluwen
in de tuin. ‘De oude dagen zijn de schoonste van het hele leven’ (p. 286).
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Hij bekommert zich om de conclusies die ‘godvrezende zielen’ zullen trekken uit
het feit dat in zijn archief een aantal foto's van meisjes zullen worden aangetroffen;
‘die foto's heb ik gemaakt uit liefhebberij, gelijk ik er ook heb gemaakt van oude
wijven, van oude huizen, van bomen enz’. (p. 293), namelijk om zich te documenteren
over fysionomieën, gelaatsuitdrukkingen, reacties van personages uit Minnehandel,
De Teleurgang, Alma, Levensbloesem e.a. ‘Verdere betrekkingen met die meisjes
heb ik niet gehad [...]. Het heeft mij ten ander altijd ontbroken aan ondernemingsdurf
in zulke aangelegenheden, gezien de atmosfeer waarin ik geleefd heb, en dat er een
was waarin een ontwikkeld, breedziend mens moest stikken. Zand er over’ (p. 294).
Even later, over een ander thema, hoewel...:
Virginia Woolf ontdekt - echte revelatie. Had ik haar 30 jaar vroeger
gelezen, zeker zou het op mij een geweldige indruk gemaakt hebben - ik
zou ànders geschreven hebben - de uitwendige dingen ànders gezien en
er de inwendige meer naar voren gebracht hebben. Ik heb haar te laat leren
kennen. (p. 297)
Zomer 1955, en dan weer winter. Het memoriaal wordt kennelijk niet vaak meer ter
hand genomen. Renier Snieders helpt een ‘triestige, drenzige winterzondag’ (p. 305)
door te komen. Verder citaten van Marcel Jouhandeau, Jacques Chardonne, François
Mauriac, Paul Léautaud, Jean Cocteau en andere Franse tijdgenoten, maar ook uit
Goethes Gespräche mit Eckermann, en daarnaast fragmenten van kinderliedjes, thuis
gehoord of op de bewaarschool in Heule. En de vreugde over een antiquarische
aanwinst: Les heures claires van Emile Verhaeren, ter vervanging van een tijdens
de oorlog gestolen editie van 1896.
Een evocatie van het geboortedorp zoals het er in zijn kinderjaren uitzag preludeert
op de laatste bladzijden, waarin nog enkele lapidaire uitspraken, zoals deze:
Men krijgt de vrienden niet die men wil, wel deze die zich aan u
opdringen en die men van zich niet afschudden kan. Daarom heeft Gezelle
zulke onbenullige vrienden gehad. Ze hebben zich als zijn vrienden
geproclameerd. De echte, men heeft van hen niet gehoord. (p. 342)
De allerlaatste bladzijde heeft nog één eigen notitie:
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Een mens mag zijn hele leven uitgeschreven hebben, nog houdt hij 3/4
binnen. (p. 344),
en één citaat, het laatste, van Mauriac:
La grace dernière que demande la créature qui a beaucoup vécu, c'est
de mourir.
Ik heb verkozen, het lijvige cahier min of meer op de voet te volgen, liever dan
verwante thema's bij elkaar te plaatsen en er aldus een zekere systematiek aan te
geven die het dagboekachtige geschrift uit zichzelf natuurlijk niet heeft: het gaat niet
om een traktaat over de vriendschap, de vrouw, het huwelijk, de godsdienst, de
plattelandsmentaliteit, het oudworden, het gaat om invallen - ‘divagaties’, zegt
Streuvels ergens zelf - die, al spreken ze elkaar soms tegen, toch een grote consistentie
vertonen en een in vele opzichten interessanter personage te zien geven dan voor
niet-ingewijden uit vrijwel alle biografische geschriften, het boek van Speliers niet
uitgezonderd, naar voren komt. ‘Ik heb maar weinig exemplaren van uw soort
tegengekomen’, schreef Streuvels op 3 augustus 1967 - hij was bijna 96 - aan een
van zijn kleindochters. Het ‘statement’ is evengoed op de man uit het Lijsternest zelf
van toepassing.
En daarmee ben ik terug bij mijn uitgangspunt. De Streuvels-studie is, ondanks
zeer verdienstelijke aanzetten - ik denk onder meer anderen spontaan aan André
Demedts en Albert Westerlinck, aan de inleiders van het Volledig werk, aan Luc
Schepens en Hedwig Speliers - nog maar nauwelijks begonnen. Kathryn Smits heeft
duidelijk een nieuwe weg gewezen: die van de interpretatieve lectuur van uitgegeven
en niet-uitgegeven teksten in hun onderlinge samenhang, zonder dat de uitkomst van
die lectuur in een van tevoren vaststaand sjabloon moet passen. Speliers - ‘Ik ken
den weg alleen’ ... - werkt andersom. Met de woorden van Dirk de Geest in het eerste
jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap: ‘(Speliers) registreert of beschrijft niet
enkel een leven, maar vertrekt integendeel van een welomschreven kritisch beeld
dat hij bij zijn lezers zoekt te verdedigen’ (p. 46). En of dat voor een biografie het
juiste uitgangspunt is, mag betwijfeld worden.
Bij het begin van deze lezing heb ik Emmanuel de Bom ten tonele gevoerd om
duidelijk te maken hoe onjuist en onzorgvuldig Speliers mensen en hun motieven
vaak beoordeelt. Laat mij besluiten met twee voorbeelden die Streuvels zelf betreffen.
Ik doe
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het met de nodige schroom. Maar: non loqui non possum. En ik maak het kort.
Het eerste voorbeeld betreft een episode uit 1911. Het verhaal van Speliers, in een
notendop: Streuvels is lid van de jury in een prijsvraag van de Academie, en bekroont
Willem de Vreese (p. 339); even later krijgt Streuvels de staatsprijs van een jury
waarin ... Willem de Vreese. ‘En heeft Streuvels, jawel daarnet in de Vlaamse
Academie, niet gunstig geoordeeld over de dialectstudie van Willem de Vreese?
Voor wat hoort wat!’ (p. 344). Je ziet ze zo vóór je, de twee geniepige arrangeurs,
bezig elkaar de prijzen toe te spelen. Alleen: Willem de Vreese kreeg de prijs van
de Academie niet, want hij zat zelf in de jury, samen met Streuvels (VMKVA, 1911,
p. 361-365 en p. 396-397), en De Vreese zat inderdaad óók in de jury voor de
staatsprijs die Streuvels bekroonde, maar: hij stemde tégen Streuvels. Als enige. Hij
stemde, zoals te verwachten, voor ... Cyriel Buysse (J. Weisgerber, De Vlaamse
literatuur op onbegane wegen, 1956, p. 44).
Nog een voorbeeld. In 1930 verschijnt bij Veen de tweede uitgave van Prutsker;
voor de gelegenheid - het gaat om een luxe-uitgave, gedrukt bij De Coene in Kortrijk
- treedt de Brugse uitgever Hendrik Cayman, een zwager van Raymond Brulez, als
mede-uitgever op. In 1938 en 1939 verschijnen twee titels van Streuvels bij de nog
jonge uitgeverij - er zijn pas zes titels verschenen - Wiek Op van Martha van de
Walle: een fraai geïllustreerd boekje van 49 bladzijden met door Max Mell uit de
Oostenrijkse volksmond opgetekende en door Streuvels vertaalde Paradijssprookjes
en een bloemlezing van 147 bladzijden met vijf Kerstvertellingen. Verdere relaties
zijn er met beide uitgevers niet geweest. En het boekje van Max Mell, uit 1938, lijkt
wel een soort opdracht geweest te zijn, want het werd ‘uitgegeven met de steun van
het Commissariaat-Generaal der Belgische Regeering bij de Internationale
Tentoonstelling van New York 1939’. Is daar Marnix Gijsen,
adjunct-commissaris-generaal bij die tentoonstelling, niet in de buurt? Het zou kunnen,
want van Jan Albert Goris publiceerde Martha van de Walle in 1939 het mooie, door
Jos Leonard gelayoute boekje Hans Memlinc te Brugge. Tot zover lijkt er geen vuiltje
aan de lucht. Maar: Cayman was wèl een oud-activist, en Martha van de Walle was
de uitgeefster van Verschaeve. Dat kan niet anders dan een mooi verhaal opleveren.
Luister maar: ‘De samenwerking met uitgevers als Cayman en Martha van de Walle
zijn [sic] signalen voor Streuvels' toenemende conservatisme, dat zich laat vertalen
in politieke sympathie voor de Vlaams-nationalistische rechterzijde’ (p. 474). Eerst
wordt met Cayman afgerekend: ‘Cayman was activist geweest, aanhanger van
Jong-Vlaanderen en bevriend met de Nieuwe Orde-man Joris van Severen’ (ibid.).
Dat volstaat
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blijkbaar. Voor Martha van de Walle haalt Speliers wat verder uit: ‘Streuvels was
ondertussen gebrouilleerd met de andere nationalist, Joris Lannoo, en vond bij het
bevlogen Mädel een nieuw publicatieforum. [Ik herinner eraan dat het gaat om twee
boekjes van samen 196 bladzijden in een oeuvre dat er 10 000 beslaat.] [...] Zij startte
haar algemene uitgeverij met het boekje waarin Streuvels de sprookjes van Max Mell
navertelt die de auteur op zijn beurt al van een ander had naverteld. [Ik herinner eraan
dat de Paradijssprookjes niet de eerste, maar de zevende uitgave van Wiek Op waren
en dat Max Mell die sprookjes niet van een ander had naverteld, maar ze uit de
volksmond had opgetekend.] Daarna volgde werk van de notoir Nieuwe-Ordegezinde
Vlamingen Wies Moens, Ernest van der Hallen, de graag in nazi-uniform paraderende
dichter Bert Peleman, Liesbeth van Thillo en Albe. [Ik herinner eraan dat het tweede
en laatste boekje van Streuvels bij Wiek Op verscheen in 1939, toen deze de jonge
dichter Bert Peleman met zekerheid nog niet in nazi-uniform voorbij het Lijsternest
had zien paraderen.] Nadat hij al eens in het gevaarlijke vaarwater van het activisme
was terechtgekomen, blijft Streuvels duidelijk in het Vlaams-nationalistische kamp
hangen. Het besluit van de Belgische minister van defensie van 20 november 1944,
waarbij aan bepaalde uitgevers verboden werd hun werkzaamheden te hervatten, zou
ook de uitgeverijen Zeemeeuw en Wiek Op van Martha van de Walle treffen’ (p.
600).
Ik herinner eraan dat in de periode 1940-1944, terwijl Martha van de Walle een
Nieuwe-Orde-gezind fonds opbouwde met werk van de huisauteur Cyriel Verschaeve
en verder geschriften van Wies Moens, Edgar Delvo, Edgar Boonen e.a., Streuvels
daar wijselijk afstand van nam en zijn werk verder liet verschijnen bij Lannoo, met
wie hij slechts kortstondig ‘gebrouilleerd’ was geweest, en bij de Standaard
Boekhandel, bij twee uitgeverijen dus die nu juist niet voorkomen in het besluit van
de minister van Landsverdediging van 20 november 1944. Misschien was dàt dus
eerder het vermelden waard geweest, of nog dat Streuvels en Verschaeve in hetzelfde
uitgeversfonds ongeveer bij elkaar hadden gepast als water en vuur? Ik heb al eens
eerder geciteerd wat Verschaeve in 1913 aan zijn Brugse uitgever Alfons de Groeve
schreef, maar misschien is het Speliers ontgaan, en daarom citeer ik het nog maar
eens: ‘Ik heb er nooit van mijn leven aan gedacht Stijn een presentexemplaar te
sturen. Wij gelijken op elkaar niet en zijn niet bevriend; ik zend alleen
presentexemplaren naar mijn vrienden, niet naar letterkundigen’. (Geschiedenis van
de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2, 1987, p. 36).
Zand erover, zou Streuvels hebben gezegd.
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Door nagenoeg honderd jaar te worden, leefde Streuvels, fysiek gesproken, eigenlijk
al twee levens. Sommigen zeggen dat hij ook simultaan twee levens leefde: dat van
Stijn Streuvels en dat van Frank Lateur, maar die artificiële constructie is door Luc
Schepens (o.c., p. 147) al afdoende weerlegd. In de recente biografische literatuur
bestaan tot nu eveneens twee ‘levens’ van Streuvels: dat van André Demedts uit
1971 en dat van Hedwig Speliers uit 1994. Heeft Streuvels recht op een derde ‘leven’:
een Nachleben in de 21ste eeuw, een nieuwe biografie?
Voor een positief antwoord op beide vragen hoop ik met dit opstel enkele steentjes
te hebben bijgedragen.
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Paul Pelckmans
Herman Teirlinck tussen inzicht en illusie
Zomer 1907 start de achtentwintigjarige Herman Teirlinck op verzoek van
hoofdredacteur Lodewijk van Deyssel een feuilleton in De xxe eeuw. De titel Het
ivoren aapje. Poppenspel kon zowel decadent als kluchtig klinken. Hij paste alleszins
niet doorzichtig bij de teneur van de eerste afleveringen, waar we getuige zijn van
De dood van Mevrouw Chanteraine. Twee jaar later had de auteur zijn tot dan
omvangrijkste werk geschreven en kreeg de boekversie een nieuwe ondertitel Een
roman van Brussels leven: Teirlinck had zich gaandeweg voorgenomen de eerste
Vlaamse grootstadsroman te schrijven - en zette die hooggegrepen ambitie nog eens
extra in de verf door het magnum opus op te dragen aan zijn vader, de bekende
letterkundige Isidoor Teirlinck. Literatuurhistorici herhaalden geregeld dat Het ivoren
aapje inderdaad de Vlaamse primeur over de grootstad was. Anderen doodverfden
het integendeel als ‘een frivool spel van de verbeelding’1.
Teirlincks biograaf Theo Oegema van der Wal zal niet helemaal ongelijk gehad
hebben toen hij verwees naar ‘overwegingen van financiële aard’2: het feuilleton
werd uiteraard per aflevering betaald! Wie dat al te prozaïsch vindt klinken, kan
minstens vaststellen dat de jonge Teirlinck kennelijk de ambitie koesterde eindelijk
een voldragen, ‘dikke’ roman af te leveren. Nogal wat hoofdstukken zijn
Fremdkörper: de auteur bewees dat hij van alle literaire markten thuis was. We
hebben recht op een genretafereeltje over twee wat verdwaasde oudjes die met
ongeduld op de thuiskomst van hun allang volwassen zoon zitten te wachten en, in
een ander maar even conventioneel genre, op een leugenachtige idylle tussen de oude
baron du Bessy en een Henriette zonder duidelijke familienaam. Zelfs de hoofdstukken
over de opkomst van de volkspartij blijven marginaal. We vernemen er vooral hoe
priester-volksmenner Pezza een geheime handlanger is van zijn officiële tegenspeler,

1
2

R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, A'dam, Elsevier, 1953, p. 122.
Th. Oegema van der Wal, Herman Teirlinck, Brussel, Manteau, 1965, p. 91.
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de conservatieve voorman Dissel. Halfweg het boek komt een onbekende Pezza dat
verraad voor de voeten gooien. Hij stuurt zijn bezoeker ironisch wandelen met de
verzekering ‘dat de politiek van een modern land goddank op steviger gronden berust’
(p. 387)3 - en verwoordt zo eenbedenking die de lezer al de hele tijd maakte. Eens
aan het knippen wordt het moeilijk ophouden; het moet me van het hart dat de
getormenteerde relatie tussen de agressief-katholieke publicist Lieven Lazare en
‘gothieker’ Johan Doxa veel breder uitgemeten wordt dan voor de centrale intrige
hoefde.
Nu zou men natuurlijk kunnen aanvoeren dat juist de grootstadsroman voor een
caleidoscopisch perspectief moest opteren om zijn brede object met enige volledigheid
in beeld te krijgen. Het argument lijkt in casu niet relevant omdat de opgevoerde
personages stuk voor stuk marginaal uitvallen. Het gewone volk zorgt eigenlijk alleen
voor figuratie, ruggensteun en dreiging voor de politici; Teirlinck verklaarde in zijn
voorwoord dat hij ‘inzonderheid de Brusselse hoge burgerij’ (p. 180) had willen
uitbeelden. Zijn protagonisten behoren inderdaad tot die betere kringen, maar zijn
ook daar weer atypisch omdat ze absoluut niets om handen hebben. We ontmoeten
geen grootindustriëlen of bankiers, ook geen hogere magistraten, maar enkel wat
verlopen vertegenwoordigers van een jeunesse dorée, die niet gehaast lijken welke
ernstige bezigheid dan ook aan te vatten. De twee priesterpersonages zijn evenmin
typisch: Pezza interesseert zich enkel voor politiek, zijn sympathiekere confrater
Doening leeft zonder parochiedienst van een comfortabele erfenis, die hem toelaat
zijn leven in zijn rustige herenpastorie te verdelen tussen zijn boeken en een ook
sociaal uitgelezen vriendenkring.
De eerste grootstadsroman uit onze Vlaamse letteren bezorgt geen dwarsdoorsnede
van zijn hoofdstad. Wat overigens ook weer niet betekent dat Teirlinck zijn dikke
boek gewoon volstouwde met modern of boeiend ogende topics. Het ivoren aapje
vertelt centraal de lotgevallen van één burgerfamilie, waar de jonge Ernest Verlat en
zus Francine het slachtoffer worden van hun eigen zwakke karakter én van de
diabolisch-handige manier waarop dandy Rupert Sörge die zwakheden bespeelt. Een
wat melodramatische scène de la vie privée, die qua globale teneur in de Comédie
humaine had kunnen staan, maar die in de Vlaamse letteren met haar aandacht voor
onbestemde gevoelens en perverse verglijdingen ook zonder overtuigend stadsdecor
een novum was. Wie Het ivoren

3

Verwijzingen naar Het ivoren aapje in Teirlinck, Verzameld Werk IV, Brussel, Manteau,
1955 (uitgave W. Pée).
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aapje kost wat kost een mijlpaal wil noemen, komt m.i. nog het verst door het te
beschouwen als een vroege psychologische roman, een verhaal over mondaine
psychologie en over de bijzondere psychologische ontregeling in een milieu dat
alleen luxe en emoties kent. Dat de jonge auteur het niet kon laten die stof regelmatig
aan te vullen met allerlei heterogeen materiaal, zou dan ook in positieve zin een
marginale failure blijven.
Als ik in deze bijdrage voor een iets minder milde inschatting opteer, komt dat
omdat Het ivoren aapje, voor wie comparatistisch probeert le lezen, onvermijdelijk
een déjà lu-gevoel oproept. Op zich weer geen bezwaar: Teirlinck was absoluut niet
de enige die zich ooit beijverde een elders stevig gevestigde traditie ietwat laattijdig
in onze Vlaamse letteren te acclimatiseren. Het punt is eerder dat de traditie die hij
hier doortrekt, een beetje zoals de tong van Aesopus, zowel het beste als het slechtste
bezorgt. De mondaine psychologische roman verkent allerlei impasses, die zich,
zoals veel existentiële verschuivingen, eerst in de leisure classes melden; hij bulkt
anderzijds van de clichés die de betrokken spanningen, met het oog op makkelijke
ont-spanning voor de lezer, naar best vermogen indekken. Paul Valéry maakte zich
ooit vrolijk over zijn grote voornaamgenoot Paul Bourget, die zijn romans
onveranderlijk kon beginnen met de standaardzin La marquise sortit à cinq heures.
René Girard tekent daarbij aan dat Marcel Proust dat evengoed zou gekund hebben
en dat die stofkeuze in de betere letteren vaak teruggaat op de juiste intuïtie dat de
sociale elites nogal eens een stuk spitspsychologie incarneren; le simple talent recule
devant cette platitude humiliante ou cette suprême audace4.
Herman Teirlinck zorgt op dat punt voor de klassieke uitzondering die de regel
bevestigt. Hij was evident geen derderangsauteur, anderzijds toch ook geen genie en
in die zin een typische vertegenwoordiger van wat Girard - zonder veel typologische
pretentie - le simple talent noemt. Het belette hem niet een roman over de grote
wereld af te leveren, een grote wereld waar hij anno 1905 nog een buitenstaander
was. In wat volgt hoop ik te tonen hoe die voor zijn statuur onwaarschijnlijke
onderneming als het ware pendelt tussen platte stereotypieën en momenten van
verrassend inzicht.
Ik stel me voor dat sommige lezers mijn omweg langs René Girard rijkelijk omslachtig
vinden. Teirlincks titel bezorgt me nochtans een eerste hint in die richting. Hoewel
het bijna te banaal klinkt om het met goed fatsoen te zeggen, kan men er niet onderuit
dat de

4

René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961, p. 230.
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aap traditioneel geassocieerd wordt met de mimese. Het ivoren aapje dat Rupert
Sörge permanent op zak heeft wordt tot in den treure vermeld, maar speelt geen
functionele rol in de intrige: het wordt gestolen noch verwed, er is geen bijzondere
geschiedenis aan verbonden en behalve de gelukkige eigenaar heeft niemand anders
er oog voor. Het lijkt waarschijnlijk dat Teirlinck zijn best deed zijn dandypersonage
uit te rusten met de nodige excentrieke hebbelijkheden; de lubie waar hij voor opteert
betekent een schot in de mimetische roos. Het aapje fungeert als mascotte, Rupert
Sörge kan maar efficiënt denken en plannen als hij zijn vingers achteloos over het
ivoor laat glijden. Het kunstwerkje trekt hem aan omdat het - na eeuwen analoog
gebruik? - perfect glad geworden is, niet de minste naad of gladde kant vertoont en
daarmee symbool staat voor een complete ongenaakbaarheid. Dat is dan precies de
droom van het moderne subject waar alles in de mimetische psychologie om draait;
René Girard voegt er ‘alleen’ aan toe dat de droom intrinsiek onhaalbaar is en dat
de kandidaten voor die hoge bevestiging doorgaans, en in de regel zonder het voor
zichzelf te willen weten, te rade gaan bij allerlei indrukwekkende derden. Het labyrint
aan ontgoochelingen en illusies waar die ambitie toe leidt hoeven we hier niet na te
tekenen; ik memoreer alleen dat de fictieliteratuur, waar René Girard alweer dertig
jaar geleden zijn eerste illustratiemateriaal vond, een voor de hand liggend vertrekpunt
was omdat ze dikwijls op de betrokken illusies inspeelt en ze die elders, in per definitie
meer zeldzame, geprivilegieerde momenten, doorprikt.
Rupert Sörge incarneert, zonder veel kritische tegenwind, de superieure
zelfzekerheid die de koningsdroom van elk individu is. Teirlinck haakt hem zorgvuldig
los uit alle verslavend verband. Zijn moeder overlijdt bij zijn geboorte; de
vijfentwintig jaar oudere vader betaalt gul een verzorgde opvoeding, die kennelijk
een maat voor niets wordt:
Hij gaf hem talrijke en bekwame meesters; maar het bleek weldra dat
de scherpe, zeer bijzonderlijke gevoeligheid van de jonge Rupert niet met
de schranderste pedagogie te behandelen was en dat hij zich, als het ware,
geheel buiten het bereik van zijn opleiders, op eigen krachten ontwikkelde.
Deze ontwikkeling wekte in hem vreemdsoortige vermogens en, toen zijn
vader stierf, was hij alreeds de koele, ingetogen, onbegrepen ‘lichtmis’
die men, tien jaar later, in de clubs van de Louizalaan te Brussel aantreffen
kon. (p. 353)
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Koel, ingetogen en onbegrepen ... De superieure afstand klinkt het overtuigendst als
hij zich hult in de geheimzinnigheid ‘van een vriend welke altijd een verre kennis
zou blijven’ (p. 353). Achter ‘het onmerkbaar glimlachje dat het beweeglijk slot was
van zijn stille geheimzinnigheid’ (p. 524) wijdt Rupert zich aan duistere, eindeloos
ingewikkelde strategieën, waarover Teirlinck even omzichtig alle concreet uitsluitsel
omzeilt; die kunstgreep heeft hij van de Comédie humaine, waar Balzac zijn dandy's,
du Marsay of minister Rastignac5, graag uitbundig looft om afgronddiepe combines
die hij zelden nader preciseert.
Sörge zit nog een stuk losser doordat hij zich van zijn eigen doelstellingen loshaakt.
Wie met inzet van al zijn krachten een doel nastreeft, bijt zich meteen vast in de
wereld waar hij zijn ambities wil waarmaken. Bij Sörge is het spel altijd belangrijker
dan de knikkers:
Het mag wel de hoofdtrek heten van deze uitzonderlijke mensennatuur
dat hij met alles en iedereen speelde. Hij voldeed alzo aan heimelijke
geneugten. Nooit beoogde hij met dat spel een doel, een zelfzuchtige
uitslag waartoe het aanleiding zou geven, en nochtans bleef dit spel een
middel dat voerde naar een doel. (p. 354)
Teirlinck raakt niet uitgepraat over het rustige genoegen waarmee Sörge, ‘geduldig,
hardnekkig onfeilbaar’ (p. 499), zijn pionnen uitzet zonder zich ooit naar zijn verre
doel te haasten. Een traagheid die hem, in de context van deze winnersfantasie, alleen
maar efficiënter maakt:
Hij slaagde des te zekerder daar hij zonder haast zijn middelen gebruikte:
elk middel voor het genot dat hij ervan had en alsof hij zich om het einddoel
waarnaar het streefde niet bekommerde. (p. 501)
De enige keer dat we een echt ‘einddoel’ vernemen gaat het rechtstreeks om de
charmes van de apartheid:
Rupert loog om van een daad te genieten welke geheel van hem was en
zich buiten de gefopte gemeenschap bewoog. Hij misleidde een
maatschappij, die hij aldus vernederen wilde, en hij vernederde ze met het
besef van zijn overmacht. Hij proefde keurig de ingewikkelde lusten van
zijn leugens
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die hem de gekoesterde nasmaak lieten van een meesterlijke minachting
van alwat leefde buiten hem. (p. 519-520)
De lezers die Sörge als de hoofdpersoon van het verhaal beschouwden konden
meedromen met zijn superieure efficiency: Teirlinck is duidelijk onder de indruk
van zijn aristocratische regisseur. Het belet niet dat hij de ‘ingewikkelde lusten’ en
‘meesterlijke minachting’ elders geregeld te kijk zet. Rond Sörge zelf komt het
hoogstens tot een zeldzame dissonant. Het is misschien veelzeggend dat hij, tijdens
de huwelijksreis waar hij zijn vrouw Francine met de hem kenmerkende trage ijver
naar zijn hand zet, één zwak moment heeft. Francine vraagt, zonder bijgedachten,
samen de Jungfrau te beklimmen; hij weet van te voren dat het een nameloos
vernederend spektakel moet worden omdat hij verlamd zou zijn van hoogtevrees,
een zwakke plek die bij deze topman wel heel ironisch klinkt6. In een van de laatste
hoofdstukken belegt hij, weer eens als bekroning van een lang uitgestippeld plan,
een ongehoorde ontmoeting tussen Francine en zijn vroegere maîtresse, de
demimondaine Milly d'Orval, die na zijn huwelijk een relatie begonnen is met Ernest
Verlat. De maaltijd met vieren is in alle opzichten ongepast, Sörge maakt de situatie
helemaal onmogelijk met een eindeloos decadent verhaal dat iedereen op de toppen
van zijn zenuwen brengt - tot de spanning hem zelf te machtig wordt en hij in elkaar
stuikt7.
Als het bij dergelijke ongelukjes bleef, zou ik concluderen dat de auteur soms
jaloers is op zijn briljante personage, een soort ressentiment dat perfect binnen de
doolwegen van Girards ‘romantische leugen’ past. De zaak wordt veel interessanter
als Teirlinck, naast de globaal geslaagde incarnatie van zijn triomffantasie, een
getormenteerde bewonderaar plaatst, die in dezelfde ambities verloren loopt. Ernest
Verlat forceerde, voor de roman begon, een huwelijk met een volksmeisje dat hij,
als de passie geluwd is, bepaald burgerlijk vindt uitvallen; de hele roman lang zien
we hoe hij op de vlucht is voor zijn eigen inconsistentie en zich, in zijn machteloze
pogingen zichzelf te overtreffen, voortdurend vergaapt aan de superieure aisance
van Sörge. De liefde voor Vere was trouwens zelf al een min of meer geleend gevoel.
Verlat had haar leren kennen in het kielzog van een eerste grote vriend, de idealist
Simon Peter, die hem een moment geleerd had nooit met zijn eigen of andermans
gevoelens te spelen:

6
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Hij had Vere gekend toen hij nog geheel onder Peters invloed leefde.
Die liefde voor Vere was inderdaad een vrucht van Peters gezelschap. Het
was een daad geweest van louter goedheid. 't Gebeurde ook in die periode
van ‘eerlijke omwenteling’, juist na het lelijke geweld der boemeljaren.
Het was een daad geweest gelijk Peter er altijd plegen zou. Maar Peter
zou ook nooit opgaan in schoner verfijning en zich verheffen boven de
burgerlijkheid van zijn zeden en gebruiken. (p. 240)
Ernest ambieert dus wel een ‘schoner verfijning’. De - inderdaad bijzonder ‘verfijnde’
Sörge is daarbij tegelijk zijn model en zijn meest gevreesde censor, een vrees die de
banden alleen maar nauwer aantrekt:
Met Sörge slaagde Verlat er nooit in ‘zijn gang maar te gaan’. Hij volgde
Sörges gangen [...]. Men zal willen inzien dat, op een dergelijk gevoel,
het koude en rappe waarnemingsvermogen van Sörge een besliste invloed
uitoefenen moest. Verlats wezen, in gepeinzen en manieren, veranderde
er niet onder, maar het werd erdoor gefolterd en verward. Die verwarring
hechtte hem aan Sörge, die haar oorzaak was. (p. 408)
Teirlinck vindt rake woorden voor de vele wisselende stemmingen van die fascinatie.
Hij weet zelfs dat minderwaardigheidsgevoelens ook hun kleine triomfen kennen,
losse momenten van ontspanning die de Ander waarschijnlijk niet eens opmerkt,
maar die de zwakke discipel smaakt als zeldzame stukjes vrijheid:
Hij had veel deugd aan dat ‘lach maar’. Het docht hem dat hij met dat
woordje ineens de overhand had of in een wip aan Sörge ontsnapte. (p.
415)
De auteur zal minder beseft hebben dat die punctuele escapades van dezelfde slag
zijn als de korte revanches waarbij hij zijn superieure hoofdpersoon soms even een
mal figuur laat slaan.
De plot zorgt voor meer beslissende mimetische kronkels. Ernest raakt in de ban van
Sörges maîtresse en meest briljante leerlinge Milly d'Orval. De ‘verplaatste
bewondering’ (p. 424) lijkt eerst een kortstondige toquade te zullen blijven, wat
allicht, al zegt de tekst dat niet met zoveel woorden, te maken heeft met het feit dat
Sörge Milly precies op dat moment verlaat voor zijn huwelijk met zus Francine.
Ernest is al gauw jaloers op de vlotte manier waarop zijn
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schoonbroer het charmante maar lichthoofdige kindmeisje weet om te toveren tot
een vorstelijk-kokette verschijning en neemt het zijn vrouw kwalijk dat dergelijke
metamorfose in zijn huwelijk compleet onvoorstelbaar is:
Ernest benijdde Sörge in wat deze van Francine had kunnen maken, en
die nijd, welke hij nergens kon uiten, keerde natuurlijkerwijs in een
sombervoelende, aleens scherp uitschietende minachting voor zijn eigen
vrouw. (p. 518)
Als hij het haar eindelijk ‘zonder omwegen’ (p. 521) vraagt, komt het tot een breuk
en richt zijn aandacht zich weer op Milly, die dan juist, na een lange reis naar Sankt
Moritz, haar rentrée maakt in Brussel. Haar ‘groot onthaalfeest’ lijkt ‘vreselijk op
een wedstrijd’ (p. 575): Milly is nog in marktwaarde gestegen omdat ‘iedereen’, toen
ze de eerste keer terug in de opera kwam, gemerkt heeft dat Sörge ‘zichtbaar niet in
zijn schik’ (p. 537) was dat ze hem niet eens scheen op te merken. Ernest voelt zijn
gevoelens afzwakken als dezelfde ‘iedereen’ de opzet van haar avond nogal smakeloos
vindt:
Hij had zich ellendig in die deerne vergist en hij kon niet wijs worden uit
de aard van de liefde, die een man als Sörge dan toch feitelijk voor een zo
armoedig schepsel had kunnen voeden. Hij schaamde zich over een
dwaling, welke haast een geheel jaar van zijn leven in beslag genomen
had; maar, beweerde hij in zichzelf, daaraan had Rupert de grootste schuld.
Hij had op Rupert vertrouwd en dat viel nu deerlijk mis uit. (p. 585)
Een klein uur later volstaat het dat Milly uitgerekend Ernests bloementuil voor haar
plaats op de feesttafel heeft laten leggen om zijn passie opnieuw los te slaan:
Ze werd opnieuw, onveranderd, de vreemde Milly die ze nooit opgehouden
had te zijn, de Milly van Rupert, het zeldzaam alaam van die
zeldzaam-zinnelijke. (p. 587)
In hun beslissende gesprek legt Milly even de vinger op de wonde:
Ik wil weten, vervolgde ze langzaam, of ge mij begeert, mij geheel en al,
en niet slechts wat in mij van Sörge overblijft. Hij schrok op. Ze had zeer
raak de zwakheid geraakt, die hij zichzelf niet bekennen dierf. Las ze in
zijn ziel, spijts alle leugens ... (p. 619)
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Een bevredigend antwoord valt er op die vraag niet te geven; het hele hoofdstuk is
het meesterlijke relaas van een gesprek dat voortsukkelt langs loze woorden en
momenten van ‘valse waardigheid’ (p. 622) en finaal, als de kandidaat-gelieven
uitgepraat zijn en Ernest erover denkt op te stappen, eindigt in een tegelijk ongerijmde
en voorspelbare omhelzing. Enkele maanden later ontvangt Vere de klassieke
anonieme brief en gaat ze haar man betrappen. Het wordt de genadeslag voor haar
toch al ondermijnde gezondheid en - voor de dodelijke ernst van de situatie duidelijk
wordt - de onverwachte aanleiding voor een ultieme mimese. Ernest probeert van de
ingewikkelde catastrofe te genieten zoals Sörge in zijn plaats ongetwijfeld zou doen:
En hij beproefde om met objectieve traagheid zorgvuldig de toestand te
meten. Hij dacht: - Hoe wellustig zou Rupert dat doen! De koelheid, die
in de laatste weken zijn betrekkingen met Rupert enigszins gehinderd had,
belette niet dat hij in alles Rupert benijdde. Ze vergrootte integendeel zijn
slaafse bewondering, doordien ze, al hem verwij derend, de kleine en
storende zwakheden op dat enorm karakter onzichtbaar maakte. Ernest
hield de gebeurtenis met Vere voor een sentimenteel buitenkansje, waaruit
hij vreesde niet genoeg profijt te kunnen trekken. Ze overrompelde hem
wel; maar zijn zinnelijke verwarring zou, naar hij vertrouwde, een zeldzaam
genot worden. (p. 707-708)
Het ‘genot’ blijft beperkt omdat de discipel te geschokt is om de soevereine rust van
zijn meester echt te evenaren; de mislukking onderstreept een laatste keer waar het
in de mimese om te doen is:
- Sörge is rustiger ... O, die rust van Sörge, die effen gelijkheid van
aandoening, dat gladde gelaat, waarover de minste speling zijner ogen tot
haar recht kwam! Ten koste van zijn natuurlijke voldoeningen trachtte
Ernest naar die wondere vrede, en, terwijl zijn ganse wezen in roerende
bangheid huiverde, waande hij dat hij haar machtig was. (p. 709)
Het ivoren aapje brengt op veel bladzijden een merkwaardig moderne psychologische
roman. De vraag is hoe zoveel diepgang kon samengaan met de wat naïeve idealisering
van Sörge: Teirlinck schrijft als het ware met een soort intermittente luciditeit, die
hem ertoe brengt dezelfde droom in het ene hoofdstuk bewonderend op te voeren
om hem in het volgende weer af te bouwen. Het pro-
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bleem is misschien niet onontkoombaar omdat zijn roman ook anderszins geen gaaf
geheel vormt en we dus mogen aannemen dat hij zich niet veel vragen stelde over
de compatibiliteit van de links en rechts ontleende thema's. De verklaring klinkt toch
wat kortademig waar twee thema's elkaar ongeveer tegenspreken ...
Hoe komen we tot een minder summier begrip? De affirmatiedrang die de
dynamische motor van de mimetische psychologie is ‘loopt’ in onze moderne wereld
- en dus ook in de roman - via verschillende strategieën, die graag tegen elkaar
opbieden. Binnen de illusie is er in die zin plaats voor veel kritische luciditeit - terzake
de ijdele inspanningen van anderen. In de achttiende eeuw vertaalt dat zich
bijvoorbeeld als een contrast tussen de sentimentele en de libertijnse roman, die resp.
hun heil verwachten van de bijzondere diepgang van de opgebrachte gevoelens en
van de cynische handigheid; de auteurs verwijten elkaar over en weer dat de gevoelens
naïef of dat de mondaine successen maar glitter zijn. Honderd jaar later behoort
Herman Teirlinck eerder, voorzover men in Het ivoren aapje van een centraal
zwaartepunt kan spreken, tot de sentimentele traditie. Hij droomt ook uitvoerig het
succes van Sörge, maar kan het tegelijk ondermijnen omdat hij in laatste instantie
de hoogste ontplooiing zoekt in de richting van de grote en diepe gevoelens. De
superioriteit van Sörge vertoont de nodige barstjes - en loopt trouwens zelf min of
meer sentimenteel af: in het voorlaatste hoofdstuk lezen we hoe hij, bij zijn vertrek
uit Brussel, niet de om allerlei zwaar doordachte redenen gekozen echtgenote Francine
maar zijn eerste vriendin Milly d'Orval meeneemt8. Ze is blijkbaar zijn enige echte,
zodat ook zijn leven in het teken komt te staan van een grote liefde.
De schitterendste successtory van Het ivoren aapje is intussen niet voor hem
weggelegd, maar voor Ernests vrouw Vere, die aan haar sociaal onverhoopte huwelijk
vooral ellende beleeft, maar die bij dat al de meest indrukwekkende en bewonderde
persoonlijkheid van de hele roman wordt. De ontrouw van Ernest wordt haar dood;
de roman eindigt naar beproefd sentimenteel recept met een subliem overlijden dat
meteen een apotheose betekent van de vermoorde onschuld. De idee dat de grote
gevoelens op hun manier bij de prestatiedrang van het moderne individu horen klinkt
op het eerste gezicht contra-intuïtief: gevoel cultiveert nabijheid, intieme affiniteiten
en bindingen en komt dus niet direct over als een poging zich superieur af te zonderen.
Sinds de romantiek leerden gevoelsmensen nochtans fier zijn op de rijke of intense
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gevoelens die ze wisten op te brengen: ze beschouwden zich als uitgelezen schone
zielen en keken vanuit die hoogte neer op de koele oppervlakkigheid van de gewone
stervelingen. Mme Bovary is daar een meesterlijke karikatuur van: de jonge Emma
incarneert de ijdele droom aan een middelmatige omgeving te ontsnappen via de
overgave aan grote gevoelens.
Bij Vere, die bij haar eerste vermelding voorgesteld wordt als ‘een meisje met
ongewone gaven van gelaten, zelfverloochenend gevoel’ (p. 192), merken we niets
van een dergelijke ambitie. Ze is een voorbeeldige, extreem onderdanige en lijdzame
echtgenote, die alleen door de anderen bewonderd wordt. Dat is dan precies de plaats
waar Het ivoren aapje zijn belangrijkste romantische leugen orchestreert: Sörge
moest zijn splendid isolation cultiveren, Vere hoeft ze zelfs niet te beseffen omdat
de tekst zonder meer in dit soort superioriteit gelooft en ze dus voorstelt als een
objectieve zielenadel. De roman bekroont haar, zoals het met een martelaarskroon
past, ongevraagd.
De superioriteit waar ze zelf niet om geeft wordt door de auteur zo zorgvuldig in de
verf gezet dat het, zeker negen decennia later, overduidelijk is dat de edle Einfalt
een opperste bevestiging haalt. Elke nadrukkelijke ambitie in die richting zou Vere
ontsieren; ze komt wel expliciet aan de orde in de reacties van Ernest, die ook op dat
vlak aan minderwaardigheidsgevoelens laboreert. Het punt is niet dat hij onverschillig
zou zijn en dat zou proberen te verbergen, maar eerder dat hij tracht naar het prestige
van een gaaf en imposant pathos. Bij de dood van zijn moeder vreest hij dat zijn
rouw te wensen overlaat. Het lijden van pastoor Doening, die met hem in de rouwkapel
blijft waken, is zoveel overtuigender:
Ernest voelt de droefenis die op de oude priester weegt [...]. Is het dan
mogelijk dat men zich, gelaten en gans, aan één aandoening kan overgeven,
zodanig dat het gemoed en de geest meegaan zonder hindernis en geheel
het wezen in één richting wordt bestierd? Hij denkt daaraan, terwijl hij
zich algelijk bewust is dat zijn wee niet uitsluitelijk meester wordt van
hem, en dat er ievers, wakend boven zijn zinnen, wakend loert het toezicht
van zijn kleine ziel. (p. 198)
Bij de uitvaart krijgt hij als enige zoon vanzelf de hoofdrol:
't Besef klaarde op in zijn geest dat hij, op deze stonde, de grote figuur
was van de gebeurende plechtigheid [...]. Hij kwam zich
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voor als een hansworst met uitgestalde smart, overgegeven aan het
nieuwsgierig gepeupel. En toch, al voelde hij diep het vals-klaterige van
zijn toestand, toch lette hij erop om sympathiek te blijven. Het streelde
zijn leed dat de mensen zouden zien: arme jongen! hoe hard een slag is
het hem ...! (p. 218)
Tijdens de offergang kijkt hij geen moment op en kristalliseren de meewarige blikken
van de voorbijschuifelende rouwgangers ‘als een strelende schemering om zijn hoofd’
(p. 219). Dat is dan bijna letterlijk een aureool voor het gevoel.
Het blijft voor hem bij een gelukstreffer. Op minder pathetische dagen mag Ernest
alleen bijdragen tot het aureool van Vere: zijn machteloze, geërgerde reacties
onderstrepen hoe vanzelfsprekend superieur haar doorvoelde reacties haar onbeseft
maken. Eerst probeert hij nog te denken dat ze te kleinburgerlijk voor hem is; bij alle
concrete aanvaringen is hij de enige die de confrontatie als een prestigeslag ervaart,
een slag die hij keer op keer verliest:
Hij wilde niet dat ze hem medelijdend aankeek. Hij wilde niet dat ze
hem van zo hoog behandelde. Daar had ze geen recht toe. Wat meende ze
toch? (p. 241)
Vere onthaalde zijn minste bewijzen van genegenheid als een hulde welke
ze hem tienvoudig vergoeden moest. Haar liefde was onuitputbaar, en ze
vond altijd nieuwe manieren in nieuwe grootheid van gevoel. Meteen bleef
ze een klare rustigheid, een serene vrede in huis. Ze deed zich geen geweld
aan om goed te zijn zoals ze was, en Ernest stoorde zich meer nog aan het
gemak waarmee ze hem overwon dan aan haar zegepraal. (p. 335)
Als de spanningen stijgen gaat hij de rustige superioriteit als kwaad opzet ervaren,
‘hoogmoedig leed’ of ‘verwaande rouw’ (p. 531). We zagen al hoe Vere weigert
zich, zoals Francine, een nieuwe persoonlijkheid te laten kneden; het lijkt een
zoveelste bewijs van haar grenzeloze trots:
Gij pauwstaart met uw eerbiedwaardigheid ... of denkt ge soms dat ge
te goed zijt voor wat ik van u maken wil? Wat spijt! (p. 531)
De opmerking moest onredelijk klinken en zo ten overvloede bevestigen dat Vere
wel degelijk ‘te goed’ was voor mondaine namaak.
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Als Ernest, iets vroeger in het gesprek, vraagt wat ze zou doen als hij haar ‘niet meer
liefhad’, geeft ze een antwoord dat de lezeressen van de Belle Epoque waarschijnlijk
prachtig vonden:
Ik zou erin berusten dat ik niets gedaan heb om uw liefde te breken ... (p.
527)
Ernest had, naar ons aanvoelen niet onbegrijpelijk, willen horen dat ze hem niet zou
kunnen missen. De gelaten reactie, die alle schuld afwijst en meteen de scheiding
accepteert, toont hoe individualistisch zelf-genoegzaam de mooie gevoelens wel
konden zijn.
Teirlinck stemt nog volmondig in met die zelfgenoegzaamheid. Vere wordt de hele
roman lang door iedereen bewonderd; de onredelijke verwijten van Ernest zijn een
onwillige hulde, zoiets als La Rochefoucaulds bekende hommage que le vice rend à
la vertu. Een meer rechtstreeks hommage komt van pastoor Doening, de fijnbesnaarde
kunstminnende priestervriend die in de beste kringen verkeert en die Veres vaderlijke
vertrouwensman wordt:
Boven zijn liefde tot de mensen reikte zijn bewondering voor mevrouw
Verlat. Hij kon lang kijken naar haar en voelde dat zij groot was in haar
gebaren. Hij bewonderde de effenheid van haar gemoed, waarlangs zij
een verdraagzame tederheid van gewaarwordingen en gevoelsdaden
uitweefde. Zo spreidde zij over al haar doen en denken, gelijk langzame
volen, de lankmoedige trezoren van haar hart. (p. 260)
Doening is een priester zonder welomschreven opdracht, die voor zijn studie en zijn
vriendenkring leeft maar in die persoonlijke omgang spontaan het gezag van de
zielzorger uitstraalt. Ernest vreest een paar keer dat Doenings scherpe blik het
twijfelachtig allooi van zijn zorgvuldig gecomponeerde reacties zal doorzien9; voor
Vere voelt de kennelijk onfeilbare censor alleen bewondering. Zijn gezag terzake
komt vooral voor rekening van ‘de schatten van gevoel die welke hij in zijn kindsheid
had vergaard’ (p. 256) en heeft dus nauwelijks te maken met enige aanwijsbare
religieuze achtergrond. In aangrijpende momenten denkt pastoor Doening terug aan
een jonggestorven Renildeken10, waarmee hij samen opgegroeid was en dat een paar
maand na zijn vertrek naar het Groot-
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Seminarie overleed. De rouw om die nooit ontloken idylle wordt zijn centrale wijding
...
De begripvolle vriend heeft intussen geen greep op de intrige. In het laatste deel
wordt hij ‘overrompeld’ (p. 664) door het lucider inzicht van een andere getrouwe,
Ernests oude vriend Simon Peter, die als eerste beseft - of beweert - dat Vere wellicht
het belangrijkste doelwit was van Sörges duistere machinaties:
Vere! het edelste aller harten, de mildste aller vrouwen, de rijkste aller
moeders! Haar ook heeft Sörge behandeld. Is het niet? Lieg ik? Hij heeft
haar met lange en kromme vingers behandeld, slinks en van verre. Hij laat
een vergift druppelen in haar leven. Hij bedwelmt geheel haar huis, en dan
komt hijzelf, dan nadert hij in persoon, de gretige hartzuiger, en hij bezigt
haar echtgenoot om haar te treffen. En hij heeft haar getroffen. Ziet ge dat
niet, gij? Ziet ge niet dat Vere kapot gaat? (p. 676)
De heftige woorden duwen een samenvatting van de roman door die op zijn zachtst
gezegd niet evident is: tot dan gaf niets te denken dat Rupert Sörge het specifiek op
Vere gemunt had. Het komt erop neer dat Het ivoren aapje, naarmate het einde nadert,
terugvalt op de stereotiepe rolverdeling van de sentimentele roman - met Sörge in
de klassieke rol van de slechterik die de bewerker is van alle kwaad en zodoende
meteen de fundamentele onschuld van alle anderen, y compris zijn door hemzelf
misleide medeplichtigen, garandeert. Het valt pastoor Doening absoluut niet kwalijk
te nemen dat hij de intrige nooit zo bekeken had: Teirlinck had dat duidelijk evenmin
gedaan, zijn hele verhaal ziet er gewoon anders uit. Alleen verkiest hij in dit register
te eindigen, wat - genetisch bekeken - misschien vooral betekent dat de jonge auteur
zijn composiete magnum opus enkel via die bekende weg wist af te sluiten. Met
weliswaar het kapitale verschil dat hij zijn schuldige niet tot een smadelijke vlucht
veroordeelt: Sörge vertrekt ongestraft, op eigen initiatief en met de vrouw van zijn
keuze. Teirlinck zal zich niet restloos hebben willen identificeren met de deugdzame
romantiek waar zijn verhaal op uitloopt.
Wat daarna volgt betekent hoe dan ook het sublieme ‘afscheid van de mildste aller
vrouwen’ (p. 747), een absolute triomf van de stervende Veerle. Haar verzoening
met de ontrouwe echtgenoot is een klein wonder van vlotheid:
Toen vroeg ze: - Hebt ge mij niets te zeggen, Ernest? Ze had geen
ongemak om dat te vragen. Ze was heel licht en haast
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doorzichtig. Ze was, met die onwerkelijke stem, boven alle verlegenheid
verheven. Ze was eenvoudig, en haar eenvoud had alle barelen van het
cerebrale treuzelwerk en alle misverstanden geweerd. (p. 714)
De tot inkeer gekomen zondaar brengt nu eindelijk een willige hulde, hij ziet ‘niets
meer dan de grootheid van haar ziel’ (p. 715). De dood is nog goed voor een andere
verzoening. Veres vader, die haar jeugdmisstap met Ernest nooit had willen vergeven,
komt nu vergeving vragen voor zijn lange wrok. Thanatos zorgt dus eens te meer
voor een ontroerend slotakkoord:
Zwijg, glimlachte ze weer, waar kan ik beter wezen? We zijn tezaam
... allemaal tezaam ... bijkans! (p. 745)
Omdat het individualisme nooit ver weg is, blijft de hervonden harmonie nadrukkelijk
een grootse prestatie. Vere vindt quasi moeiteloos alle gepaste woorden:
Geen grootsheid reikte ooit zo ver als de sublieme eenvoud van deze
stervende vrouw. Haar stem klonk zonder falen. De enige aarzelingen, die
haar soms braken, waren niet de vormen van onmachtige wanhoop, maar
de voorzichtige tekens van een liefderijke aandacht. (p. 750)
Onze eerste grootstadsroman is eerder een burgerlijk familiedrama, dat net iets te
vaak onderbroken wordt door een heterogene reeks intermezzo's. In het drama zelf
toont Teirlinck zich tegelijk gevoelig voor de sentimentele én de cynische bevestiging
waar de Europese roman dan al een kleine twee eeuwen rond droomt; hij slaagt er
bovendien in, in enkele bijzonder indringende hoofdstukken, minstens de tweede
droom op een consistente manier in vraag te stellen. Een volkomen gaaf meesterwerk
kon het, met zo verschillende visies, bezwaarlijk worden; er zit waarschijnlijk een
stukje frustratie in Teirlincks voortdurende, bijna gefascineerde aandacht voor het
gladde kunstwerkje van zijn dandy. Hij kon zich troosten met de gedachte dat zijn
Ivoren aapje minstens een doorbraak betekende: de dialoog met de internationale
literaire traditie had in de Vlaamse letteren nog nooit zo complex gelegen.
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Kris Humbeeck
Veel grijs, wat zwart en een vermoeden van vlammend rood.
Over Gustaaf Vermeersch
Wie is er nog bang van Gustaaf Vermeersch? In de kritiek werd de schrijvende
spoorwegbeamte reeds voor zijn verscheiden op 10 december 1924 klinisch dood
verklaard. De toenmalige kenners achtten zijn proza volstrekt passé, en bovendien
had de auteur zich tijdens de Grote Oorlog de vingers gebrand aan het activisme.
Vermeersch' grote romans zijn intussen helemaal onder het stof verdwenen in
antiquariaten en bibliotheken, terwijl zijn laatste manuscripten wel voorgoed lijken
opgeborgen in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
Toch bestaat bij geletterde mensen op zijn minst een indruk van deze vergeten
schrijver. Gustaaf Vermeersch, dat is veel grijs, wat zwart en een vermoeden van
vlammend rood. Het rood staat natuurlijk voor het spoor dat de seksualiteit heeft
getrokken door des schrijvers grauwe, tobberige en uitzichtloze proza1.

Een lelijke droom
In 1904 verscheen De last, Vermeersch' eerste roman. Het is de geschiedenis van de
kantoorbediende Jan, die stuurloos in het leven rondzwalpt en wanhopig naar
verlossing zoekt. Van de liefde is geweten dat zij soms verlossing schenkt, dus als
tegengif voor zijn permanente staat van onrust zoekt Jan de vrouw. Hij treft evenwel
een proletarische versie van de fatale Dame en gaat in een al gauw alles verterende
drift ten onder zoals ene K. heeft geleefd, als een hond. De critici vonden een en
ander destijds zo cru, zo ellen-

1

In dit opstel worden de hieronder vermelde passages van mijn proefschrift uitgewerkt, die
eveneens het uitgangspunt vormden voor de in 1994 door mij aan de UIAntwerpen gepromote
eindverhandeling van Tom Rosseel, De pijn van het schrijver-zijn. Een vergelijkende studie
van Gustaaf Vermeersch' naturalistische proza en Louis Paul Boons zwarte romans. Zie
Kris Humbeeck, Geschiedenis: een roman. De komst van de trein in de Nederlandse letteren,
UIAntwerpen, Wilrijk, 1991, p. 561-570, 652-657, 763-766, 993-995 en 1207-1208.
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dig en walgelijk, dat ze De last meteen maar bestempelden als een proeve van
naturalisme. Het etiket is als duivenpoep blijven plakken aan Vermeersch, wiens
boeken volgens de zeer fijnzinnige André de Ridder op de lezer zouden ‘weegen [...]
als donkerlooden nachten in een stinkende krocht’2. In navolging van Vermeylen
noemt Knuvelder de auteur van De last zelfs onze ‘meest consequente en sombere
naturalist’3. De toch al niet onproblematische referentie aan hét naturalisme heeft in
dit geval wellicht minder poëticale dan emotionele waarde en verhult een essentiële
ambiguïteit. Zo oordeelde Vermeylen dat Vermeersch zich in zijn debuut meermaals
bezondigd zou hebben aan een morbide verwijlen in suggestieve akeligheid, wat de
bevlogen idealist tot enige reserves noopte en bijwijlen ronduit deed walgen.
Terzelfdertijd erkende de criticus zijn grote fascinatie voor De last, die hij voor
zichzelf rechtvaardigde door te verwijzen naar het stilistisch vernuft van de debutant
en zijn ongemeen grote zeggingskracht:
[De last] is een afschuwelijk boek, - en 't is een zeer sterk, een uitstekend
boek. [...] Ge zijt er in gevangen als in een nauw en vuil slop, dat vuiler
en nauwer wordt, maar ge kunt niet terug, ge kunt er niet uit. [...] In dat
boek schijnt er niets op berekend om u aan te trekken. [...] En toch - toch
zijt ge geboeid, ge moet mee, het boek laat u niet los, 't is als een lelijke
droom die zich in uw binnenste heeft vastgehaakt, met zijn nagels. Er
behoort al meer dan gewone schrijversmoed toe, om zulke stof aan te
durven. [... Ik] voel me waarlijk niet gestemd om 't u na te vertellen.
Waarom zou ik het ook? Van belang is alleen, op welke wijze Vermeersch
het verteld heeft. [Welnu, met] een buitengewone zelfbeheersing heeft hij
zijn verschrikkelijke stof uitgewerkt.4
Klaarblijkelijk sluimert er iets duisters en primitiefs in De last, dat tegelijkertijd
aantrekt en afstoot. Het gaat om een destructieve, alles ontregelende en ondermijnende
kracht - de criticus spreekt van ‘een vijand die onhoorbaar zijn wroeterswerk
doordrijft’. Die verraderlijke, welhaast numineuze aanwezigheid had eigenlijk altijd
verborgen moeten blijven maar keert hier terug, zij het gelukkig kundig gestileerd
en derhalve bezworen. Het effect kan niet

2
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André de Ridder in De Boomgaard van augustus 1911, geciteerd door Pierre Platteau, Gustaaf
Vermeersch, Gottmer-Orion, Nijmegen-Brugge, 1979, p. 72.
Gerard P.M, Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse letterkunde. IV,
Malmberg, Den Bosch, 19765, p. 395.
August Vermeylen, Verzameld werk. Tweede deel, Manteau, Brussel, 1951, p. 354-358.

Verhalen voor Vlaanderen

195
zomaar als geheimzinnig worden omschreven, Vermeylen heeft het over ‘een macht
van werkelijkheid’ die de lezer bijna tegen zijn zin tot verder lezen dwingt5.
Misschien kan Vermeylens esthetische ervaring van De last nog het best worden
omschreven als unheimlich, in de freudiaanse betekenis van het woord. Er is iets in
Vermeersch' debuutroman wat in het Engels uncanny heet en in het Frans étrange,
en wat ik zelf bij gebrek aan een gepaster woord voorlopig maar vreemd zal noemen.
Heel wat commentatoren vragen zich af waar dat walgelijk-vreemde en
aantrekkelijk-duistere dan wel vandaan mag komen en bovenal, waarom de romancier
in godsnaam een dergelijke ‘verschrikkelijke stof’ heeft aangeboord? Een wat
kakineuze estheet als André de Ridder vermoedt al snel iets ziekelijks bij de auteur:
‘Daar is in hem een voorkeur voor ontaarding, voor viezelijkheid, voor “pathologie”
die bevréémdt en die men zich niet gemakkelijk uitlegt’6. Niettemin wordt dat vunzige
mysterie vaak simpelweg herleid tot de levensomstandigheden van de schrijver en
zijn psychische huishouding. Zo heet het in de inleiding bij Klosjes, klosjes ... en
andere verhalen: ‘Waarom groef de schrijver zo hardnekkig diep in de duisternis
van het leven? Aan die ondoorgrondelijke drijfveren zal de sociale atmosfeer van
zijn eigen bestaan voorzeker niet vreemd zijn geweest’7. Voor Vermeylen pleit alvast
dat hij lange tijd aan de aandrift heeft weerstaan om van de mens Vermeersch op
grond van zijn debuutroman een ‘geval’ te maken. Daar staat evenwel tegenover dat
de lucide criticus aan het slot van zijn bijdrage over De last een wat krampachtige
poging onderneemt om zich te bevrijden van de bevreemdende ‘macht van
werkelijkheid’ waaraan hij tijdens het lezen ten prooi is gevallen, door in de
hoofdfiguur iets universeel-menselijks te projecteren:
‘ge voelt mee, zonder gevoelerigheid; [...] en dat somber gevoel is meer
dan medelijden, omdat het zich niet aan een bijzonder geval hecht, maar
iets in zich heeft van die zwaarmoedigheid, die de onverbiddelijke
aanschouwing van het blote leven achterlaat’. Wat Vermeylen precies
bedoelt wordt niet meteen duidelijk, maar zijn vaagheid is recht evenredig
met de hoop dat een onmiskenbaar talent als Vermeersch ingeschakeld
zou kunnen worden in dat grootse project, de Vlaamse literatuur hoog
opstoten in de vaart der Europese letteren: ‘Ge ziet dat er in Vlaanderen
toch een “wording” aan

5
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August Vermeylen, o.c., p. 358, resp. 357.
André de Ridder, o.c.
Frans Leclair, ‘Woord vooraf’ in Gustaaf Vermeersch, Klosjes, klosjes ... en andere verhalen,
Heideland, Hasselt, 1964, p. 6.
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den gang is, die zonder hulp van hoveniers uit den grond schiet, en zich
zelf bepaalt.’8
Dat De last een bijdrage zou vormen tot de organische groei naar een soevereine
Vlaamse cultuur weegt in Vermeylens schatting uiteindelijk niet op tegen de hierboven
vermelde reserves, ook al omdat de schrijver naar verluidt uit telkens hetzelfde vaatje
blijft tappen. In zijn overzichtswerk De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden
probeert de criticus in ieder geval het vreemde in Vermeersch' oeuvre in verband te
brengen met het naturalistische procédé, dat door de romancier helemaal zou worden
uitgemolken. Daarbij verschuift de nadruk in Vermeylens waardering van het
universeel-menselijke naar het exceptionele karakter van figuren als Jan uit De last.
‘een eeuwig-minderjarige, met een ziekelijke schuchterheid’. Tegelijk maakt
Vermeylens bewondering voor het vormvermogen van Vermeersch plaats voor een
zekere wrevel. Het heet dat na het op zich best moedige De last, ‘het gebrek aan lijn
en concentratie’ alsook ‘de groezelige eentonigheid [...] al te hinderlijk worden’. Zo
monochroom is gewoon niet meer mooi! Op het eerste gezicht doet dit oordeel de
schrijver geen onrecht, want Vermeersch' romans zijn natuurlijk van een
‘onverbiddelijk grijs’9. Al blijft er vanzelfsprekend steeds het vermoeden van een
vlammend rood. Voorts wekken Vermeersch' boeken snel een déjà-vu-gevoel op misschien ontleent dit oeuvre zijn kracht zelfs aan de obsessionele, dwangmatige
herhaling. En wie zal tenslotte tegenspreken dat De last iets naturalistisch heeft? In
Vermeersch' debuut sluimert wel iets duisters en primitiefs dat zich niet zomaar
uitleggen laat, maar de auteur probeert de ontregelende werking ervan in te perken
door ‘het’ bij herhaling, weze het niet systematisch in verband te brengen met een
aantal externe factoren. Daarbij ontstaat de indruk dat de vreemde, centrifugale
dynamiek waaraan de hoofdpersoon langzaam ten onder gaat misschien wel te
verklaren valt. En is de verklaring soms niet een eerste stap naar genezing?
Externe factoren die in De last terloops aan bod komen, zijn afkomst en opvoeding
van de hoofdpersoon, het milieu waarin hij na zijn huwelijk terecht komt en de
bredere historische context. Jan is van bescheiden huize, hij is opgegroeid in een
sfeer van nette armoede en absolute dienstbaarheid aan wie hoger op de
maatschappelijke ladder staat. Voorts heeft Jan weliswaar het geloof van

8
9

August Vermeylen, o.c., p. 358, resp. 358-359.
August Vermeylen, Verzameld werk. Derde deel, Manteau, Brussel, 1951, p. 700, resp. 700
en 701.
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zijn ouders afgezworen, maar hij wordt gekweld door een vaag schuldgevoel inzake
seksualiteit. Schaamte en een volstrekt gebrek aan ervaring staan een zogenaamd
normaal liefdesleven in de weg: ‘De radelooze onwetendheid lag daarover van
vermoede en onzichtbare handelingen in een schimmenland. De gedachten, de
gevoelens, de wenschen, de verzuchtingen, het smachten, lagen daaronder bedolven,
doch onvindbaar en onontwarbaar’. Jans verwarring geldt zowel zijn eigen lichaam
als dat van de ander, de vrouw. Ook de ruimere werkelijkheid onttrekt zich aan de
controle van Vermeersch' hoofdpersoon, die deel uitmaakt van het ‘bureelproletariaat’.
Maar de kantoorslaaf is toch bovenal een slaaf van zijn driften. Hier wreekt zich zijn
opvoeding: Jan heeft gewoon te weinig karakter om weerstand te bieden aan het
volle leven. Hij wordt meegesleurd door krachten waarop hij geen vat kan krijgen.
Daarin lijkt hij wel op zijn godvruchtige ouders, die nauwelijks bestand lijken tegen
enige weelde: ‘Bij zijn ouders was hij moeten wegloopen, omdat ze met zijn geld
heele dagen zat liepen en hem geen eten gaven’10.
Al lijkt de hoofdpersoon uit De last in menig opzicht gedetermineerd, toch zijn
de hier opgesomde, zogenaamd bepalende factoren niet van dien aard dat ze het
geheim ophelderen van de vreemde drang die Jan beheerst en naar de afgrond drijft.
Ze kunnen zijn val uiteindelijk niet verklaren, net zo min als een wijziging ervan die
val had kunnen verhinderen. Het zijn katalysatoren. Ook in andere, gunstigere
omstandigheden zou het leven Jan vermoedelijk te machtig zijn geweest, zij het
wellicht op minder dramatische en kennelijk aanstootgevende wijze dan nu het geval
is. Dat aanstootgevende heeft veel te maken met de seksualiteit die hier zo prominent
aanwezig is. Maar de drift waaraan Jan ten gronde gaat, verhult een wezenlijker
verlangen naar eenheid en stabiliteit. Heen en weer geslingerd door het leven zoekt
Jan die lustvolle ervaring in de vrouw. De vrouw figureert als het min of meer
toevallige object van zijn in essentie erotische, en pas in tweede instantie seksuele
verlangen. Via haar wil Jan de materiële werkelijkheid en uiteindelijk ook zichzelf
toeëigenen. Dat mislukt dus, de vrouw en het leven blijven Jan wezenlijk vreemd.
Dat Vermeersch' hoofdpersoon geen greep krijgt op de vrouw en het leven berust
niet op de suggestie van iets mysterieus, alsof die vrouw en dat leven een onnoembaar
geheim zouden bezitten. Een zo idealistisch-verheven lectuur van De last geeft geen
pas. Jan is geen Oedipoes, hij lost geen raadsels op. Hij stelt zich niet eens de vraag
wie de vrouw en wat de liefde is, noch waar wij mensen van-
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Gustaaf Vermeersch, De last. Eerste deel, Van Dishoeck, Bussum, 1904, p. 20-21, resp. 33.
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daan komen en heen gaan. Hij wordt slechts tot de vrouw gedreven als door een
‘natuurdwang’, het woord is van Vermeersch zelf. ‘'t Was een vuur dat altijd aan het
vlammen was en zijn bloed verhitte’11. Dit onblusbare verlangen naar de vrouw
verraadt een ‘instinct’ dat zich net zo goed had kunnen fixeren op een ander ‘object’:
drank, geld, de uiterlijke tekenen van rijkdom en macht. Juist dat primitieve, in wezen
dierlijke instinct, die ongebonden drang en niet te beheersen energie slaan de
kantoorslaaf van alles los. Omdat ze zich maar niet kunnen ontladen in de vrouw.
Heel even, tijdens de eerste geslachtsdaad, is er in Vermeersch' debuutroman
weliswaar sprake van een lustvolle ervaring. Heel even gloeit in Jan het wezenlijk
erotische gevoel samen te vallen met de ander en met zichzelf. Maar dat blijkt een
kortstondige begoocheling en de vreemdheid van de vrouw wordt er slechts dieper
en pijnlijker door ervaren. Altijd houdt zij iets voor de man achter, die vrouw. Ze
ontlokt hem krachten zonder daarvoor te compenseren, waardoor hij uiteindelijk op
drift slaat en ten slotte zinkt.
Vermeersch' debuut heeft een eenvoudige doch hoogst effectieve structuur:
naarmate de hoofdpersoon in zijn leven heftiger streeft naar eenheid, richting en
stabiliteit, ondervindt hij dat alles zich als het ware buiten hem om afspeelt. Zijn
verlangen om een eigen bestaan te hebben, wordt stelselmatig uitgehold in een
‘eeuwig-herhaalde jacht’12. Dit destructieve proces bereikt een climax wanneer Jan
ontdekt dat niet hij de verwekker is van zijn kind, maar iemand anders. Zelfs wat
zich onder zijn eigen naam presenteert, is dus niet echt van hem. Daarmee maakt
zijn verlangen om via de vrouw betekenis te geven aan het leven en als vader zijn
rechtmatige plaats in te nemen in de burgerlijke orde, plaats voor de erkenning van
een wezenlijke onmacht. Deze wordt in De last weliswaar door bepaalde
psychologische en maatschappelijke factoren geïntensifieerd, maar er niet door
gegenereerd. Ze is er gewoon, die onmacht: een stille waanzin die als een duister
dier in de mens aanwezig is en nu door allerlei omstandigheden met een hels misbaar
naar buiten breekt. Daarbij is heel wat meer in het geding dan alleen maar het
psychisch evenwicht van de hoofdpersoon of de goede burgerlijke zeden. Wat in dit
afschuwelijk boek op het spel staat, is het zelf verzonnen vermogen van de moderne,
auto-mobiele mens om zich geheel vrij en op eigen kracht voort te bewegen naar een
vooraf gekozen doel. De verschrikkelijke wetenschap dat we ons leven niet zelf
sturen maar gedreven worden door
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Gustaaf Vermeersch, o.c., p. 37.
Gustaaf Vermeersch, o.c., p. 39.
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vreemde krachten waarvan we ons normaal niet eens bewust zijn, ontvouwt zich als
een lelijke droom die zich in het binnenste van de burgerlijke lezer heeft vastgehaakt
met zijn nagels.

Vreemd in het eigene, geheel vreemd
De hoofdpersoon uit Vermeersch' debuut is natuurlijk geen uniek geval in onze
letteren en op een, veeleer abstract, thematisch niveau wekt De last reminiscenties
aan menige auteur van naturalistischpessimistische strekking. Zo heeft bijvoorbeeld
ook Eline Vere een kinetisch probleem: ‘Het was mevrouw Van Raat gisteren reeds
opgevallen hoe Eline's gebaren steeds onrustig en zenuwachtig waren, hoe zij naar
iets greep, het weder neêrzette, telkens onwillekeurig en zonder noodzakelijkheid
iets verplaatste’. Couperus' nerveuze heldin wordt gekweld door ‘een
onwederstaanbaren aandrang tot bewegelijkheid’, die haar gaandeweg van de
burgerlijke realiteit vervreemdt: ‘Het was haar, als bewoog zij zich in een droom ...
[...] Het werd haar, als was zij buiten dat alles, ver af’13. Eline wordt gedreven door
een heimelijke kracht waar zij onherroepelijk aan ten onder gaat. Alleen wordt die
drift bij Couperus in een elegante romanstijl bezworen en tot zwijgen gebracht, als
een mysterieus noodlot dat tot het bittere einde iets nobels en verhevens heeft. In De
last daarentegen schreeuwt en jammert en jankt de vreemde kracht in bijna elke zin.
De idee dat de mens zelf richting zou kunnen geven aan zijn leven wordt er vermalen
in een geschiedenis die zich met horten en stoten op gang trekt, als een oude
locomotief, om vervolgens bij elke bocht in de intrige onheilspellend te gaan knarsen
en piepen en schuren. Zo ontspoort de mens Jan in een taal die vaak onbeholpen is,
primitief haast, maar daardoor juist zo treffend. Ook al omdat Vermeersch' idioom
na verloop van tijd zo monotoon wordt als het getik van de bielzen in een rijdende
trein, waardoor de lezer in de ban komt van een geheimzinnige ‘macht van
werkelijkheid’.
De vreemd-primitieve sfeer van De last heeft Vermeersch enkel nog weten te
suggereren in zijn roman Het rollende leven, die hij omstreeks 1907, op de rand van
de fysieke uitputting, aanvatte en in het voorjaar van 1909 zou hebben voltooid. De
held ervan wordt in de aanhef gewekt uit een diepe slaap, maar slaagt er de zeshonderd
volgende pagina's niet in volledig tot bewustzijn te komen. Dat heeft alles te maken
met de ijzeren weg. Arie Mulders neemt

13

Louis Couperus, Eline Vere [K. Reijnders, E. Braches, J. Fontijn, M. Stapert-Eggen & H.T.M.
van Vliet, eds.], Veen, Utrecht/Antwerpen, 1987, p. 398, resp. 403 en 177.
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afscheid van zijn moeder en daarmee van de overzichtelijke, geborgen wereld van
zijn jeugd. Hij wil als ‘treinwachter’ intreden in het moderne leven. Het rollende
leven is opgezet als een burgerlijke inwijdingsroman, en de realiteit waarin Arie
wordt geïnitieerd is die van onophoudelijk heen en weer ijlende treinen:
Arie schoot uit zijn slaap omdat hij zijn naam hoorde roepen. Hij werd
seffens geheel wakker door een vreemd gevoel, een weten dat in hem lag,
een onrust die in zijn borst woelde. Het was een droom niettemin, een
droom begrensd door vage lijnen, de opdoemende gedaante van een
nauwherkenbare stad, een reusachtige verzameling huizen waarover talrijke
torens schenen te zweven in eeuwig-grijze nevel, 't Was een onduidelik
geraas, een dooreenzwierelen van gedaanten, een gefluit, gegil en getjoek
van masjienen; 't was een vlieden door onbekende landschappen altijd
maar, zonder ooit nog te stoppen; 't was het gramme, het norse, het
verheimelikte van onbekende gezichten en toestanden.14
Als figuur van de vooruitgangsdriftige wereld waarin hij zich een plaats wil
verwerven, staat het monster van de ijzeren weg voor het ‘andere’, het onbekende,
dat de held zich eigen moet maken: ‘Hij zou nu van dit gevaarte bezit nemen dat hij
vroeger slechts kende als een vreemde verschijning, iets uit een onbekende wereld,
dat voorbij ijlde in de verte. [D] e trein was een besloten, geheimzinnige boodschapper
uit een andere wereld. [...] Ja, zo'n hele wereld op zijn eigen, vreemd in het eigene,
geheel vreemd’15. Al tijdens de eerste rit blijkt evenwel hoe lastig de trein zich laat
bezitten. Arie slaagt er niet in zich te ontworstelen aan de lelijke droom waarin hij
die ochtend is ‘ontwaakt’. Letterlijk heen-en-weer geslingerd door het leven, krijgt
hij maar geen vat op de dingen. Alles beweegt en lijkt ten enenmale onwezenlijk,
een eindeloos gewemel: ‘Het landschap bijsde op en hij [zag] eventjes de verre torens
voorbijzweven of de dichtere huizen en landerijen langzaam wegdraaien, de
telegraafdraden op-en-neer wagen in voortdurend beweeg. [...] Zelfs hij scheen niet
werkelik, het was niet waar dat alles, ongebeurlik dat hij zo ver van huis was, schokte
in deze vreemde kast ...’16
In een staat van permanente verwondering, die maar niet tot kennis wil leiden,
wordt Arie Mulders voortbewogen in een wereld
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die terzelfdertijd de zijne is en een andere en die hem wel lijkt buiten te sluiten: ‘Alles
kwam slechts vaag en onduidelik in z'n bewustzijn, op niets kon hij z'n aandacht
vestigen. Hij zag als in een droom de grote menigte masjienen en de lange einden
treinen die roerloos stonden [op] het plein. Vreemde wezens, in onvermoede bezigheid
waarden tallentkant en bedrijvige lieden draafden langsheen de langslopende straat
waar de gesloten huizen reiden, reiden zonder onderbreking als kwam er geen einde
aan’. Weliswaar wijkt na verloop van tijd Aries dromerigheid, maar dan enkel om
plaats te maken voor de bijna fysieke ervaring van zijn fundamentele misplaatstheid
in deze spookachtige, bijna ontmenselijkte wereld. Tegelijk wast zijn schuldbeladen
gevoel van oneigenlijkheid nog aan. Iets heeft een gewelddadige inbreuk gepleegd
op zijn intimiteit, zijn zelf, zijn hart waar 't nu: ‘een geweld is van stampen en slagen’.
Een kleine waanzin loert; het ik is voorgoed een ander:
Zijn dommeligheid was weg. Hoewel hij zich toch drijven liet, schonk
hij nu meer werkelike aandacht aan het leven rondom, was het niet langer
meer vaag en beneveld. Toch voelde hij zich nog niet in bezit van zijn
eigen, 't was hem nog alsof een ander voor hem en in zijn plaats handelde.
[...] 't Scheen hem telkens dat hij iets vergeten had, iets zeer belangrijks
waarvoor hij wroeging voelde, deze stilte scheen vol verholene
geheimzinnigheden, het stille onbekende had zijn eigen spraak die in zijn
oren ruiste. Nu en dan begon zijn hart te bonzen en verplaatste snel zijn
bloed. Dan begon hij van zenuwachtigheid te trappelen.17
De hele retoriek van Het rollende leven dwingt haast tot een vergelijking met die
andere spoorwegroman, Zola's La Bête humaine (1890), waarin eveneens wordt
gehandeld over de principiële onstuurbaarheid van het leven, het vreemde van wat
de mens het meest vertrouwd hoort te zijn en het oneigenlijke van al wat is.

Het-dier-de-mens
La Bête humaine is het zeventiende deel van de Rougon-Macquart, Zola's proeve
van experimenteel-wetenschappelijke romankunst. De laatste vormt blijkens Le
roman expérimental (1880) een reactie op het dan gangbare realisme, met name op
de idee dat de mate-
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riële werkelijkheid echt is zoals ze de nuchtere waarnemer voorkomt en als zodanig
bovendien probleemloos verwoord kan worden. Ter correctie van dit naïeve en
bovenal bedrieglijke realisme ontleent de naturalist Zola aan de positivistische
wetenschap van zijn tijd een model om die werkelijkheid in zijn romans te structureren
zoals ze wezenlijk is. Centraal daarbij staat de deterministische opvatting dat het
individu, de samenleving en uiteindelijk de hele geschiedenis waarheidsgetrouw
gerepresenteerd kunnen worden als een complex samenspel van krachten die onder
invloed van externe factoren op elkaar inwerken en het systeem dat ze constitueren
in een bepaalde richting sturen. Die opvatting verraadt natuurlijk een metafysica, en
wel het bij uitstek moderne geloof dat de mens zich in principe geheel vrij en op
eigen kracht voortbeweegt naar een zelfgekozen doel. De naturalistische roman nu,
bestudeert in de regel een toestand van psychisch en sociaal onevenwicht, maar de
premisse is dat dit onevenwicht wetenschappelijk verklaarbaar is als een tijdelijke
uitzonderingstoestand. Hoe somber het er in Zola's romans allemaal vaak uitziet,
altijd blijft het uitzicht bewaard op een finaal evenwicht.
Voor zijn naturalistische studie van onevenwichtstoestanden beroept Zola zich in
eerste instantie op de erfelijkheidsleer; de hele Rougon-Macquart heeft dan ook een
genealogische structuur. Maar de representatie van de werkelijkheid in de vorm van
op elkaar inwerkende krachten en met elkaar interfererende deelsystemen of milieus,
alsook de idee van een principieel evenwicht van het overkoepelende maatschappelijke
systeem refereert eveneens aan de klassieke thermodynamica. Zoals onder anderen
Michel Serres heeft gedemonstreerd, opereert de experimenteel-naturalistische roman
op een metaforisch niveau volgens de wetten en procedures van die thermodynamica,
waarbij vanzelfsprekend de wet van het behoud van energie ten volle speelt18. Zo
bekeken bekleedt Zola's treinroman natuurlijk een centrale plaats in zijn Histoire
naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, het stoomros is immers een
praktische toepassing van de thermodynamica. Bovendien heeft de trein een
nauwelijks te overschatten politieke symboolwaarde. In de collectieve verbeelding
staat hij namelijk voor de vooruitgangsdrift, het collectieve verlangen dat de wereld
structureert die Zola in zijn romancyclus ten gronde wilde analyseren. In opzet had
La Bête humaine dan ook alles om de exemplarische naturalistische roman te worden,
maar het project is onderweg ontspoord.
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Belangrijk voor een goed begrip van zowel het project als het ontsporen ervan is dat
Zola La Bête humaine omstreeks 1878 concipieerde als een lofzang op de moderne,
dynamische mens en zijn door stoomkracht aangedreven verlangen om de wereld
geheel naar eigen inzicht te herscheppen (eros in zijn negentiende-eeuwse, burgerlijke
variant). Aan de Italiaanse journalist en romancier Edmondo de Amicis liet de auteur
weten: ‘Une grande gare où se croiseront dix voies, et sur chaque ligne se poursuivra
un épisode, et tous se relieront à la gare principale, et tout le roman aura la couleur
des lieux et l'on y entendra, comme un accompagnement musical, la trépidation de
cette vie précipitée, et l'on y verra l'amour en wagon, l'accident sous le tunnel, l'effort
de la locomotive, la collision, le choc, le désastre, la fuite’19. Oorspronkelijk stond
Zola met het zeventiende deel van zijn experimenteel-wetenschappelijke romancyclus
dus een evocatie van de wereld van de trein voor ogen, waarbij zelfs het
spoorwegongeluk geen afbreuk zou kunnen doen aan het lustgevoel van de
vooruitgangsdriftige mens. Tien jaar later evenwel blijkt die trein - structureel - aan
belang te hebben ingeboet. Zola verklaart die ommezwaai door erop te wijzen dat
zijn romancyclus op twintig delen werd begroot. En nog zoveel deelsystemen van
het grote systeem dat het Tweede Keizerrijk is, dienen te worden bestudeerd! Met
name de wereld van de rechtspraak lijkt bij nader inzien maatschappelijk belangrijker
dan ‘ce formidable va-et-vient de la voie’. Aan de Hagenaar Van Santen-Kolff schrijft
de auteur: ‘Je vais être obligé de tasser un peu les uns sur les autres les mondes qui
me restent à étudier. C'est pourquoi dans le cadre du chemin de fer, je viens de réunir
et le monde judiciaire et le monde du crime. [...] J'ai déjà abusé un peu des machines
dans Germinal et c'est pourquoi, ne voulant pas me répéter, j'ai réduit le chemin de
fer à n'être plus qu'un cadre dans lequel j'étudierai la dégénérescence chez un de mes
Rougon-Macquart’20.
Na zijn aanvankelijke enthousiasme betreffende het spoorwegmilieu suggereert
Zola dat hij in Germinal (1885) voorlopig wel voldoende over machines heeft
geschreven. Hij wil zich nu ten volle toeleggen op de studie van zijn primaire object,
de mens, in dit geval de criminele mens als knooppunt van op elkaar inwerkende
krachten die, in het juridische systeem ten tijde van het Tweede Keizerrijk, volkomen
beregeld zouden worden door de burgerlijke wet. De wereld van de trein vormt
daarbij hoogstens een kader, ze

19
20

Brief van Emile Zola aan Edmondo de Amicis, geciteerd door Robert A. Jouanny in E. Zola,
La bête humaine, Garnier-Flammarion, Paris, 1972, p. 11.
Brief van Emile Zola aan J. van Santen Kolff, d.d. 22 juni 1889, geciteerd door Robert A.
Jouanny in E. Zola, La bête humaine, Garnier-Flammarion, Paris, 1972, p. 12.

Verhalen voor Vlaanderen

204
is achtergrond. Dat is toch de opzet. Maar tijdens het schrijven wordt de
wetenschapper Zola meegesleurd door een geweld dat op een vreemde manier verband
houdt met het monster van de ijzeren weg en ongezien de burgerlijke wet uitholt.
Het destructieve effect ervan wordt niet eens bevroed door de ambitieuze jonge
onderzoeksrechter Denizet en de secretaris-generaal van het Ministerie van Jusititie
Camy-Lamotte, die de rechtspraak ondergeschikt maakt aan de gevestigde orde. Ze
lossen de hun voorgelegde misdaad niet op en beseffen voorts niet dat ze
geconfronteerd worden met iets verschrikkelijks dat de feiten ruim te buiten gaat.
‘Het’ openbaart zich in Jacques Lantier, een machinist. Nadat deze in een
voorbijrijdende trein een mens vermoord heeft zien worden, vlamt in hem een
donkerrood verlangen op naar de moordenares, dat hem van alles en iedereen
vervreemdt. Niet in het minst van zichzelf. Wat eerst nog een passionele liefde lijkt,
kantelt al gauw in moordlust. De dood treedt in het leven.
De wereld van de trein in La Bête humaine is meer dan alleen maar een kader, het
‘formidabele heen-en-weer’ activeert een bijna mythische oerschuld die gewoon niet
af te lossen valt en waarvan de hoofdfiguur uiteindelijk een enigszins willekeurig
slachtoffer is. In een aantal scènes die zich wel lijken te herhalen, valt Jacques Lantier
ten prooi aan een allesbehalve zachte vernieling. Wat zin en richting aan zijn leven
gaf, komt op losse schroeven te staan. De treinbestuurder verliest zijn
tegenwoordigheid van geest, momenten van verstrooidheid wassen aan tot ware
blackouts en hij verliest alle controle: ‘Il n'avait plus été en lui, il s'y retrouvait avec
la stupeur des choses qui s'étaient faites en dehors de son vouloir’21. Leven, lust en
dood spelen stuivertje en uiteindelijk zal Lantier zijn geliefde vermoorden: ‘ce n'était
plus lui qui agissait, mais l'autre, celui qu'il avait senti si fréquemment s'agiter au
fond de son être’22. Onhoorbaar heeft een vijand zijn wroeterswerk verricht in Jacques
Lantier, zonder dat een klassieke erfelijkheidsleer zulks kan verklaren. Deleuze
spreekt in dit verband van ‘une grande hérédité’, een duistere tegenhanger van de
tragische ‘petite hérédité’ die het klassieke naturalisme schraagt. De kleine erfelijkheid
berust op de idee van een overlevering in familiale lijn van fixaties die, onder invloed
van externe, c.q. historische en maatschappelijke factoren, worden gereproduceerd.
Stille mogelijkheidsvoorwaarde voor dat geraas der instincten is evenwel een
inzichzelf-gespleten-zijn van de mens, ‘une fêlure héréditaire’, die
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slechts op epische wijze kan worden geëvoceerd als een ongecontroleerd en
oncontroleerbaar vlieden der driften, ‘toujours obliquant, prête à changer de direction,
variant sa toile, perpétuellement hérédité de l'Autre’23.
De dood-in-het-leven die Zola in La Bête humaine letterlijk op het spoor komt,
zet behalve het naturalisme van de kleine erfelijkheid en de klassieke thermodynamica,
ook het moderne geloof in de maakbaarheid van de wereld op losse schroeven. De
trein, als epische drager van ‘la fêlure héréditaire’, doorkruist met zijn specifieke
bewegen de vooruitgangsidee, politiek-filosofische abstractie van de burgerlijke eros.
Blijkens een brief aan Van Santen Kolff was Zola zichzelf van dat alles niet geheel
onbewust: ‘On entend [dans La Bête humaine] un continuel grondement de trains:
c'est le progrès qui passe, allant au vingtième siècle, et cela au milieu d'un abominable
drame, mystérieux, ignoré de tous. La bête humaine sous la civilisation’24. ‘La bête
humaine sous la civilisation’, het lijkt wel een lichtjes hysterische variant op Deleuzes
‘grande hérédité’. De uitdrukking verraadt in ieder geval een bijna metafysische
ongerustheid, die overigens pas in de titel is geslopen nadat Zola meer dan 130 andere
mogelijke titels voor zijn giftige boekje terzijde had geschoven. Het
vreemd-verontrustende ‘la bête humaine’ drong zich als het ware aan hem op nadat
zijn roman was uitgemond in een hallucinante scène. Die laatste wordt aangekondigd
als Jacques Lantier een nieuwe locomotief toegewezen krijgt en zich dat vreemde
wezen maar niet kan toeëigenen: ‘Malgré l'étude qu'il faisait d'elle depuis des
semaines, il n'était pas maître encore de la machine 608, trop neuve, dont les caprices,
les écarts de jeunesse le surprenaient’25. Wat hier in het geding is, in Jacques Lantiers
poging om de 608 te temmen, is de principiële beheersbaarheid van de stoffelijke,
zogenaamd anorganische werkelijkheid door de mens. Dat die materiële werkelijkheid,
inzonderheid de trein daarbij tot leven schijnt te komen en uitgesproken vrouwelijke
trekken krijgt, is een even veeg als unheimlich teken voor die moderne mens, die
zich in navolging van de gestorven God, een absolute meester waant over zijn
schepping.
Een en ander bereikt een climax in een soort oerscène, waarin, tegen de achtergrond
van dat wat geschiedenis wordt genoemd en zinvol heet te zijn, mens en machine,
ziel en stof, leven en dood, ... opgaan in één primitief, animaal geweld. We schrijven
1870, de 608
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voert soldaten naar het front: kanonnenvlees voor la débâcle. In de kabine ziet Jacques
Lantier hoe zijn boezemvriend Pecqueux de ketel roodgloeiend stookt, alsof het nu
echt allemaal kapot moet. De driften laaien hoog op, er wordt gevochten op leven
en dood: ‘Il y eut deux cris terribles, qui se confondirent, qui se perdirent. Les deux
hommes, tombés ensemble, entraînés sous les roues par la réaction de la vitesse,
furent coupés, hachés, dans leur étreinte, dans cette effroyable embrassade, eux qui
avaient si longtemps vécu en frères. On les retrouva sans tête, sans pieds, deux troncs
sanglants qui se serraient encore, comme pour s'étouffer. Et la machine, libre de toute
direction, roulait, roulait toujours’26. Een woeste spooktrein, een oeroud,
ondefineerbaar dier-mens-ding dat zich aan elke vorm van controle heeft onttrokken
davert over de sporen, de dood-in-het-leven:
Qu'importaient les victimes que la machine écrasait en chemin!
N'allait-elle pas quand-même à l'avenir, insoucieuse du sang répandu?
Sans conducteur, au milieu des ténèbres, en bête aveugle et sourde qu'on
aurait lâchée parmi la mort, elle roulait, elle roulait, chargée de cette chair
à canon, de ces soldats, déjà hébétés de fatigue, et ivres, qui chantaient.27
La Bête humaine, waarin de wereld van de trein enkel een kader had mogen vormen
voor de triomf van de burgerlijke wet, confronteert ons zo ín die trein met de
symbolische dood van de automobiele mens, de grondeloosheid van de wet en de
principiële instabiliteit en richtingloosheid van de burgerlijke wereld.
In de plaats van de mens die zich soeverein door het leven voortbeweegt naar een
door hemzelf gekozen doel, treedt in La Bête humaine het-beest-de-mens, een
driftwezen dat, onbewust en ongewild, afbreekt wat het opbouwt. Vanuit burgerlijk
perspectief gaat het hier vanzelfsprekend om een nachtmerrie - ‘een lelijke droom
die zich in uw binnenste heeft vastgehaakt, met zijn nagels’. Het-beest-de-mens is
in het licht van de moderniteit één grote narcistische krenking. Maar die krenking
en de fundamentele crisis van alles waarvoor ook wij nog staan, worden door Zola
niet verwerkt. Integendeel, in de Rougon-Macquart wordt de dood van de automobiele
mens weggeschreven in achtereenvolgens L'argent (1891), La débâcle (1892) en Le
docteur Pascal (1893), romans waarin de kleine herediteit zegeviert. En hoe! Het
sluitstuk van Zola's naturalistische
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romancyclus is zelfs een onbeschaamde zelfrechtvaardiging. De metafysische
wetenschap van de kleine erfelijkheid stolt er in een sciëntistisch optimisme, dat
berust op een principiële buitensluiting van de grote erfelijkheid, het schrikbeeld van
de-dood-in-het-leven, het-beest-de-mens. Zola's droom van een perfecte lustbeleving
krijgt in Le docteur Pascal gestalte in een welhaast idyllische, sprookjesachtige
relatie tussen de wetenschapsman uit de titel en zijn geliefde Clotilde. Die relatie
vormt het kader voor dokter Pascals thermodynamische utopie, het geloof in de
wezenlijke stabiliteit van systemen, de eenheid der tegenstelden (kern van de eros)
en het onwankelbare evenwicht in het spel van krachten dat de
historischmaatschappelijke realiteit genereert. Schuld, verspilling van energie en
verlies aan kracht heten abnormale, pathologische toestanden:
[Le docteur Pascal] tombait par moments à de grandes réflexions, il
continuait à ébaucher sa nouvelle théorie de l'équilibre des forces, qui
consistait à établir que tout ce que l'homme reçoit en sensation, il doit le
rendre en mouvement. Quelle vie normale, pleine et heureuse, si l'on avait
pu la vivre entière, dans un fonctionnement de machine bien réglée, rendant
en force ce qu'elle brûle et combustible [...], sans jamais de surmenage, ni
d'une part ni d'une autre, car le surmenage n'est que le déséquilibre et la
maladie.28
Het is duidelijk dat de fundamentele stuurloosheid die de kop opsteekt in La Bête
humaine in het ruimere verband van de Rougon-Macquart een accidentje moet blijven
- een uitzondering op de regel, die die regel kracht van wet geeft. Dat is natuurlijk
hét cruciale verschil tussen Zola's natuurwetenschappelijke roman en het
consequent-sombere naturalisme van Gustaaf Vermeersch.

Eros en de eenzame mens Vermeersch
Anders dan bij Zola zijn crisis en desintegratie van de moderne, auto-mobiele mens
in Vermeersch' romans alfa en omega. De conducteur-schrijver betoont zelfs de
euvele moed om zijn burgerlijke lezers al in de aanhef van zijn sterkste romans te
confronteren met volkomen stuurloze figuren, mensen met een gat erin. Men denke
aan zatte Jan in De last, die, radeloos op zoek naar evenwicht, volkomen buiten
zichzelf de scène opstrompelt om, in een steeds grotere
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verspilling van krachten, door het leven te slingeren tot het onafwendbare einde: de
dood. Als ultiem bewijs van het onvermogen om zelf richting te geven aan wat
nauwelijks nog ‘zijn’ bestaan kan worden genoemd, lijkt die dood Jans bestaan altijd
al te hebben bepaald. De erkenning van dat feit leidt tot een verschrikkelijk laconieke
zelfmoord, Jan springt zomaar in de plomp en zinkt voorgoed weg: ‘nog eenige
golvingen ruischten, dan werd langzaam alles effen en stil’29. En dan is er Arie, aan
wie de werkelijkheid in Het rollende leven voorbijglijdt als een vreemd landschap
dat door een coupéraampje wordt gadegeslagen. Ook zijn leven gaat op de lezer
‘wegen als donkerlooden nachten in een stinkende krocht’, omdat de mens die het
leidt juist in zijn verlangen naar rust, stabiliteit en zin, de dood-in-het-leven aan den
lijve ondervindt en langzaam wordt ondergedompeld in een doelloze dynamiek. Tot
hij écht doodgaat. Niet groots, in een worsteling op de rug van een vuurspuwend
paard bijvoorbeeld. Maar een beetje zoals een stoomlocomotief stomweg stilvalt
wanneer de druk in de ketel te laag wordt:
[Arie Mulders] doolde voort, struikelde, hijgde, trachtte een bol te
verduwen die opkwam, zijn borst vervulde, hem de adem benam. Zich
vastklampend aan de muur, aan een deurstijl, geraakte hij een herberg
binnen waar reeds rondom de toog vroege ochtendgedaanten babbelden.
Ze bezagen die beslijkte vent die lelijke grijnzen trok en trachtte te spreken,
de hand aan zijn hals trachtte te brengen en toen plots ommezonk.
Ze liepen hem rechtzetten, trokken zijn kleren open, wilden hem met water
bekletsen. Doch één van hen voelde aan zijn hart dat niet meer klopte: hij
was dood.30
Ontspoort het-dier-de-mens bij Zola in een primitieve moordlust, dan bezweert
Vermeersch de vreemde krachten die in de mens woelen op bijna litanie-achtige
wijze als een langzame zelfdestructie. Het pathos van de ontsporing dat het slot van
La Bête humaine kleurt, wordt de lezer van Het rollende leven onthouden. De
ontspoorde mens (een dier) sterft er zonder spektakel een natuurlijke dood. Toch is
ook in deze roman sprake van een verschrikkelijk treinongeluk.
Veel sterker dan in De last worden in Het rollende leven externe factoren belicht,
die bepalend zouden kunnen zijn voor het krach-
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tenspel waarin de hoofdfiguur wordt betrokken. Niet lang nadat Arie Mulders ten
prooi is gevallen aan het eindeloze heen-en-weer van de trein, lijkt het monster
geleidelijk zijn greep te lossen. Arie leert zonder ongelukken op en van een rijdende
trein te springen en beweegt zich spoedig als een ware evenwichtskunstenaar voort
van coupé naar coupé. Zo kan hij onbespied eenzame dienstmaagden gezelschap
houden, waarmee meteen het tweede vreemde wezen is genoemd dat de treinwachter
zich heeft toe te eigenen: de vrouw. Tussen twee stationnetjes in maakt Arie een
dienstmaagd zwanger, niet uit plezier, maar in de blinde, dwangmatige drift van het
moment. Hij herinnert het zich nauwelijks, maar de idee ergens een kind te hebben
vreet aan hem. Naarmate het onheil zich opstapelt en hij meer beklemd raakt door
een vreemd-schuldig gevoel van machteloosheid, ziet Arie in zijn kleine ondoordachte
daad de oorzaak van al zijn lijden: ‘Alzo werkte een lange keten van oorzaken op al
zijn ondernemingen, en ginder ver, heel aan de kop lag de grondoorzaak’31.
Door zijn ongeluk causaal te verklaren, schept Arie Mulders de mogelijkheid om
gelukkig te worden: hij hoeft slechts zorg te dragen voor zijn bastaard! Met dit doel
voor ogen bindt de treinwachter de strijd aan met het leven, aanvankelijk zelfs met
enig succes. Hij is goed gehuwd en begint zijn schuld af te lossen. Maar reeds snel
ondervindt hij allerlei vormen van tegenkanting. De nadruk komt nu helemaal te
liggen op de omstandigheden. Arie ziet zichzelf als een slachtoffer van Het Systeem:
de Staatsspoorwegen met hun onmenselijke personeelsbeleid, ‘een vaag en naamloos
monster’32. Zolang de oorzaak van de kwaal bekend is, blijft een remedie denkbaar.
Maar het ‘andere’, dat zich niet laat bezitten en vreemd blijft in het eigene, keert met
verhevigde kracht terug, en wel in een inferno van bloed en gapende wonden,
afgerukte ledematen en zelfs een verdwaald hoofd33. Niet toevallig is dat hoofd van
de anarchist Carna, Aries gewezen chef, in wie hij zijn hoop op een relatief
bevredigend bestaan heeft geprojecteerd:
De gladde baan en vaag, als spoken, daarboven een bos van masten. De
rustige gelijkheid verzinnebeeld door effene, evenwijdig blinkende
spoorstaven, nu verbroken door donkere zwermen vluchtelingen en andere
zwermen toelopende nieuwsgierigen, allen even hard in het grijs-blakke;
hij, verloren, raapte zichzelf op en keek nog eens verdwaasd rond, de
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ontzetting in zich en 't altijd-zelfde deuntje dat zich herhaalde: O mijn
baas, mijn baas, hoe is 't mogelik!34
Andermaal blijkt dat externe factoren nauwelijks in tel zijn. Van een systematische
behandeling ervan is in Vermeersch' romans dan ook geen sprake, kleine erfelijkheid
en genealogische relaties spelen al helemaal niet mee. De familiestructuur van de
hoofdpersoon, ten slotte, heeft voornamelijk een symbolische betekenis.
Zoals in veel ander werk van Vermeersch is in Het rollende leven geen sprake van
de vader, zelfs niet van een dode vader, om wiens afwezigheid de hoofdpersoon zou
kunnen treuren. Diens moeder staat voor het oude, in god gefundeerde leven voor
de komst van de trein, waarvan hij zich in gedachten heeft losgemaakt omdat het een
anachronisme is geworden en nog maar weinig kansen biedt op levensgeluk. Maar
al heeft Arie Mulders letterlijk en figuurlijk afstand genomen van de geborgen,
overzichtelijke wereld van zijn jeugd, toch blijft hij in de meest penibele
omstandigheden zorg dragen voor zijn moeder. Met Arie Mulders' bekommernis om
zijn moeder, die gecontrasteerd wordt met de harteloze houding van zijn zus, licht
een laatste sprankeltje menselijkheid op in een voorts egaal grijze onderwereld.
Geheel belangeloos is die bekommernis overigens niet, Arie schept een zeker
genoegen in zijn offervaardigheid, alsof hij eindelijk een niet te noemen schuld kan
aflossen. Wanneer ook dat plezier wordt vergald, loopt hij helemaal verloren in het
niemandsland tussen de oude wereld, waarmee nu ook alle banden zijn doorgeknipt,
en de nieuwe wereld, waar hij zich maar geen toegang toe kan verschaffen. In dat
niemandsland sticht de schrijver Vermeersch een cultus van de vreemdeling, die hij
bij monde van zijn hoofdpersoon omkleedt met een typisch zwart-romantisch pathos
van eenzaamheid en ballingschap: ‘het noodlot had zijn offers niet gewild, had
verachtelik het gezicht van hem afgekeerd, hij was als een tweede [sic] Kaïn [...],
alleen en verlaten en als verrammeld met zijn eenzaamheid die zich over de dagen
zou voortslepen eindeloos’35.
Door ze als vreemdelingen op te voeren kroont Vermeersch zijn asociale
hoofdfiguren tot slachtoffers en martelaren van een grote erfelijkheid. Het is een
vorm van ziektegewin, die, andermaal, contrasteert met de niet aflatende poging van
een amateur-patholoog als Zola om zijn rondzwalpende personages te vangen in de
netten van een kleine erfelijkheid. Vermeersch' beste werk lijkt daarenboven niet
geschreven uit een unheimlich gevoel van stuurloosheid
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alleen, maar ook uit het vreemdschuldige besef dat een en ander geen ongelukje is,
maar zijn - onverklaarbare - wezen zelf, zijn lot! Dit absurde fatum is geen metafoor,
zoals bij Couperus. Het is voortdurend op een hinderlijk lichamelijke wijze aanwezig
in het leven van de schrijvende spoorwegbeamte. De auteur van De last en Het
rollende leven lijdt namelijk aan epilepsie, de bij uitstek vreemde en toentertijd nog
onbehandelbare ziekte van de mens. De voortdurende dreiging van controleverlies
en een verlaagde staat van bewustzijn is van structureel belang voor zijn romans. De
mens die geen richting weet te geven aan zijn leven treedt uit Vermeersch' werk naar
voren als een uitzonderingsgeval dat uiteindelijk altijd de epileptische
schrijver-conducteur zelf lijkt te zijn. Dat is een hele geruststelling voor de burgerlijke
lezer, die zich natuurlijk liever niet wil herkennen in Jan, Arie en al die andere
‘vreemdelingen’.
Al zijn ze in de regel niet in de ik-vorm geschreven, in tegenstelling tot Zola's
dissecties van het Tweede Keizerrijk zijn Vermeersch' zogenaamd naturalistische
romans onmiskenbaar autobiografisch. Hier raken we mijns inziens aan een centrale
paradox: kennelijk kon de schrijverzich ondanks zijn zwart-romantische obsessie
met controleverlies en psychische desintegratie niet verliezen in de wereld of in zijn
medemens. In zijn verbeelding blijft hij altijd zichzelf; nooit kruipt hij in zijn boeken
echt in de huid van een ander. Niet alleen was Vermeersch geen objectieve
wetenschapper, kennelijk was hij evenmin een speler. Daarvoor kon hij te weinig
afstand nemen van zichzelf en zijn limbus. Humor en ironie kende de schrijver niet,
Vermeersch was de ernst zelve. In zijn romans gaat hij gebukt onder de
zwaarwichtigheid van de Gedoemde die het vreemde in zich herkent - en bovenal
érkent - als het meest eigene: een schuldbeladen geheim, dat hem om onnaspeurbare
redenen veroordeelt tot absolute eenzaamheid. In zijn werk cultiveerde Vermeersch
die absurde eenzaamheid zonder enige hoop op een reële verlossing of aflossing van
de schuld, quia absurdum. Zijn schrijverschap berust op de ervaring van het andere
in zichzelf als iets bijna sacraals, iets wat hem op paradoxale wijze bestaansrecht
geeft en in zekere zin zelfs uitverkoren maakt. Bijvoorbeeld in het oog van de in zijn
oeuvre zo opvallend afwezige vader.

Boon, Eros en de eenzame mens
Louis Paul Boon, die de ironie zelve was, zag in de heilige ernst van Gustaaf
Vermeersch precies het zwakke punt van de romancier. Toch had de schrijvende
gevelschilder uit Aalst een bijzondere ach-
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ting voor de conducteur-schrijver, die zijn laatste dagen toevallig in zijn eigen
fabrieksstad had gesleten. Financieel volkomen aan de grond, fysiek alsook psychisch
gebroken en doordrongen van het besef dat het einde nakende was, vond de ‘inciviek’
Vermeersch medio 1924 wat klein geluk bij de schoolmeesteres Louise Pelicaen, in
een villa aan de Varenlaan, vlakbij het spoor. Daar was het dat Lowieke Boon destijds
met zijn kameraadjes speelde en waar later het titaantje Ondineke al te hoge
verwachtingen over het leven koesterde om zich ten slotte, diep ontgoocheld, door
de eerste de beste te laten ‘vastnagelen aan de brem’36. Op aandringen van zijn
weldoenster, en zich koesterend in haar schier moederlijke liefde, begon Vermeersch
er aan de bekentenisroman Aan de zelfkant, waarin hij zich voor het eerst volkomen
lijkt te schikken naar zijn lot als eenzame, zwakke mens en vreemdeling. In zijn
eenmanstijdschrift Reservaat speculeert Boon op zijn geheimzinnige verbondenheid
met deze naargeestigste aller Vlaamse schrijvers, die hij in diens oude dag misschien
nog met zijn eigen ogen heeft zien wandelen langs de ijzeren weg: ‘ik vraag me af,
of niet de geest van Vermeersch is overgegaan in dat spelend knaapje, om er de
sombere schrijver van te maken, de miserabilist, wiens werk dan nog minder
sympathiek wordt door een sociale tendenz. [...] Of is het de speciale dodende
atmosfeer van deze kleine fabrieksstad aan de stinkende vaart, met de honderd en
één spoorwegen, die men in ons beider werk weervindt’37?
De auteur van Abel Gholaerts mocht zich voor het oog van de literaire goegemeente
graag encanailleren met de gedoemde schrijver, die net als hij te zwartgallig, ziek
en decadent werd bevonden om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren tot het
heil van het schone Vlaamse volk: ‘Godomme, wat heb ik nu een spijt dat hij dood
is ... of dat ik nooit over de haag heb geroepen: hé, Gustaaf, sterf gerust, kzal ik uw
boeken voortschrijven’38. Al in september 1946 nam Boon zich voor ‘een zeer
uitgebreide studie [te] schrijven over het naturalisme in Vlaanderen, met als centrale
figuur van deze studie, Gustaaf Vermeersch’39. Deze opzet vloeide voort uit het
kritische werk dat de romancier sedert oktober 1945 publiceerde, eerst in De roode
vaan en vanaf september 1946 in Front. Naast onder anderen P.F. van Kerckhoven,
Zetternam, Stijns en Buysse, voert hij
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daarin de auteur van De last op als een voorganger in zijn niet aflatende strijd tegen
de Vlaamse - van de idyllenkakker Conscience overgeërfde - romantiserende,
idealiserende en esthetiserende vertelkunst. Boon plaatst zich zo in de grote traditie
van de burgerlijke roman, die een kritische en welhaast wetenschappelijke analyse
van de maatschappelijke realiteit beoogt. Meer nog dan Balzac is Zola in dezen een
belangrijk referentiepunt voor de schrijver, maar uit zijn kritieken blijkt ook dat het
realisme voor hem geen vaststaand gegeven is. In Boons opvatting moet de roman
altijd opnieuw worden uitgevonden om niet het contact te verliezen met een snel
veranderende wereld. Met het oog op de wereld-van-vandaag acht Boon de traditionele
realistische roman - met inbegrip van Zola's naturalisme - zelfs volkomen achterhaald.
In een complexe wisselwerking met zijn illegale boeken over de Kapellekensbaan
ontwikkelt Boon in zijn literatuur- en kunstkritische bijdragen de these dat de
historische avantgarde, en met name het surrealisme, geënt dient te worden op de
realistische roman, wil die laatste werkelijk weergeven wat (onderhuids) leeft in deze
Atomic Age. Zo plaatst de averechtse realist Boon zich in de grote romantraditie en
tegelijk erbuiten, in een surrealeske of grotesk-realistische tegentraditie, die ons van
Bosch en Breughel over onder meer Goya en Dostojewski naar de surrealisten, Kafka
en Genet voert40. Vermeersch hoort uiteindelijk niet in dit rijtje thuis, zo maakt een
inmiddels ten volle tot poëticaal bewustzijn gekomen Boon eind jaren veertig
duidelijk. Zijn voorgenomen studie van Vermeersch zal er dan ook nooit komen.
Maar in 1960 verschijnt wel een kleine monografie van onze meest consequente
naturalist, waarin de auteur van De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren een
genuanceerd oordeel velt over zijn voorganger. Daarvoor vergelijkt hij hem met de
eveneens sombere en epileptische schrijver Dostojevski, die in zijn romans de
alledaagse realiteit openbreekt om in de diepte te peilen wat de mens drijft en de
wereld maakt tot wat ze is. Vermeersch, wiens werk nochtans vergelijkbare
hallucinatorische kwaliteiten bezit, breekt daarentegen helemaal niets open. De
maatschappelijke werkelijkheid waarin zijn veelal dunne geschiedenissen zich
afspelen, blijkt uiteindelijk weinig meer dan een scherm waarop de schrijver zijn
persoonlijke obsessies projecteert. Die al te persoonlijke inzet van zijn schrijverschap
verhindert dat zijn personages, zoals in De gebroeders Karamazov, zouden figureren
als symptomen van een ondergaande wereld:
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Dostojewski zou door hemel, aarde en hel schrijden. Vermeersch zou
alleen het kleine, triestige leventje beschrijven, zoals hij dat zelf had gekend
en ervaren. [...] Hoe heel anders dan Dostojewski, die zich vanwege zijn
ziekte evenzeer een vreemdeling zal hebben gevoeld, doch juist daardoor
de ‘hem omringende wereld’ met nauwlettender aandacht is gaan bekijken.
In zijn werken leven heiligen en moordenaars, idealisten, dwepers, spelers,
schuldigen en lafaards. Vermeersch kan alleen maar een soort - zij het dan
ook gemaskerde - autobiografie schrijven.41
Wat de auteur van De last en Het rollende leven ons heeft nagelaten, is een reeks
zelfportretten van een ontspoorde mens of getekende. Die laatste noties zwemen naar
het decadentisme, maar juist door zijn fixatie op het eigen geval mist het proza van
Vermeersch de provocerende kracht van het ware decadentisme. Hij is minder een
decadentist dan een gemankeerde realist. Wat Boon in zijn voorganger met name
mist, is de oprechte belangstelling voor het alledaagse leven zoals het zich buiten de
schrijver afspeelt. Juist in zijn slechts op zichzelf betrokken zwartgalligheid blijft de
epileptische schrijver te romantisch.
Bij al zijn fundamentele poëticale bezwaren toont Boon toch zijn grote bewondering
voor Vermeersch' bijna gênante eerlijkheid, waar naar zijn oordeel bijvoorbeeld een
wat al te handig speler als Buysse het tegen moet afleggen. Als schrijver kent
Vermeersch nauwelijks schaamte, hij spreekt zich volledig uit. Zijn werk bezit vanuit
menselijk opzicht dan ook documentaire waarde, volgens de experimentele romancier
Boon heeft de eenzame man Vermeersch in potentie zelfs symptoomwaarde. Want
anders dan de auteur het zelf voorstelt in zijn werk, is hij als eenzame helemaal niet
zo'n uitzondering. Boon vergelijkt de eenzame mens in De last zelfs met Camus'
bijna allegorische vreemdeling. Vermeersch ervaart het vreemde dat wij allen ervaren
alleen maar wat scherper! Dat scherpe heeft natuurlijk alles te maken met het rood
van de seksualiteit dat plotseling opvlamt in al het grijs en onvermoede diepten
oproept in het weinige zwart. Vermeersch mag dan al geen wetenschapper zijn - en
dus volgens de criticus geen echte romancier -, als biechteling heeft hij ons een aantal
schrijnende, beklijvende boeken nagelaten. De last en Het rollende leven gaan door
merg en been, ze maken de lezer zelfs een beetje bang. Of om Boon nogmaals te
citeren: ‘Het is een marteling Vermeersch te
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moeten lezen’42. Precies omwille van die eigenschappen heeft de averechtse realist
in zijn latere werk het stof van Vermeersch' romans geblazen en de eenzame mens
gebruikt - als een masker dat hij opzet om zijn burgerlijke, al te burgerlijke lezers te
martelen en hun perverse onschuld te doorbreken.
Keer op keer moest Boon ervaren dat zijn lezers ziende blind waren voor hun
eigen, decadente wereld zoals hij hun die in zijn grotesk-realistische romans onder
het oog bracht. Het publiek leek maar niet te willen vatten dat de tegendraadse moralist
(auto)biografisch feit en fictie door elkaar mengde om ‘door dit verwrongen beeld
van zich zelf het portret der anderen te schilderen’43. Dat Boontje zijn eigen leven en
zelfs zijn eigen naam in zijn werk investeert, werd door de lezer juist aangegrepen
als een alibi om dat werk strikt biografisch te lezen en zichzelf niet in het geding te
brengen. Zo werd Boon al gauw een ‘geval’, net als Vermeersch. Zijn boeken over
de Kapellekensbaan werden helemaal niet gelezen als een radicale cultuurkritiek,
maar als het verslag van een gevoelssocialist die het geloof in de kameraden heeft
verloren en zich verbitterd terugtrekt in zijn reservaat. Vervreemd van het volle
maatschappelijke leven zou de ooit zo geëngageerde schrijver zich enkel nog wijden
aan zijn liefde voor filmsterren (De paradijsvogel, 1958) en jonge meisjes (Het
nieuwe onkruid, 1964). Voorts schilderde de Nobelprijskandidaat maar wat en
koesterde hij zich in zijn toenemende populariteit. Toch? Tegen zoveel moedwil en
wanbegrip was Boon nauwelijks bestand. Als van de weeromstuit is hij in zijn romans
een nog roekelozer spel gaan spelen met zijn eigen naam en leven.
Het autobiografische neppact dat de schrijver kort na de Bevrijding met zijn lezers
sloot, verkeert in de jaren zeventig in een heuse farce. Zo worden Memoires van de
Heer Daegeman (1975) en het postuum verschenen Eros en de eenzame man (1980)
aan het publiek gepresenteerd als nagelaten bekentenissen van een hartlijder in wiens
proza men geredelijk Boons eigen hartenklop zou horen. Dat is evenwel auditief
bedrog, want tot het publiek spreekt in feite ... Gustaaf Vermeersch. Door zich in
zijn inktzwarte pseudo-bekentenissen te vereenzelvigen met Jan, Arie en al die andere
ontspoorde creaturen kietelt Boon in eerste instantie zijn populaire imago van lichtjes
gedesillusioneerde maar doorgaans olijke revolutionair in ruste. Tegelijk houdt hij
het ontstelde publiek ook een spiegel voor. Behalve aan Vermeersch' werk refereert
de auteur dan ook aan Dostojewski's Aantekeningen uit het ondergrondse
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(1864) en Emants' Een nagelaten bekentenis (1894). Net als de gallijder uit het
souterrain en Willem Termeer zijn de moordenaar Paul-Louis Daegeman en de
naamloze schilder-exhibitionist uit Eros en de eenzame man niet eenzamer, immoreler,
sadistischer en zieker dan de schrijver Paul Boonen in laatstgenoemd werk of de
lezer ervan. Maar zo had die bange lezer het natuurlijk weer niet begrepen. Hij
beschouwde voil lewieken meer dan ooit als een pathologisch geval, zeven keer erger
nog dan de vergeten schrijver Vermeersch, en weigerde het spoor te volgen dat de
seksuele drift trekt door zijn laatste, asgrauwe romans. Zo bleef hij doof voor Boons
waarschuwing dat de vooruitgangsdriftige mens, in zijn heerszucht over de natuur
en zijn tomeloze verlangen naar een onaards geluk, als in een dolle trein naar een
afgrond stoomt en de wereld heeft herschapen in een hel. Een mondo cane, die op
gevoelige zielen kan wegen, ach ... ‘als donkerlooden nachten in een stinkende
krocht’. Of om nog een allerlaatste keer de eenzame mens Vermeersch te citeren,
maar nu bij monde van de onverbeterlijke komediant Boon in zijn door en door
ironische voorwoord bij Eros en de eenzame man:
Ik weet waarlijk niet of ik dit boek aan de openbaarheid mag prijsgeven.
De vraag kwelt me, of deze schandelijk onzedige maar tevens smartelijke
biecht van een eenzame door zijn driften vervolgde en opgejaagde man,
niet bestin de vergeethoek zou opgeborgen worden.
Niet hij - of niet hij alleen - maar wij allen in deze te harde wereld, hebben
er schuld aan. En daarom zou ik willen vragen - àls u dit boek niét in
afschuw van u gaat weggooien - om bij het ontmoeten van een dergelijke
man, hem te benaderen met de tedere liefde die hij nimmer gekend heeft.
Wij zijn goed voor de dieren, laat ons ook goed zijn voor hen die leven
als beesten.44
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Interbellum
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Marc Somers
Van ‘Boudewijn’ tot ‘Brueghel’.
Timmermans in de jaren twintig
De veelzijdige kunstenaar, schrijver en schilder Felix Timmermans (1886-1947)
verdween de voorbije negentig jaar op geen enkel ogenblik uit de publieke aandacht.
Vijftig jaar na zijn overlijden is hij nog steeds een van Vlaanderens meest vermaarde
auteurs. Toen de aandacht voor zijn werk in bepaalde periodes enigszins was
afgenomen, was dit hoofdzakelijk te wijten aan het eerder beperkte aanbod in de
boekhandel. Timmermans' beste ambassadeur misschien wel, Pallieter, bleef echter
steeds in boekvorm verkrijgbaar, wat lange jaren niet het geval was voor bijvoorbeeld
zijn dierenepos Boudewijn. Sedert zijn grote prozadebuut met de novellenbundel
Schemeringen van de dood (maart 1911) maakte zijn werk onafgebroken deel uit
van het Vlaamse literaire landschap. Pallieter behoort onmiskenbaar tot de canon
van de Nederlandse literatuur, tot de groep van werken waar men niet meer omheen
kan.
Wanneer de leesgierige Vlaming nu door zijn boekhandel struint zal hij daar niet
of nauwelijks nog werken van Timmermans' generatiegenoten aantreffen. Wat biedt
de boekhandel nog van de zo vereerde en bewonderde Van Nu en Straksers of van
de leden van de zgn. Boomgaard-generatie, die toch allen debuteerden rond de
eeuwwisseling of ten laatste rond de Eerste Wereldoorlog? Wat is er nog verkrijgbaar
van Karel van de Woestijne, of Maurice Roelants? Hoeveel titels zijn er van Stijn
Streuvels nog op de markt?
Het fenomeen Timmermans daarentegen bleef overeind. Zijn buitengewone roem
- tijdens zijn leven al - is legendarisch. Bij zijn dood was hij de meest gelezen schrijver
van Vlaanderen, met het meest verspreide oeuvre en tevens de meest vertaalde
schrijver, zowel inzake het aantal talen als inzake de oplagecijfers.
Tot de bestendiging van zijn postume roem hebbben verscheidene personen
bijgedragen. In de eerste plaats zijn vier kinderen, die vanuit hun eigen literair en
plastisch werk de naam van hun vader hebben uitgedragen. Bij herhaling hebben zij
allen getuigenis afgelegd van hun bewondering voor zijn werk en zijn ingoed karakter.
Zij zorgden ervoor dat zijn boeken in een aantal edities voor elke
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generatie beschikbaar bleven. Zijn oudste dochter Lia schreef een biografisch
getuigenis, Mijn vader (1951)1, met herinneringen aan de recent overleden schrijver.
Meer dan 50 jaar van zijn actieve leven spendeerde de Lierse germanist en leraar
José de Ceulaer (1921-1994)2 aan de bestudering van leven en werk van Timmermans,
wat resulteerde in talrijke essays, in een grote levenskroniek, in recensies en bijdragen
in de jaarboeken van het Felix Timmermans-Genootschap3. Hij was de grondlegger
van de wetenschappelijke Timmermans-studie in Vlaanderen. Vanaf zijn
studentenjaren aan de Leuvense universiteit, net voor de Tweede Wereldoorlog,
stond hij in persoonlijk contact met de schrijver, die hem in de loop van de volgende
jaren veel onbekend feitenmateriaal meedeelde en hem daardoor tot vernieuwende
inzichten bracht.
In en buiten het Felix Timmermans-Genootschap - dat in 1997 zijn 25ste jaarboek
publiceert - zijn nog andere vorsers aan het werk. Zo verzorgde prof. em. August
Keersmaekers de teksteditie van het verzameld werk in 24 delen, tot stand gebracht
bij het Davidsfonds.
Er is overigens nog flink wat werk aan de winkel: tekstkritische uitgaven op basis
van de handschriften, biografische studies gebaseerd op persoonlijk materiaal als
persknipsels, foto's en brieven. Een instelling als het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen bewaart aan brieven alleen al bijna 700 stuks4.
Heel wat handschriften bevinden zich in privé-verzamelingen. Timmermans' schilderen tekenwerk is nog steeds niet volledig gerepertorieerd. De naroem, na 1947, is nog
goeddeels braakliggend terrein.
Aan de totstandkoming van zijn grote faam heeft de auteur voortdurend gewerkt. Hij
zag van jongsaf aan een artistieke loopbaan voor zich weggelegd. Men kan zich
daarbij de vraag stellen hoe een samenspel van diverse elementen leidde tot het
eindresultaat, nl. de literaire roem, waarin verweven zitten het werk als dusdanig, de
uitgeverijen, de promotie door hemzelf - o.m. door middel van voordrachten - en
door derden, zoals vrienden, officiële instanties, verenigingen, de pers enz.

1
2

3
4

Mijn vader, herdrukt in 1986.
De basis voor veel Timmermans-studies is nog steeds De Ceulaers Kroniek (1972), met
feitenmateriaal en bibliografische gegevens. Een exhaustieve bibliografie (tot 1972) bevindt
zich in het Mercatorboek van J. van Remoortere (1972), met een bibliografie van Hilda van
Assche en Richard Baeyens.
De bibliografie na 1972 staat in de jaarlijkse rubriek van de jaarboeken.
AMVC, dossier T 3465/BI.

Verhalen voor Vlaanderen

221
Felix Timmermans was zeventien toen hij in 1903 zijn eerste gedichten schreef. Een
decennium later was zijn prozadebuut al twee jaar oud. Weer enkele jaren later werd
Pallieter (1916) gepubliceerd, in volle oorlog, bij een Nederlandse uitgever. De
verspreiding en bekendmaking verliepen door de tijdsomstandigheden vrij moeizaam.
Een jaar na Pallieter kwam Het Kindeken Jezus in Vlaanderen en nog in het laatste
oorlogsjaar De zeer schoone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen. Intussen was
nog tijdens de oorlog Boudewijn voltooid, die pas in 1919 van de pers zou komen.
Timmermans had vanaf Pallieter zijn vaste Nederlandse uitgever, de firma P.N. van
Kampen. Hij had daarnaast goede contacten uitgebouwd met Willem Kloos en diens
literair orgaan De Nieuwe Gids, waarin de vier laatst genoemde werken veelal in
fragmentvorm werden opgenomen. Vanuit deze invalshoek kon hij na de oorlog aan
een grote veroveringstocht van de lezers en de pers beginnen. Het werd een definitieve
doorbraak, waardoor hij in Vlaanderen en Nederland ongemeen populair werd.
Wij nemen in ons onderzoek een tijdsspanne van ongeveer tien jaar onder ogen,
van 1918 tot 1928. Van zijn verblijf in Nederland na de Eerste Wereldoorlog tot aan
de publicatie van Brueghel (1928), zijn succesroman, die een van de hoogtepunten
van zijn oeuvre werd. Het waren tien jaren van doorslaggevend belang. In een
daaropvolgende periode zou hij vanaf maart 1928 in Duitsland met zijn talloze
voordrachten voorgoed naam maken. Zijn boeken kenden daar reeds vroeg een grote
verspreiding. Nu zou de auteur zelf voor promotie oostwaarts reizen.
Keren we terug tot het laatste oorlogsjaar. Het kantwinkeltje van het gezin
Timmermans-Janssens had tijdens de oorlog zijn activiteiten noodgedwongen dienen
te staken. Een snoepwinkel bracht een tijdlang enig soelaas. In Nederland aangekomen
op 9 november 1918 moest hij helemaal van zijn pen en van zijn picturaal werk
leven. Een belangrijk gevolg was de ontplooiing van wel zeer uiteenlopende
activiteiten, publicaties in boeken en tijdschriften, medewerking aan tentoonstellingen
en tenslotte zijn voordrachten, waardoor hij zich terdege op zijn later zwerversbestaan
als voordrachtgever kon voorbereiden. In zijn Nederlandse ballingschap werd zijn
literair werk ook meer verscheiden van aard: creatief proza, journalistiek, bewerking
van teksten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, korte stukjes (in cursiefvorm),
dagboeken. Een beproefde methode bij de promotie van het eigen werk was de
voorpublicatie in een tijdschrift, om de appetijt naar meer lectuur én naar de aanschaf
van het boek aan te wakkeren.
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Bij zijn aankomst in Nederland was zijn naam daar groter dan in Vlaanderen, dat
hem kende van Schemeringen van de dood (1911), uitgegeven in de Duimpjesreeks
van Victor Delille in Maldegem, en van Begijnhof-Sproken (1911), geschreven in
samenwerking met zijn vriend Antoon Thiry en gepubliceerd in Amsterdam bij de
Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, die aanleunde bij de uitgeverij
Wereldbibliotheek. In de Vlaamse beweging en in het literaire wereldje van
tijdschriftredacties en recensenten genoot hij bekendheid. Bij een uitgebreid Vlaams
lezerspubliek was dat vóór Pallieter nog niet het geval. Pas na de tweede druk en
stellig na de Wapenstilstand van 1918 zou hierin verandering komen. In Nederland
had Timmermans zoals gezegd een goede uitgever, P.N. van Kampen. Recent was
hij in contact gekomen met een prestigieuze Duitse uitgever, die ook zijn vertaler
zou worden, Anton Kippenberg. De firma's Meulenhoff, de Wereldbibliotheek, De
Sikkel, Mees en De Standaard-Boekhandel publiceerden slechts enkele titels.
Van 1918 tot en met 1928 was hij medewerker aan ongeveer 50 bladen en
tijdschriften: dag- en weekbladen, periodieken van allerlei aard, die in talrijke
geledingen van het maatschappelijk leven zijn naam hielpen uitdragen. Deze bladen
zijn katholiek, liberaal, vrijzinnig, flamingantisch, pedagogisch of gespecialiseerd
professioneel voor een bepaalde doelgroep. Duitse bladen zijn er (nog) niet bij.
Inmiddels waren wel al verscheidene boeken in het Duits verschenen, zonder
uitzondering steeds als eerste vertaling, één tot hooguit enkele jaren na de eerste druk
in het Nederlands.
Wanneer we zijn literaire productie in deze periode overschouwen stellen we vast
dat nog voor de Wapenstilstand, en dus voor zijn vertrek uit Vlaanderen, zijn novelle
De zeer schoone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen, in 1918 was verschenen
in de Beiaard-Serie van de Nieuwe Boekhandel, een initiatief van Karel van de
Woestijnes schoonbroer, de romancier Maurice Roelants. Het boekje werd voorzien
van het impressum van de firma Van Dishoeck uit het Nederlandse Bussum, een
uitgeverij met een grote staat van dienst inzake de publicatie van Vlaamse auteurs.
Van de Woestijne, Teirlinck, Vermeylen, Sabbe en vele anderen hadden hun werk
aan Van Dishoeck toevertrouwd. De plaats van het verhaal, het Lierse begijnhof,
werd met indringende pen beschreven, in die mate dat men zich geen betere promotie
voor dit besloten miniatuurstadje kon voorstellen. Het begijnhof kwam reeds voor
in Anton Bergmans Ernest Staas (1874). Timmermans gaf een tweede grote stoot in
de richting van een ongemeen grote bekendheid. Wat ook Lierse schilders als
Timmermans' vriend Isidoor Opsomer door middel van hun picturaal werk deden.
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Met de prepublicatie in het oktobernummer van De Nieuwe Gids van 1917 was het
meer gespecialiseerde lezerspubliek voor het eerst na Pallieter en na het Kindeken
Jezus met Timmermans' werk in contact gekomen. Zijn bekendheid in Nederland
was hoe dan ook groter dan in Vlaanderen, waar Pallieter door de
oorlogsomstandigheden niet de verdiende aandacht had gekregen.
De eerste druk van Symforosa kende wellicht geen hoge oplage. Vanaf de tweede
druk (1920) was Van Kampen de uitgever, waardoor een behoorlijke distributie was
verzekerd. In zijn Nederlandse werkomgeving breidde hij het palet van zijn creativiteit
gevoelig uit. Nu hij van zijn pen moest leven en volledig op zichzelf was aangewezen,
ging hij onmiddellijk in de journalistiek. In Het Vaderland, een Haags dagblad, begon
hij al vanaf 15 november 1918 met een reeks bijdragen, Pallieter in Holland,
gedateerd van 9 november 1918 tot 6 mei 1919, waarin hij zijn wedervaren in
Nederland vertelde. Meteen was hem ook duidelijk geworden dat hij zijn picturaal
werk moest pogen te gelde te maken. In december 1918 maakte hij kennis met Anton
Pieck, bij wie hij de eerste beginselen van de etskunst leerde. Pieck drukte vier etsen
van hem af, die door kunsthandel J.H. de Bois uit Haarlem in het commerciële circuit
kwamen. In de loop van 1919 zal nog heel wat grafisch werk (etsen, tekeningen en
ook houtsneden) in Nederland worden tentoongesteld.
Zijn financiële toestand werd gestijfd door de start van een reeks lezingen over
het ontstaan van Pallieter. Op 1 december 1918 sprak hij in Den Haag en dezelfde
maand gaf hij nog vijf lezingen elders in Nederland. Hij bereikte hiermee een ruimer
publiek dan bij de lezers van De Nieuwe Gids of de kopers van de Van
Kampen-edities, voor wie Timmermans en Pallieter reeds twee jaar onlosmakelijk
met elkaar verb onden waren.
1919 werd helemaal een Nederlands jaar. Timmermans mocht nu niet stilzitten.
Hij wist niet hoelang hij in Nederland zou moeten blijven en kon dus maar best
zorgen voor een goede verspreiding en promotie van zijn werk.
Op 17 oktober 1918 had hij het handschrift van Boudewijn naar Van Kampen
gestuurd. Een maand later verbleef hij al in Nederland. In 1919 verscheen niet alleen
Boudewijn, maar ook een tweede, gewijzigde druk van Schemeringen van de dood
en een tweede druk van de Begijnhof-Sproken. Het betrof een aangevulde uitgave
met meer materiaal dan de eerste. Ook voor Anna-Marie deed hij voor de prepublicatie
een beroep op De Nieuwe Gids. In april 1919 verscheen een eerste hoofdstuk, in de
loop van dat jaar door andere gevolgd.
Eveneens in 1919 kwam in een vertaling van Anton Kippenberg, directeur van
Insel-Verlag in Leipzig een Duitse editie van Het Kin-
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deken Jezus op de markt. Op een paar jaar tijd werden hiervan duizenden exemplaren
verspreid. Timmermans' contacten met de uitgeverswereld waren de voorbije jaren
meer gediversifieerd, niet verwonderlijk voor een auteur die van zijn pen leefde.
Na lange journalistieke bijdragen als Pallieter in Holland overwoog hij in mei
1919 om in de toekomst korte stukjes te gaan schrijven, bv. over ‘wat de moeite niet
waard is om in een boek te verschijnen en wat toch moet gezegd worden’. ‘Vertelsels
zijn het niet noch novellen, gedichten of iets dergelijks; er zit geen verhaal in, geen
draad; 't heeft soms begin noch einde ... Ze zijn niets, werkelijk niets; alleen wat
fragmentarisch en zeepbelachtig ... alleen een opwelling om het eens te zeggen ... Ik
geloof dat die voorvalletjes de basis van de kunst vormen’. In zijn verdere
schrijversloopbaan gaf hij af en toe de voorkeur aan een vorm van cursiefjes, die dan
Gemengde berichten, of, tijdens zijn laatste levensjaren Postkaarten werden betiteld.
Op 18 juni 1919 begon hij met een dagboek, waarin overwegingen en
gebeurtenissen werden opgetekend, zonder bedoeling tot publicatie. Niet meer de
literair bedoelde journalistiek van Pallieter in Holland. Onder het motto ‘Geen dag
zonder één slag!’ maakte hij vaak korte en soms langere aantekeningen over recente
ervaringen. Een belangrijk gebeuren lag aan de basis van zijn initiatief. De eerste
zin luidde immers: ‘Nog te bed het bericht ontvangen van het verschijnen van de
eerste en tweede druk van Boudewijn, en de eerste en tweede druk van Schemeringen
van den Dood’5.
Na een half jaar staakte hij het dagboek, op 18 december 1919, een scharnierdatum
in zijn leven. Hij tekende aan: ‘Komt nieuws dat ik mag naar huis gaan’. Dat deed
hij pas enkele maanden later, in februari 1920. De dagboekformule paste hij later
nog enige malen toe. Van november 1924 tot november 1925 gebeurde dat met
materiaal dat ten dele ook in Naar waar de appelsienen groeien werd opgenomen.
In 1930 hield hij in april en mei een zestal weken lang andermaal een dagboek bij.
Een laatste maal was dat van 9 juli tot 28 december 1939, met literaire aantekeningen
die later in Minneke-Poes (1942) werden opgenomen.
In zijn Haagse periode verrijkte hij zijn literair spectrum met het dagboekgenre.
Aanvankelijk wellicht niet met de bedoeling om tot onmiddellijke publicatie over te
gaan, al kon hij dus tweemaal het materiaal voor een boek aanwenden. Hij legde al
in oktober 1919 de eerste bouwstenen voor Uit mijn rommelkas (1922) door de publi-
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F. Timmermans, Al mijn dagen, uitg. door I. van de Weijer, 1986.
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catie in Het Vaderland van schetsen en korte verhalen onder deze verzameltitel. Het
boekje ontstond vanuit een noodzaak tijdens de talrijke voordrachten waar hij vaak
dezelfde vragen rond zijn werk te beantwoorden kreeg.
Als verrijkende tijdsbesteding en misschien ook om den brode werkte hij in
Nederland aan de vertaling van enkele oude literaire meesterwerken: Karel en Elegast
(1921) en De vier heemskinderen (1922), uitgegeven bij Meulenhoff. Aan deze
prozabewerkingen van middeleeuwse ridderromans had hij intens gewerkt en zich
degelijk gedocumenteerd. Het project bracht een nieuw soort creatieve arbeid mee,
een intermezzo tussen periodes van wijdlopiger origineel werk. Aan schrijver en
bibliothecaris Lode Baekelmans (1879-1965), die hem vanuit de Antwerpse Openbare
Bibliotheek met boeken bevoorraadde, schreef hij op 6 mei 1920 over de twee
‘bewerkingen’: ‘Ik ga die twee boeken in 't modern oververtellen voor Meulenhoff’.
In een andere brief uit 1920 aan Baekelmans gaf hij meer toelichting bij zijn wat
geïmproviseerde werkwijze: ‘Kan ik nu ook nog eens met de gauwte Genoveva van
Brabant, door Stijn Streuvels krijgen, zoo haast mogelijk? Vóór september moet
Karel en Elegast af zijn; ik moet het verhaal een driemaal uitgebreider maken, en
haper dus aan beschrijvingen van wapens, klederen, [...]. Ik zie die dingen wel klaar
voor mij, doch ik kan hunne namen niet geven. Dus zal het boek van Streuvels wel
van pas komen! Voor september moet het af’6!
De eerste tijdschriftnummers, bijna integraal aan Timmermans gewijd, verschenen
reeds in 1921. Na talrijke recensies en bijdragen over hem in de meest uiteenlopende
periodieken, maakten Het Vlaamsche Land (op 26 maart) en Ons Volk Ontwaakt (op
16 juni), twee Vlaamsgezinde katholieke bladen, waaraan vrienden meewerkten,
ruimte voor hem vrij. Die vrienden waren o.m. Flor van Reeth, Ernest van der Hallen
en Lode Baekelmans. In 1921 kwam eindelijk na een lange ontstaansgeschiedenis
die tot 1919 teruggaat, Anna-Marie van de pers. Na de novelle Juffrouw Symforosa
(1918) was het nu een volwaardige roman met de liefde als centraal thema.
Een jaar later verscheen een heel apart boekje: Jours Pieux - Vrome Dagen, bij
Editions Lumière in Antwerpen. Het was het resultaat van zijn contacten met Roger
Avermaete en zijn groep. Timmermans bevond zich hier in bijzonder avant-gardistisch
gezelschap, kosmopolitisch ingesteld en met een uitgesproken belangstelling voor
de Franse en Frans-Belgische literatuur. De kunstenaarsgroep ‘Lumière’, tevens
tijdschrift en uitgeverij, was
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echter niet anti-Vlaams. Getuige daarvan de ruime aandacht voor Vlaamse cultuur
in het tijdschrift, dat ook bijdragen in het Nederlands opnam en waarin een fragment
uit Pallieter in Franse vertaling werd opgenomen. Vrome Dagen is een mapje met
zes lino's. Het was de eerste maal dat plastisch werk van zijn hand in een eigen bundel
werd afgedrukt. Tot op dat ogenblik diende het uitsluitend ter illustratie van zijn
prozawerken. In 1922 nam hij van 19 februari tot 4 maart deel aan de tweede
internationale tentoonstelling van houtgravures, georganiseerd door ‘Lumière’ in
Antwerpen. Onder zijn avant-garde-vrienden bevond zich ook Michel Seuphor, die
hem om een inschrijving op Het Overzicht vroeg. Timmermans antwoordde hem op
28 september 1922: ‘Uw schrijven is lekker en onweerstaanbaar en plezant. Wie daar
niet naar luistert heeft een steenen hart. Schrijf mij op voor een abonnement 15 fr. 't
Is niet veel, ik weet het, maar ik doe wat ik kan. Doch ge zijt er wel mee dat ge uw
vraag om steun, een vernedering noemt. Dan is het apostolaat ook eene vernedering,
dan is het missionarisschap ook eene vernedering! Wat is dan geen vernedering?
Men mag toch vragen wat men wil voor zijn ideaal, zooals Sint-Franciscus deed;
zoolang men maar geen platte broodjes bakt is elke vraag om steun om zijn ideaal,
en daad en een [p]licht. En platte broodjes bakt ge niet en daarom ben ik U
sympathiek’7. Een andere vriend bij Het Overzicht, een tijdlang ook redacteur, is
Geert Pijnenburg, in de letteren bekend als Geert Grub. In een briefkaart aan hem
van 14 september 1922 zei Timmermans naar aanleiding van een nieuw werk van
Pijnenburg het volgende: ‘In “Overzicht” zie ik seffens de strekking, indien deze
strekking zich in uw “Maja” bevindt, dan zal ik het boek met des te meer
belangstelling lezen; daar het nieuwe in kunst mij steeds sympathiek is, zoo niet in
uitwerking, dan toch in wil’.
Timmermans' grote populariteit in de jaren twintig en later had voor een behoorlijk
deel ook te maken met enkele toneelstukken die in dit decennium ontstonden.
Mijnheer Pirroen (1923) is gebaseerd op de roman Anna-Marie (1921). Aan de
toneelbewerking begon Timmermans zelf in oktober 1923, nog voor het verschijnen
van het boek. Voor En waar de ster bleef stille staan ... (1925) putte hij uit de novelle
Driekoningentryptiek (1923). Van Kampen gaf het boekje uit in zijn reeks Zilveren
Verpozingen. De Duitse vertaling van Anton Kippenberg was een van de
succesnummers van Insel Verlag. Een eerste oplage op 250 exemplaren was een
kerstgeschenk voor de vrienden van de uitgeverij. De tweede druk in 1924 betekende
de start van oplagen van vele
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tienduizenden. Leontientje (1926) verwijst naar De pastoor uit den bloeyenden
wijngaerdt (1923). Leontientje werd voor het eerst opgevoerd in de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg te Brussel op 9 februari 1927. Alle drie waren ze het resultaat
van een nauwe samenwerking met de Nederlandse theaterman Eduard Veterman.
De bijval van deze stukken stelde zijn proza een tijdlang in de schaduw.
Met De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt (1923) raakte Timmermans de
problematiek van geloof en ongeloof aan, met een grote subtiliteit in de tekening van
de personages. Medio jaren twintig getuigde dit werk van een opmerkelijk moderne
visie. De pastoor verscheen in een co-editie van de hem vertrouwde uitgeverij Van
Kampen en de jonge uitgeverij van zijn vriend Eugène de Bock, met wie hij een
levenslange vriendschap zou onderhouden. Het werd een luxe-editie met houtsneden
van Henri van Straten, groot graficus uit de avant-garde-groep van Lumière te
Antwerpen. Pas in 1924 verscheen een gewone editie met uitsluitend het
uitgeversmerk van Van Kampen. Half november 1923 gaf hij in een brief aan De
Bock zijn opinie over de illustraties: ‘Ik vind de houtsneden geslaagd, maar zij zijn
te modern voor mijn boek dat niet modern is’.
Eveneens in 1923 kwam er een Franse vertaling van Pallieter door Bob Claessens,
actief in de beweging van ‘Lumière’. Op dat ogenblik was de Duitse vertaling al
twee jaar oud. Insel Verlag verkocht van de vertaling door Anna Valeton-Hoos in
de jaren twintig meer dan 100.000 exemplaren. Het keerseken in de lanteern (1924)
was duidelijk een intermezzo. Het was een verzamelbundel van korte verhalen, 18
in totaal, waarvan de bekendste zijn De nood van Sinter-Klaas, Het masker, In de
Koninklijke Vlaai, O.L. Vrouw der visschen, De Kerstmis sater en De kistprocessie.
Aan Lode Baekelmans schreef hij op 9 juli 1924 dat een boek kleine vertellingen
zou gaan verschijnen. Hij vraagt zijn Antwerpse vriend naar de volledige tekst van
een kinderliedje dat volgens hem begint met ‘Keersken in den Lanteern, is mijnheer
Pastoor niet 't huis’8.
Schoon Lier (1925) was een co-editie van De Standaard Boekhandel in Brussel
en Van Kampen. Het boek verscheen in een beperkte oplage in de reeks Eigen Schoon,
een initiatief van Timmermans' vriend Marcel Cordemans, eerste hoofdredacteur van
de krant De Standaard en lange tijd werkzaam in de gelijknamige uitgeverij. Lier
kwam vanzelfsprekend vaker voor in zijn oeuvre. Op 24 februari 1924 verscheen al
een aanzet van Schoon Lier, getiteld Het oude Lier, in Rust-Roest, een
gelegenheidsnummer bij het 30-jarig toneeljubileum van de toneelkring Rust-Roest.
De kern van het verhaal kwam
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tot stand een jaar voor de definitieve publicatie. Van biografisch belang is de opdracht
aan ‘Mr. Frans Cursters, de joviale Lierenaar en hartelijke vriend, die in Antwerpen
woont’. Cursters was na de Eerste Wereldoorlog zijn juridisch adviseur, die ermede
voor zorgde dat hij relatief snel uit Nederland kon terugkeren.
Tot aan zijn dood bleef Timmermans in contact met Cordemans, een geboren
Lierenaar die Timmermans' werk steeds verdedigde en veel over zijn goede vriend
publiceerde. Cordemans was tevens één van de initiatiefnemers van de Vlaamse actie
om Timmermans te introduceren bij de jury van de Nobelprijzen. Op 15 november
1926, een ogenblik dat de kansen weer mooi stonden, schreef Timmermans: ‘Uwen
brief heeft mij ne schok gegeven, Nobelprijs, aan mij wordt er gedacht! Amé, en 't
is juist groote foor te Lier. 't Is om nen avond op een molen te gaan zitten! ... Maar
kalm zijn. Het is zoo al schoon genoeg, als er aan gedacht wordt! In elk geval ik dank
u danig, en zeer hevig, om die werking die ge daar mee wilt beginnen. Ik loop over
van woorden, lijk nen Allerzielenkoekebakkendeeg’.
Voor zijn voordrachten vond hij nieuwe stof in zijn Italiaanse reis van 1925, waaruit
hij het reisverhaal Naar waar de appelsienen groeien (1926) puurde. Behalve voor
zijn voordrachten ging Felix Timmermans niet veel op reis. Aan Lode Baekelmans,
die hem vertelde binnenkort naar Kapellenbos op verlof te zullen gaan, schreef hij
op 18 april 1925: ‘'t Ziet er een schoone streek uit en moet niet naar verre landen
gaan om te rusten en innigheid te beleven. Nochtans vertrek ik toekomende week
naar Italië, maar alleen om te zien, om te zien. Dat heeft dan later toch zijn uitwerksel’.
Uit het jaar van de Appelsienen dateert Het hovenierken Gods (De Standaard
Boekhandel, 1926), met tien pentekeningen van de auteur. De initiatiefnemer was
vriend Marcel Cordemans. Na een jaar verscheen een editie bij Van Kampen. Het
hovenierken Gods was een aanzet tot zijn Franciscus-boek. Het grote werk over de
zo vereerde heilige zou pas in 1932 verschijnen. Hij legde met dit lyrische prozastuk
de basis voor het omvangrijke werk, als een eerste reflexie op de Franciscus-figuur,
in wiens spoor hij pas naar Italië op reis was gegaan. Het appelsienenverhaal was
een tweede voorbode van het Franciscus-boek.
Niet alleen Franciscus, maar ook Brueghel hield hem voortdurend bezig. Andermaal
een aanzet tot een groot boek was zijn Feestgroet (1924), een toespraak op de
Brueghelfeesten in Brussel op 31 mei 1924. Van Pieter Brueghel, zoo heb ik u uit
uwe werken geroken verscheen de eerste (luxueuze) uitgave op 11 juni 1928 bij De
Standaard Boekhandel. Kort daarop kwam er een gewone editie bij Van Kampen.
Hetzelfde jaar nogkwam een Duitse editie van de pers bij Insel Verlag, in een
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vertaling van Peter Mertens. In het kolofon noteerde Timmermans: ‘'k heb er lang
aan gewerkt, maar er veel geluk aan gehad’. Hij had zich eens te meer grondig
gedocumenteerd. Tijdens de fase van de eindredactie vroeg hij aan Baekelmans een
boek te leen: ‘Om nu geen missingen te doen tegen de historij die ik zooveel mogelijk
verzwijg, zou ik toch nevens mij willen hebben, een geschiedenis van Antwerpen
van af 1500 tot 1600. Misschien kan ik daar nog een lepel Brueghelatmosfeer uit
scheppen’9. Hij had daarbij de geschiedenis van Antwerpen door Mertens en Torfs
voor ogen. Nog tijdens dit creatieve proces verlangde hij ernaar een groot werk te
schrijven over een andere bewonderde historische figuur, Sint-Franciscus. Op 13 juli
1927 schreef hij aan André de Ridder: ‘Ik zit nu maar te dampen aan Pieter Brueghel
die in october af zal zijn. Dan komt St. Franciscus aan de beurt. Een mensch zou zes
armen moeten hebben. Men wil zooveel doen! De wind maar in de zeilen houden’!
Na talrijke lezingen in Vlaanderen en Nederland sprak hij in januari 1927 voor
het eerst in Groot-Brittannië, meer bepaald in Londen voor een afdeling van het
Algemeen Nederlands Verbond. Het ANV was hem al van net na de eeuwwisseling
bekend toen hij in Lier voor de lokale afdeling samen met Anton Thiry het
Begijnhofsprookje Ecce Homo en het bange portiereske voorlas.
In maart 1928 hield hij zijn eerste lezingen in Duitsland, in Keulen en in Essen.
In Düsseldorf sprak hij voor de radio. Het werd de start van een lange reeks
voordrachten ver over de Rijn.
Timmermans sloot 1928 af met een reflectie gericht aan zijn vriend Rik Cox, met
wie hij vaak correspondeerde. Vanuit Lier schreef hij op 31 december 1928: ‘Daarmee
loopt het jaar weg, en kantelt de eeuwigheid in. Het ouder worden is van geen tel,
als het hierbinnen maar immer verjongt, en volgens uw laatste brief schijnt dat bij u
geweldig het geval te zijn. Wanneer men meer heeft aan het leven aan zich, dan aan
wat anderen u door kunst of hoe het nu heet opdisschen, dan wordt men rijk en
glanzend van harte. 't Is waar wat gij zegt, wij willen het buiten ons zoeken en 't is
in ons. Ik schreef het over een paar dagen nog naar Frans Erens: wij wachten, wij
zitten gedurig naar het geluk te wachten, en we hebben maar eens stil en rustig met
ons eigen zelven bezig te zijn, en het knapt open in ons eigen hart. Sint-Franciscus,
het lezen van zijn leven is een goede wegwijzer naar dit eenvoudig geluk. Ik hoop
dan ookin het werk dat (ik) over zijn leven beschrijven ga, dit ook te laten uitkomen,
dit en zijn vurige dichterlijkheid’10.
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Timmermans nam in de jaren twintig een werkdadig aandeel in de opgang van de
katholieke kunst in Vlaanderen. Hij stelde acht werken ten toon op het 2de Salon
voor Moderne Godsdienstige Kunst, van 1 december 1921 tot 3 januari 1922 te
Antwerpen. Een jaar later nam hij deel aan het 3de Salon in Brussel, van 29 september
tot 20 oktober 1923. Een ander katholiek initiatief waarmee Timmermans zich
engageerde in de katholieke kunstwereld is de stichting van De Pelgrimbeweging,
door Flor van Reeth en hemzelf. Op Lichtmis, 2 februari 1924, stichtten de twee
vrienden tijdens een bijeenkomst in het Ruusbroechuisje op het Lierse begijnhof
samen met Ernest van der Hallen een nieuwe katholieke flamingantische
kunstbeweging. Voor de tentoonstelling van De Pelgrimbeweging in september 1927
stuurde hij slechts één werk in, het ‘Gebed van Sint-Franciscus’. Op 18 september
van dat jaar sprak hij over ‘Sint-Franciscus als pelgrim’ tijdens een Pelgrim-congres
aansluitend bij de Pelgrim-tentoonstelling.
Door zijn contacten met de officiële literaire instanties nam zijn bekendheid in de
jaren twintig ruimschoots toe. De jury van de August Beernaert-prijskamp van de
Koninklijke Vlaamse Academie over de periode 1916-1917 bracht op 19 mei 1920
bij monde van secretaris Lodewijk Scharpé verslag uit. Voor Timmermans kwamen
Pallieter en Het Kindeken Jezus in aanmerking. Pallieter kreeg twee van de vijf
juryleden achter zich. Daar men geen meerderheid kon vinden voor een ander werk,
van Timmermans of van een andere auteur - er waren een twaalftal werken ingestuurd
- besloot men met drie tegen twee stemmen de prijs niet toe te kennen. Bepaald pech
voor Timmermans, die door flamingant en activistenvriend Lodewijk Scharpé met
vuur was verdedigd. Op 16 februari 1922 werd hem de driejaarlijkse staatsprijs voor
Nederlandse letterkunde toegekend voor de periode 1918-1920. Zijn vrienden
Lodewijk Scharpé en Jozef Muls zaten in de jury, samen met de priesters Karel
Elebaers en Jozef van Mierlo en de liberale Omer Wattez. Met drie stemmen tegen
twee werd hem de prijs toegekend voor zijn hele literaire werk, niet alleen voor
Symforosa, maar in het bijzonder voor Pallieter en Het Kindeken Jezus. Op 22 oktober
1922 werd hem daarvoor in de Lierse stadsschouwburg hulde gebracht door een
groot feestcomité met afgevaardigden van de culturele verenigingen en
vertegenwoordigers van de politieke families. Een officiële ontvangst op het stadhuis
was hem niet gegund door een veto van de gemeenteraad. De aanwezigheid van drie
vrienden als feestredenaars, nl. Herman Teirlinck, Jozef Muls en Camille Huysmans,
maakte dan weer veel goed. 's Anderendaags werd in de Lierse stadsschouwburg
onder leiding
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van Jan Oscar de Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel Mijnheer Pirroen gecreëerd.
In de Lierse politiek zat het hem niet steeds mee. Na de Eerste Wereldoorlog werd
hij geschorst als lid van de raad van beheer van de stadsbibliotheek. In een vergadering
van 10 september 1921 wilde de Lierse gemeenteraad hem opnieuw opnemen. Aan
gemeenteraadslid Jan Michiels, die zijn verdediging op zich had genomen, meldde
hij op 21 september liever niet in aanmerking te komen, ‘daar ik niets te herstellen
heb, en ik mij nooit in mijn eer heb gekrenkt gevoeld, toen het College mij mijn
ontslag gaf van lid der commissie der stadsbibliotheek’.
In de Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde was hij geen onbekende meer
toen hij op 15 juni 1925 tot briefwisselend lid werd benoemd. Omwille van zijn
activistisch verleden was er in de Franstalige en de liberale en socialistische pers
behoorlijk wat kritiek geuit.
De officiële instanties vergaten hem niet. De Bestendige Deputatie van de Provincie
Antwerpen kende hem op 4 juli 1927 een premie van 2000 fr. toe voor Schoon Lier,
voor de Ster en voor zijn publicaties van de voorbije drie jaar.
Felix Timmermans kwam in de periode 1918 tot 1928, na de eerste successen, voor
en tijdens de Eerste Wereldoorlog, nu tot zijn volle wasdom als artiest. Uit Nederland
kwam hij in 1920 strijdbaar en niet gebroken terug. Hij diversifieerde zijn literair en
picturaal palet. In het literaire wereldje werd hij een graaggeziene figuur. Als geen
ander in het verleden zorgde hij voor de verspreiding en de promotie van eigen werk.
Hij stelde zich in zijn persoonlijke contacten vrij en open op. In alle gezindheden en
partijen had hij vrienden. Een van de resultaten was zijn klim op de maatschappelijke
ladder, door relaties en eerbetoon in de officiële en academische wereld. Door de
thematiek van zijn werk, met o.m. grote aandacht voor de problematiek van goed en
kwaad, de verheerlijking van de liefde, de bewondering voor de natuur en de aandacht
voor de spiritualiteit - vaak door het vernislaagje van het folkloristische heen - is hij
onverminderd - ook voor de toekomst - een modern auteur. In deze tomeloos drukke
jaren kon hij lang niet altijd planmatig werken. Voortdurend eisten de meest
uiteenlopende gebeurtenissen en talrijke vrienden zijn aandacht op. In een brief aan
Rik Cox van 2 november 1926 beklaagde hij zich over de ontelbare afmattende
voordrachten. Zelfs in die drukke tijden bleef hij zijn artistieke credo trouw, nl. kunst
maken, een voornemen waarin hij zijn levenstaak zag weggelegd: ‘Want ik neem te
veel op mijn vork, niet uit goesting of begeerte, maar puur omdat men het mij
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vraagt, en ik heel moeilijk weigeren kan. Zoo heb ik mij in een toren van beloften
gesteld, en ik ben zoo dat ik mij tegenover elke belofte, hoe rap ik ze ook doe, mij
ten zeerste verplicht voel. Ik kan jaren met een belofte rond loopen, maar ze blijft
wegen lijk een steen en ze moet vervuld worden. Zoo heb ik beloofd vertelsels en
novellen aan bladen en tijdschriften, teekeningen ter illustratie, of tot huwelijks- of
ander gelegenheidsgeschenk, en voeg daar dan tusschen mijn werk, waar ik toch heel
mijn leven in zie; dingen maken, die niet uit gelegenheid, maar uit pure opwelling
des harten ontstaan. Daar is dan soms niet veel plaats meer voor, en 'k moet mij dan
door de beloftens met de ellebogen heenwringen, om in mijn binnenkamerken rustig,
maar stampend van ik weet niet wat, al schilderend of schrijvend mijn verlangens
en mijn toestanden uit te biechten’11.
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Joris Gerits
‘Alles wat met stijl iets te maken heeft interesseert mij in hoge mate’.
(Willem Elsschot)
Op 11 maart 1947 kreeg de heer A. de Ridder vanwege de uitgeverij Manteau
volgende brief toegezonden:
Brussel, 11-3-1947
Geachte Heer De Ridder,
In goede orde ontvingen wij Uw schrijven dd. 6 maart.
Het spijt ons echter U te moeten mededelen dat wij op Uw verzoek om
het betrokken bedrag als commissieloon aan te geven, niet kunnen ingaan.
Aan de dienst van de belastingen moeten wij een opgave verstrekken van
uitbetaalde auteursrechten, met alle détails. Daarenboven moet op
uitbetaalde commissielonen overdrachttaxe toegepast worden.
Met de meeste hoogachting,
A. Manteau NV
(Emiel Wouters)1
Emiel Wouters was de hoofdboekhouder van uitgeverij Manteau in de periode
onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Hij antwoordde hier op een brief van
6-3-47 waarin Elsschot vroeg of de auteursrechten over de periode van 1946, die 39
153 F bedroegen, als commissieloon konden worden opgegeven. Elsschots redenering
hierbij was de volgende:

1

Cf. Willem Elsschot, Brieven (Verzameld en toegelicht door Vic van de Reyt m.m.v.
Lidewijde Paris). Amsterdam, Querido, 1993, p. 650. Citaten uit de Brieven worden
voortaan in de tekst vermeld als B.)
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Wat de belastingen interesseert is het BEDRAG. En ik heb toch indertijd
enige reclame verkocht in Zondagspost en aldus commissieloon verdient.2
De reden waarom een boeking van ‘auteursrechten’ op de post ‘commissieloon’
financieel interessanter is blijkt ook uit een brief die A. de Ridder een jaar tevoren
op 16-10-46 geschreven had met betrekking tot de afrekening over 1945. Aan
uitgeverij Manteau deelde hij toen mee:
Gaarne ontving ik van U een schrijven als volgt: ‘Volgens onze
boekhouding hebben wij, in den loop van 1945 een totaal bedrag van fr.
..., aan U overgemaakt’.
Dus niet spreken van auteursrechten noch van commissieloon want dat
wordt U door niemand gevraagd. Alleen het bedrag is voor den fiscus van
belang, (B, 615)
Hoofdboekhouder Emiel Wouters had hem twee dagen nadien al geantwoord:
Ingevolge Uw schrijven dd. 16 October zenden wij U hierbij de gevraagde
verklaring.
Wij menen dat U wel verplicht zijt op te geven wat soort inkomsten het
betreffende bedrag behelst. Zij kunnen het evengoed aannemen als
winstaandeel in een handelszaak, bedrag dat veel hoger zou belast worden.
Wij zelf moeten in onze aangifte commissielonen en auteursrechten
gescheiden houden omdat op commissielonen steeds de overdrachttaxe
wordt toegepast en daar dit niet gebeurde met de U betaalde auteursrechten
kunnen wij een aangifte als commissieloon ook niet verantwoorden (B,
616)
In hedendaagse termen omgezet: door te vragen auteursrechten als commissielonen
te boeken wou De Ridder de betaling omzeilen van wat thans de BTW genoemd wordt.
A. de Ridder was een zakenman en het personage Boorman in zijn romans was in
die hoedanigheid zijn alter ego, al kan natuurlijk niet ontkend worden dat ook zijn
vriend Jules Valenpint, met wie Elsschot in 1912 de Revue Continentale Illustrée
had opgericht, model heeft gestaan voor het personage Boorman in Lijmen, dat in

2

Zondagspost was een te Brussel uitgegeven onafhankelijk weekblad voor politiek en
cultuur met een zondag-magazine.
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boekvorm verscheen in 1924. Boorman treedt het laatst op in de novelle Het tankschip,
gepubliceerd in 1942. Het is een verhaal met op z'n zachtst gezegd een merkwaardige
plot. In de periode van de ‘drôle de guerre’ treft Jack Peeters, een Belgische reder
die een kantoor heeft in Parijs volgende annonce aan in de Journal de la Marine
Marchande:
Wilt u eigenaar worden van groot tankschip, zonder enig geld noch
risico? Schrijf dan, met opgave van referenties, onder letters C.B., bureau
van het blad. Absolute discretie gewaarborgd. Men onderhandelt slechts
met alleenstaande zaakkundige, van vreemde nationaliteit.3
Jack Peeters, die als reder inderdaad zaakkundig is als het over schepen gaat en die
een Belg is, dus in Parijs wel degelijk een vreemdeling, beantwoordt de annonce als
volgt:
Geachte Heer. Mochten de andere sollicitanten u geen voldoening geven,
dan kunt u eens bij mij komen kloppen, want aan de gestelde eisen voldoe
ik precies en u kunt op een stapel referenties rekenen en op een
whisky-soda. Uw alleenstaande, zaakkundige, uitheemse en toegenegen
Jack Peeters. (VW, 713)
Wat is nu het geval? Mijnheer de Castellane, eigenaar van de Chantier Naval du
Midi, een scheepstimmerwerf in Marseille, heeft het volgende probleem. Zijn werf
heeft 4 miljoen winst gemaakt. Hij heeft voor twee miljoen een oud tankschip gekocht,
de Guadeloupe, en hij is van plan het voor een bedrag van twee miljoen te
moderniseren Hoe kan hij ervoor zorgen dat de fiscus die vier miljoen niet belast?
De oplossing die Boorman voorstelt is de volgende: zodra het schip klaar is wordt
het verkocht aan Jack Peeters, die eigenaar wordt. In werkelijkheid betaalt hij echter
niets, hij erkent wel dat hij als debiteur aan De Castellane 4 miljoen verschuldigd is.
Jack Peeters zorgt ervoor dat het schip onder de Belgische vlag komt, als zodanig
geboekt wordt bij Lloyds in Londen en zo vlug mogelijk de rede van Marseille verlaat
om voor anker te gaan in het dichtbij gelegen Barcelona. Zodra het boekjaar 1938
achter de rug is, meldt Peeters aan de Castellane dat de zaken slecht gaan en dat hij
uitstel van betaling vraagt. De Castellane staat dat met plezier toe, want

3

Cf. Willem Elsschot, Verzameld werk. Amsterdam, Querido, 1980, p. 712. Citaten uit
het Verzameld werk worden voortaan in de tekst vermeld als VW.
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door dat uitstel van betaling worden de 4 miljoen activa in het boekjaar 1938 een
dubieuze vordering in het volgende boekjaar. Aan de fiscus deelt de Castellane mee
een stommiteit te hebben begaan, Peeters verlaat Parijs en kan, zodra hij over de
grens is, ook niet meer aangesproken worden door de Fransen.
Gespeculeerd wordt op het feit dat de oorlogsdreiging effectief zal overgaan in
een oorlogstoestand, waardoor het schip enorm in waarde zal stijgen. Als het zover
is moet Peeters het tankschip verkopen aan de meest biedende, tegen een commissie
van tien percent op de kostprijs van vier miljoen, plus de helft van wat er meer van
gemaakt wordt. De afrekening met de Castellane gebeurt ondershands. ‘Ni vu ni
connu’, zegt de Fransman immers en het officiële afschrijven van die miljoentjes is
dan nog slechts een formaliteit die ten gepasten tijde haar beslag krijgt, (VW, 728)
Is dit verhaal over regelrechte belastingontduiking waar of niet waar, zuivere fictie,
een leuk doordenkertje van de PR-man De Ridder dat hij in de loop van 1941
opgeschreven heeft met het oog op publicatie in Criterium, het literair tijdschrift dat
geleid werd door Ed. Hoornik?
Het verhaal is waar volgens het getuigenis van de jongste zoon Jan de Ridder,
genoteerd door Jean Surmont4. Aan het einde van de jaren dertig, in de periode van
de ‘drôle de guerre’ heeft zich het volgende afgespeeld:
‘Op een dag verneemt Elsschot dat een rederij een Belgische
scheepsmakelaar zoekt die in het buitenland woont. Ze hebben een
tankschip “op overschot” dat zij om belastingredenen van de hand willen
doen. Daarom zoeken ze een bekwaam scheepsmakelaar voor een “cession
à blanc”, wat een eufemisme is voor belastinggesjoemel: een schip wordt
verkocht maar de factuur wordt niet betaald, waardoor de hele affaire als
een verliespost in de boekhouding kan worden ingeschreven. Deze
procedure is volgens Jan De Ridder, Elsschots jongste zoon niet
ongebruikelijk, omdat firma's die te veel winst hadden gemaakt op die
manier aan een hogere belastingheffing kunnen ontsnappen.
Het staat niet vast of Elsschot als bemiddelaar heeft opgetreden, met andere
woorden of hij de rol van Boorman heeft gespeeld, maar we hebben toch
een sterk vermoeden van wel. In alle geval heeft hij zijn schoonbroer John
Eastwick, die in Parijs woonde en scheepsmakelaar was, hierover geïnfor-

4

J. Surmont, Willem Elsschot tussen droom en daad. Baarn, Tirion, 1994.
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meerd. Eastwick nam het aanbod aan en herdoopte het schip tot “Peterjo”
[in de novelle “Joséphine” - een eerbetoon van Boorman/Elsschot aan zijn
Josephine/Fine Scheurwegen? J.G.]. Wat er verder met het tankschip is
gebeurd blijft onduidelijk. Jan De Ridder, die kort na de oorlog voor John
Eastwick ging werken, vertelde ons dat het schip acht maanden in Belgische
handen is geweest, waarna het door de Belgische regering in Londen werd
opgeëist. Hij betwijfelt of het naar Barcelona is afgevoerd; misschien is
het tijdens de oorlog vergaan of na de oorlog gesloopt of verkocht5’.
Een eerste conclusie die ik hieraan wil verbinden formuleer ik met de woorden van
Menno ter Braak, die in de krant Het Vaderland (3-12-33) onder de titel: ‘De
persoonlijkheid van Willem Elsschot’ o.m. schreef:
Men kan aan Elsschot merken, wat men aan ieder goed romanschrijver
kan merken (en wat de goede romanschrijver aanstonds volstrekt
onderscheid [sic] van de middelmatige en de slechte), dat hij de modellen
voor zijn romanfiguren voor ogen heeft gehad en betrapt op hun menselijke
eigenschappen; hij werkt niet met cliché's van andere auteurs, die men bij
wijze van spreken aan huis geleverd kan krijgen. Het probleem van de
handel, van de overreding, van het gepermitteerd bedrog, van de
concurrentie, van de ‘oorlog in volle vrede’ dus, waaraan een ieder
dagelijks is overgeleverd, waaraan niemand kan ontkomen, omdat die
‘oorlog’ het fundament is van ons bestaan ... dat probleem levert Elsschot
de lezer over met een volheid van mensenkennis en een rijkdom van humor,
die hem recht geven op een zeer bijzondere plaats in de literatuur van zijn
generatie.6
Dat oordeel van Menno ter Braak sluit perfect aan bij het vaak geciteerde antwoord
van Elsschot op een vraag van zijn joodse vriend, de psychiater Andries Kaas, nl.
‘Hoe krijgen Uw boeken hun inhoud, hun vorm?’ En de kern van Elsschots antwoord
was:
Het leven zelf bezorgt mij het onderwerp, maar de kunst is het gieten
in een klassieken vorm van al de heftigheid waarmede een artist bemint,
haat, veracht, medelijden heeft, verontwaardigd is, zegent en vervloekt.
(Brief van 1-3-1940, cf. B, 388)

5
6

J. Surmont, o.c., p. 204-205.
Geciteerd in A. Kets-Vree (red.), Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews.
's-Gravenhage, BZZTÔH, 1982, p. 210-211.
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De bijna één op één verhouding tussen Elsschots leven en zijn literair werk is
recentelijk nogmaals bevestigd door een van de bevoorrechte getuigen, kleinzoon
Jan Maniewski, alias Tsjip die in de Inleiding op het speciale Elsschotnummer van
het tijdschrift Vlaanderen schrijft dat ‘een groot deel van zijn oeuvre autobiografisch
is’7. Puttend uit zijn persoonlijke herinneringen aan zijn grootvader schrijft Jan
Maniewski in die Inleiding ook:
Als de grote massa, de autoriteiten of de machthebbers iemand
veroordeelden, was dit voor hem voldoende om die mens in nood te willen
bijstaan. Als vrijdenker en humanist was hij tegen de doodstraf. In zijn
ogen kon niemand over leven of dood van een persoon beschikken. Het
volk niet. De Staat niet8.
Hier wordt duidelijk verwezen naar het Borms-gedicht dat Elsschot op 1 maart 1947
opstuurde aan Herman Teirlinck met volgend begeleidend briefje: ‘Hierbij een
gedichtje. Mocht het niet passen in het kader van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, stuur
het mij dan terug’.9
Marc Somers heeft in het Elsschotnummer van Vlaanderen heel precies de
genealogie beschreven van het Borms-gedicht, dat pas in zijn tiende versie voor
Elsschot af was, alsook de reacties van de 16 redacteurs van het NVT, van wie 11
tegen en maar 5 voor de publicatie ervan in het NVT waren. In Café des Arts van De
Morgen, 12 april 1996, dag op dag 50 jaar na de executie van Borms in de
rijkswachtkazerne van Etterbeek, publiceerde Johan Anthierens een stuk dat nogal
parallel loopt met dat van Marc Somers, alleen is de toonzetting van Anthierens erg
verschillend. Anthierens maakt van de gelegenheid gebruik om een blijkbaar nog
openstaande rekening met Piet van Aken te vereffenen. Piet van Aken was een van
de vijf NVT-redacteurs die voor de opname van het gedicht waren.
Bekend is de negatieve reactie van Louis-Paul Boon op Elsschots vraag of hij het
Borms-gedicht aan hem, Boontje, mocht opdragen. Op 24-3-1947 antwoordde Boon
zeer uitgebreid op die vraag en de kern van Boons antwoord ligt m.i vervat in deze
zin:
Ik wil uw gedicht aan de mens Borms, onderschrijven. Ik wil het niet
aan het symbool Borms (...) (B, 663)

7
8
9

J. Maniewski, ‘Inleiding’. In: Vlaanderen, jrg. 45, nr. 5, november-december 1996, p. 265.
Art. cit. p. 265.
Geciteerd in M. Somers, ‘Het Borms-gedicht van Willem Elsschot en het Nieuw Vlaams
Tijdschrift’. In: Vlaanderen, jrg. 45, nr. 5, november-december 1996, p. 268.
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In de polemiek die geregeld losbrandt als gepeild wordt naar de redenen van Elsschot
om het op te nemen voor een ‘zwarte’ als Borms vind ik de analyse van Ida de Ridder
aan het einde van haar memoires over Willem Elsschot, mijn vader overtuigend. Zij
schrijft:
De sympathie van Elsschot voor Borms was enkel gebaseerd op de
waardering voor de rol die Borms gespeeld had voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de strijd voor de erkenning in België van het Nederlands
als een volwaardige taal.10
Haar bevindingen steunen op de definitieve versie van het gedicht, zoals gepubliceerd
in de eerste editie van het Verzameld Werk in 1957 (40 versregels en 2 motto's) en
niet op de veel beknoptere versie die in Rommelpot (1949) verschenen is. (20
versregels, zonder motto's)
Waar het mij vooral echter om te doen is, is de aandacht erop te vestigen dat in maart
1947 Elsschot tegelijk nuchter correspondeerde met de hoofdboekhouder van Manteau
over de voor hem voordeligste belastingaangifte van zijn auteursrechten, en heel
gedreven bezig was met het herschrijven van zijn Borms-gedicht en daarover ook,
zoals uit de gepubliceerde Brieven blijkt, druk correspondeerde met vrienden en
redacteurs van het NVT.
De dualiteit Laarmans vs. Boorman of De Ridder vs. Elsschot of de mens vs. de
schrijver is geen abstract schema dat men als een verklaring kan gebruiken wanneer
het goed uitkomt, als lezer wordt men er in het proza, de poëzie en de brieven op
elke bladzijde mee geconfronteerd. Soms, als een auteur oordeelt over het werk van
een andere auteur met wie hij zich empathisch verbonden of zielsverwant voelt, kan
dat oordeel evenveel over hemzelf als over de betrokkene reveleren. Dat is m.i. het
geval in volgende passus uit een brief van Elsschot aan Simon Carmiggelt van
16-6-1948:
Uw 100 Dwaasheden11 gaven mij de indruk dat u een dubbele
persoonlijkheid hebt: de mens en de schrijver. De laatste jaagt de eerste
in allerlei onmogelijke situaties en staat er bij om toe te kijken hoe hij zich
telkens gedragen zal. Hoe meer de mens sukkelt en spartelt hoe beter de
schrijver schrijft, (B, 725)

10
11

I. de Ridder, Willem Elsschot, mijn vader. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994, p.
132-133.
Dit boek van Carmiggelt verscheen in 1946.

Verhalen voor Vlaanderen

240
Is de situatie die ik zopas geciteerd heb ook niet perfect van toepassing op Elsschot
zelf in zijn laatste novelle Het dwaallicht, gepubliceerd in 1946 in de eerste aflevering
van het NVT?
Op weg naar de tram naar huis wordt Laarmans door drie zwartjes,
bemanningsleden van een Indiëvaarder, gevraagd waar de Kloosterstraat zich bevindt.
En in zijn beste Engels doet hij zijn uitleg. Een ruige kerel probeert hen nog op
sleeptouw te nemen naar de Jolly Joker in de Zakstraat, waar goedkope meisjes zitten
met zulke tieten. Nu had hij kunnen afhaken, maar neen, Laarmans legt hun het
verschil uit tussen de richting Zakstraat, naar de meisjes van lieveling en centen, en
de richting Kloosterstraat, naar Maria van Dam, het meisje van de ‘cigarettendoos’.
En daarheen gaan ze dan en Laarmans naar zijn tram. Maar omdat die nog niet
onmiddellijk vertrekt ziet hij de zwartjes aarzelen en twijfelen tussen de
Reyndersstraat en de Oude Koornmarkt. Hij springt van de tram en neemt resoluut
het commando. Van nu af zal de schrijver zijn personage ‘in allerlei onmogelijke
situaties jagen en erbij staan om toe te kijken hoe hij zich gedragen zal’. De zoektocht
naar Maria van Dam brengt Laarmans en de zwartjes letterlijk in een sukkelstraatje
en, opnieuw, hoe meer Laarmans sukkelt en spartelt, hoe gedrevener Elsschot schrijft.
Het afsluitende zesde hoofdstuk van Het dwaallicht met de gesprekken in het café
van Kortenaar over monarchie en communisme, christendom en Allah, vrouwen en
gezin in oost en west is daarvan het sublieme bewijs.
In wat volgt wil ik mij concentreren op de schrijver Elsschot, die in een interview in
1941 met de toen 18-jarige Kamiel Top uit Adinkerke die vier jaar later in het kamp
Flossenburg zou omkomen, op de vraag ‘Hebt u een doel, een gewisse tendenz bij
het schrijven?’ antwoordde:
Mijn doel is mijn gevoelens vast te leggen in klassiek Nederlands, dus iets
na te laten dat mij overleven zal, dus louter ijdelheid.12
Over het klassieke Nederlands van Elsschot is veel geschreven. Garmt Stuiveling,
de eerste hoogleraar taalbeheersing aan de universiteit van Amsterdam schreef in
1960 over Elsschot:
Zijn woordkeus wordt beheerst door een duurzame voorkeur voor de
levende nederlandse spreektaal. Wat deftig klinkt, of fraai-literair of typisch
vlaams, vermijdt hij consequent.

12

Geciteerd in A. Kets-Vree, o.c., p. 20.
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Onopvallend zou men dit proza kunnen noemen, ware het niet dat zulk
een ‘gewoonheid’ in de literatuur juist een zeer óngewoon verschijnsel is.
Men moet teruggaan tot Multatuli om iemand te vinden, wiens kunst
eveneens bestond in een maximum van natuurlijkheid.13
Die vergelijking met Multatuli zal nadien nog geregeld door anderen worden
overgenomen, o.m. door Karel van het Reve in zijn bijdrage in het aan Elsschot
gewijde nummer van Bzzlletin (1977) waarin hij de miskenning van Elsschot aankloeg.
Volgende beschrijving is heel bekend en beroemd in de Nederlandse letterkunde:
Hij was een ‘vat vol tegenstrijdigheids’. Scherp als een vlijm, en zacht als
een meisje, voelde hijzelf altijd het eerst de wonde die zijn bittere woorden
geslagen hadden, en hij leed daaronder meer dan de gekwetste; hij was
vlug van begrip, vatte terstond het hoogste, het ingewikkeldste, speelde
gaarne met de oplossing van moeilijke vragen, had daarvoor alle moeite,
alle studie; alle inspanning veil ... en dikwijls toch begreep hij de
eenvoudigste zaak niet, die een kind hem had kunnen uitleggen. Vol liefde
voor waarheid en recht, verwaarloosde hij menigmaal zijn eenvoudigste
naastbijliggende verplichtingen, om een onrecht te herstellen dat hoger of
verder of dieper lag, en dat door de vermoedelijk grotere inspanning van
den strijd hem meer aanlokte. Hij was ridderlijk en moedig, maar verspilde,
als die andere Don Quichot, zijn dapperheid dikwijls op een windmolen.
Hij gloeide van onverzadelijke eerzucht, die hem alle gewone
onderscheiding in 't maatschappelijk leven, als nietig deed voorkomen, en
toch stelde hij zijn grootst geluk in een kalm huiselijk vergeten leven.
Dichter in den hoogsten zin van 't woord, droomde hij zich zonnestelsels
bij een vonk, bevolkte die met schepsels van zijn maaksel, voelde zich
heer van een wereld die hijzelf had in 't leven geroepen ... en kon toch zeer
goed terstond daarop zonder de minste dromerij een gesprek voeren over
den prijs van de rijst, de regels der taal, of de economische voordelen ener
Egyptische hoenderbroeierij.14
Dit is geen portret van Laarmans, de idealist uit Lijmen en Het been die in Kaas de
Gafpa (General Antwerp Feeding Products Association)

13
14

Id., p. 95.
Multatuli, Max Havelaar. Antwerpen, Ontwikkeling, 1971, p. 77.

Verhalen voor Vlaanderen

242
stichtte en als plaatsvervangend voorzitter van de Association Professionnelle des
Négociants en Fromage (een voorzitterschap waar hij niet om gevraagd had) de
directeur-generaal van het ministeriële Departement van Handel ertoe kan bewegen
de invoerrechten te verlagen, hoewel zijn uitroep ‘dat hij er genoeg van had’ helemaal
niet sloeg op de lopende onderhandelingen; het is ook geen portret van Laarmans
die we in Het dwaallicht zo genereus - hoewel niet geheel onbaatzuchtig - in de bres
zien springen voor drie vreemdelingen, maar een portret van Max Havelaar door
Multatuli getekend in het zesde hoofdstuk van zijn roman. Maar de verwantschap
tussen de personages Havelaar en Laarmans die ‘wat het hoofd en hart beide aangaat
tot de zeldzaamheden behoorde’ is te opvallend om niet geconstateerd te worden. Ik
kan de vergelijking tussen Multatuli en Elsschot, gemaakt door Garmt Stuiveling
c.s. moeiteloos bijtreden.
Elsschot was er zelf van overtuigd dat hij Nederlands schreef. Getuige daarvan is
volgend P.S. van een brief van 22-2-47 aan mevrouw Yvonne Batta-Snoeck van de
uitgeverij Snoeck:
P.S. Om nog eens op de TAALKWESTIE terug te komen. Ik ben misschien
de eenige die, op 't oogenblik, in N. en Z. Nederland NEDERLANDSCH
schrijf. In N. Nederland schrijft men geen Nederlandsch maar
HOLLANDSCH. En dat Hollandsen zult U onze menschen hier nooit doen
slikken. En dat is maar gelukkig ook. Andersom zult U nooit succes hebben
in Nederland met typische Vlaamsche bijdragen. Maar dat zijn juist de
bijdragen die het meest in den smaak van het Vlaamsch publiek vallen.
Of hebt U met het uitgeven van den Almanak andere bedoelingen dan geld
verdienen? ADR (B, 642)
Onder de titel van Elsschots debuutroman Villa des Roses staat te lezen: ‘In dankbare
opdracht aan Mej. Anna Christina van der Tak mijn trouwe vriendin’. Zij was
Elsschots collega op het kantoor van de Werf Gusto te Rotterdam, waar hij van 1908
tot 1911 als chef-correspondent gewerkt heeft. Mej. Van der Tak heeft hem destijds
aangezet om zijn Parijse belevenissen uit de jaren voordien, toen hij in dienst was
van de Argentijnse zakenman Alfredo H. Bustos, neer te schrijven. Zij heeft het
manuscript van Villa des Roses ook nagelezen en gecorrigeerd. Op 6-1-1934 schreef
Elsschot aan Jan Greshoff m.b.t. Tsjip:
Je zoudt mij genoegen doen bij 't lezen alle onnederlandsche of
twijfelachtige woorden of uitdrukkingen met uitstufbaar potlood te
markeeren.
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Bij voorbeeld als er staat ‘ik zeg iets aan Adèle’ en jij zoudt vinden dat
het behoort te zijn ‘ik zeg iets tegen Adèle’, dan moet je dat aanstrepen.
Je begrijpt me zeker wel. Met dat doel liet ik mijn manuscripten altijd eerst
eens lezen door Anna van der Tak, maar die is nu kwaad op mij. Ik wensch
mijn boek in absoluut zuiver Nederlandsch geschreven te zien. (B, 144)
In een noot verklaart Vic van de Reijt waarom Anna van der Tak kwaad is: ‘Omdat
Elsschot haar in Kaas met naam en toenaam had geportretteerd’, (B, 145)
Greshoff stimuleerde niet alleen zijn literaire productie, maar uit vele brieven blijkt
dat hij ook Elsschots vraagbaak was. Elsschot vraagt Greshoff niet alleen de
Nederlandse term voor ‘prostate’ (B, 118) maar ook wie Freud is waar in Forum zo
dikwijls over gesproken wordt en of hij hem een van zijn boeken kan aanbevelen.
(B, 183) Van Greshoff wil hij weten of het wenselijk is dat hij Tsjip in de nieuwe
spelling schrijft, (B, 184) Wat is het Nederlands voor ‘palabers’, ‘protocole’,
‘entrepreneur de funérailles’ vraagt hij op een briefkaart, gedateerd 30-3-1937, en
schrijf je ‘tenslotte’ in één of twee woorden? (B, 246) en drie dagen later: Hoe noemt
men in 't Nederlandsch ‘toile cirée’ dat op keukentafels enz. gelegd wordt. (B, 247)
Op 19-4-1937 schrijft hij aan Jan Greshoff:
Het is mij opgevallen dat je het woord PATERNOSTER uitgesproken hebt
als ‘patenôtre’ zeker omdat je niet Roomsch geboren bent. Bij een Vlaming
roept dat woord dadelijk het beeld van een ROZENKRANS op. Maar,
aangezien ik niet alleen voor Vlamingen schrijf, ben ik bereid
PATERNOSTER door ROZENKRANS te vervangen, (B, 249)
Als Elsschot hem op 7-5-37 driekwart van de drukproef van Pensioen opstuurt, vraagt
hij hem eens na te kijken of er geen accusatief meer staat die er beter niet zou staan
of omgekeerd en of hij geen schrijffouten of fouten tout court meer vindt, (B, 253)
Een week later zit hij met volgend probleempje:
Zeg je: Een stuk chocolade onder twee kinderen verdeelen of tusschen?
Onder een menigte verdeelen spreekt, dunkt mij, van zelf. Maar als er
slechts twee zijn die iets krijgen? (B, 255)
De vragen om informatie over correct taalgebruik gingen soms veel verder dan de
individuele gevallen die ik uit de briefwisseling met
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Greshoff heb gelicht. Idiomen die hem niet vertrouwd genoeg zijn, zoals bv. de
juridische taal, wil hij beter leren kennen. Zo vraagt hij Greshoff op 2-2-38 hem een
paar exemplaren van een of ander rechtskundig Noord-Nederlands tijdschrift te willen
sturen en een afschrift van een Noord-Nederlands deurwaardersexploot. ‘Het is mij
alleen te doen om de N. Nederlandsche terminologie in gerechtszaken’ licht hij zijn
vraag toe. (B, 277) Maar ook over ‘het beste [cursief van Elsschot] Ned-Fransch &
Fransch-Nederlandsch vertalend woordenboek’ wil hij geïnformeerd worden.
Elsschots acribie, zijn voortdurend zoeken naar adequatere formuleringen, het
schrappen van wat hem redundant lijkt, de keuze voor een ander synoniem of een
lichtjes gewijzigde uitdrukking, heeft in de zomer van 1941 gezorgd voor een
bijzonder drukke correspondentie tussen hem en Ed. Hoornik over de definitieve
tekst van Het Tankschip. Tussen 7-6-41 en 28-7-1941 schreef hij 15 brieven, waarin
nog een vijftigtal wijzigingen in de tekst van Het Tankschip voorgesteld worden.
In het licht van deze feiten moet de uitspraak in een brief aan Frans Buyens
(21-10-1950), die in 1951 een inleiding tot Elsschots werk schreef en in 1973 Het
dwaallicht verfilmde, nl. ‘Als schrijver ben ik eigenlijk een dilettant want ik ben in
“zaken”’ (B, 795) toch wel met méér dan enkele korrels zout begrepen worden. In
zijn essay ‘Over Willem Elsschot, de schrijver, en Alfons de Ridder, mijn vriend’
komt Albert Westerlinck tot de conclusie:
Het Nederlands van Elsschot is trouwens, in de geschiedkundige
ontwikkeling van ons proza gezien, het meest klare en zuivere dat tot dan
toe in het Zuiden werd geschreven, en ik vrees wel weinig tegenspraak
van onze Hollandse kollega's wanneer ik eraan toevoeg dat het, inzake
zuiverheid en juistheid, aan velen van hen tot voorbeeld kan worden
gesteld.15
Hugo Brandt Corstius, Nederlands meest kameleontische columnist, schrijvend onder
de pseudoniemen Battus, Stoker, Jan Eter, Piet Grijs en nog een paar andere, deelt
in 1989 nog altijd de mening van Westerlinck, want hij kent in de Volkskrant van
30-6-89 aan Elsschot de prijs toe voor de mooiste zin uit de Nederlandse letterkunde16.
Maar tegenspraak komt er toch een paar jaar later in 1992, wanneer Jeroen
Brouwers, eerst in De Morgen (29-5-92) en nadien in

15
16

A. Westerlinck, Alleen en van geen mens gestoord. Leuven, Davidsfonds, 1964, p.
182.
Cf. J. Anthierens, Willem Elsschot. Het Ridderspoor. Leuven, Meulenhoff-Kritak, 1992, p.
123.
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Vrij Nederland (11-7-92) een bijdrage schrijft onder de titel ‘Wie was Anna Christina
van der Tak?’ en daarin suggereert dat Elsschot zijn reputatie van schrijver van
vlekkeloos Nederlands voornamelijk te danken heeft aan haar ingrepen.
Als daarmee bedoeld wordt dat Elsschot er zo maar op los schreef en dat anderen
(Van der Tak en nadien Greshoff) er wel Nederlands van maakten is dat pertinent
onjuist, vooral ook omdat Elsschot bij herhaling beweerd heeft dat hij het onderwerp
onbelangrijk vond, dat het hem altijd om de stijl te doen was. ‘Het onderwerp is
slechts de smeltkroes die zich tot het gieten leent. De kwaliteit van de geut, daar gaat
het om. Men kan het geschrevene dan ook nooit voldoende zuiveren, snoeien, louteren.
Of nu iemand kan leeren schrijven? Ik geloof het niet. En wie het in zich heeft hoeft
het niet te leeren’ (B, 388), schrijft hij op 1 maart 1940 aan Andries Kaas. En op
28-1-45 drukt hij bij zijn tamelijk uitgebreid commentaar op Vergeten straat van
L.P. Boon nogmaals zijn opinie uit:
Nu weet gij - of diende te weten - dat ik geenerlei belang hecht aan den
inhoud van een verhaal, maar alleen aan den stijl, d.w.z. aan de kracht,
oprechtheid en harmonie waarmede de persoonlijkheid van den schrijver
door zijn boek tot ons komt. (B, 563)
In Het Ridderspoor (1992) trekt Johan Anthierens dan van leer tegen Brouwers'
understatement dat Elsschot geen algemeen Nederlands schreef. Samen met een
kleindochter van de auteur en met twee Nederlandse medewerkers van het
Genootschap Onze Taal in Den Haag heeft hij het Verzameld Werk onsystematisch
en zeker niet met ‘een kommaneukende instelling’ nagelezen op ‘Vlaamse sporen
en ontsporingen en taalcuriosa’.
En inderdaad, in Villa des Roses treft men tweemaal ‘ouderdom’ aan, waar ‘leeftijd’
had moeten staan, wordt er gesproken van een ‘regenscherm’ en een ‘kleed’ (i.p.v.
een japon), en wordt de oude madame Gendron door Mr. Brulot, één keer met ‘je’
aangesproken en overigens altijd correct met ‘u’. Maar het is zelfs zeer de vraag of
dat iets te maken heeft met de typisch Vlaamse verhaspeling van de ge-jij-u-vormen,
aangezien die aanspreking met ‘je’ van een oudere dame gebeurt aan het einde van
een feestje, waarbij al een paar flessen champagne gekraakt zijn en het in die context
niet abnormaal lijkt dat mensen elkaar gaan tutoyeren wat ze in andere
omstandigheden niet zouden doen.
Behalve die enkele lexicale afwijkingen van de standaardtaal (zelf heb ik in Villa
des Roses ook nog ‘spinnekoppen’ (VW, 22) aan-
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gestreept als regionaal taalgebruik en ‘vroeger of later’ (VW, 117) als een anglicisme)
besteden Johan Anthierens en zijn Nederlandse lezers nogal wat aandacht aan ‘de
voor noorderlingen zo typisch Vlaams klinkende werkwoordsvolgorde’, in de taal
van de grammatici ‘de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep’ genoemd17.
De regel is dat niet-werkwoordelijke elementen aan de werkwoordelijke eindgroep
voorafgaan of erop volgen. Dus: ‘(...) ik herinnerde mij dat de zwarte jongens indertijd
onder de beste klanten van haar voorgangster gerekend konden worden’ en niet zoals
Elsschot in Het been schrijft: ‘konden gerekend worden’, (VW, 401) Zo'n doorbreking
moet volgens de ANS regionaal genoemd worden.
En dan zijn er nog een handvol zinnen in het Verzameld Werk waarvan de
formulering hapert en die noch door Elsschot, zijn overlezers of zijn uitgevers ter
correctie aangestreept werden. Zelf viel mij in Pensioen volgende zin op: ‘Opgepast,
want met papieren is zij op de hoogte’ (VW, 681), waarschijnlijk een contaminatie
van ‘op de hoogte zijn van wat men met papieren allemaal kan bereiken’ en ‘met
papieren goed overweg kunnen’.
De conclusie van het door Anthierens aangezochte Nederlandse duo om Elsschot
op afwijkend taalgebruik te betrappen is ‘dat zij herkenbaar met een Vlaams auteur
te maken hebben, maar dan een buurman die tot en met toegankelijk schrijft’18.
Dat speur- en wiedwerk is op zichzelf natuurlijk niet onnuttig, interessanter vond ik
het echter eens na te gaan welke veranderingen er plaatsgegrepen hebben in de
verschillende stadia van het ontstaan van een verhaal van Elsschot en of voor die
wijzigingen een motivering gevonden kan worden. Voor de tekst van Een
ontgoocheling beschikken we over het proefschrift van Annemarie Kets-Vree19 die
alle bronnen van dat verhaal heeft opgezocht en alle varianten heeft genoteerd in een
historisch-kritische teksteditie. Zij heeft dat gedaan in het kader van een algemene
theorie over de historisch-kritische tekstuitgave en ze heeft ook het variantenmateriaal
getoetst aan enkele poëticale opvattingen van Elsschot. De concrete analyse echter
en de interpretatie van de keuze van de varianten bleef buiten haar opzet. Daarom
heb ik zelf geprobeerd een synthese te maken van de varianten in de manuscripten
en het typoscript van Een ontgooche-

17
18
19

G. Geerts, W. Haesereyn, J. de Rooij, M.C. van den Toorn, Algemene Nederlandse
Spraakkunst. Groningen-Leuven, Wolters-Noordhoff, 1984, p. 1012-1014.
J. Anthierens, o.c., p. 111.
A. Kets-Vree, Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave
van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot. Utrecht,
Hes, 1983.
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ling en ze geordend in drie categorieën. De keuze van die categorieën zal ik in wat
volgt proberen toe te lichten en te verantwoorden.
1.
EERSTE OF EERDERE VERSIE

DEFINITIEVE VERSIE

leden der Maatschappij 'De Lustige ...

leden der Vereniging 'De Lustige ...

de trouwste afnemer

de trouwste klant

van het voorgevallene op de hoogte

van het incident op de hoogte

Chareltje

Kareltje

Verder snapte hij niet goed

Verder begreep hij niet goed

Chareltje een schel leverworst

Kareltje een schijfleverworst toestekend

Belooft gij het mij?

Beloof je 't mij?

bij wijze van borstlap

bij wijze van bef

bij de toonbank stonden

bij de schenkbank stonden

en duwde tweemaal op een knop

en drukte tweemaal op een knop

Gedurende het depouilleren

Gedurende het openen van de briefjes

Tout venant?

Alles door mekaar?

De verklaring van de wijzigingen in deze eerste categorie is tweeërlei. Elsschot
past zijn woordgebruik enerzijds aan de standaardtaal aan, anderzijds geeft hij de
voorkeur aan termen of uitdrukkingen die in Noord-Nederland bekender, vertrouwder
zijn. Of deze wijzigingen er gekomen zijn op advies van Anna van der Tak kan niet
worden afgeleid uit de briefwisseling. Ook Anne Marie Kets-Vree20 houdt het
voorzichtig voor mogelijk dat de varianten stammen van Elsschots Rotterdamse
collega. Zekerheid is er dus geenszins. Wel is er de boven aangehaalde uitspraak,
dat Elsschot bereid is zijn tekst naar Nederland toe te schrijven, aangezien hij niet
de bedoeling heeft alleen voor Vlamingen te schrijven.
Zo is het mij bv. opgevallen dat in De verlossing, de roman volgend op Een
ontgoocheling, een anomalie voorkomt die m.i. expliciet te maken heeft met de
situatie van de Vlaamse auteur die ook voor een Noord-Nederlands publiek schrijft.
Als de kleine graaf de eerste keer bij Pol van Domburg komt en tot groot ongenoegen
van de knecht die hem begeleidt mee mest gaat uitstrooien op het land,

20

Id. p. 72.
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geeft een auctoriële vertelinstantie volgend commentaar: ‘Hij sprak erg naar de letter,
maar kende toch Vlaams, want hij kreeg les in de volkstaal omdat hij later
burgemeester moest worden’. (VW, 180) Een dag later en een bladzijde verder,
antwoordt de kleine graaf, die meestal Frans spreekt, op de vraag van Pol van wie
hij niet dadelijk mocht komen, van zijn pa en ma? - ‘Wel neen. Pa is in Parijs met
de actrice en ma in Egypte. Wist je dat niet? Maar die rosse gouvernante. Zo'n
lefmaakster’. (VW, 181) Ik vind ‘lefmaakster’ nu niet onmiddellijk een voor de hand
liggend woord in de Vlaamse mond van een Franstalige vicomte!
2.
EERSTE OF EERDERE VERSIE

DEFINITIEVE VERSIE

om pintjes te drinken

om biertjes te drinken

en zeever sijpelde langs zijn kin

en de kwijl droop langs

En een brammen mijnheer

En een buste, mijnheer!

Elle doit calmer les chérubins

Elle doit faire taire les gosses

Lui jette l'argent chez les putains

Pendant que monsieur fait la noce

De vrouw blijft thuis om pap te roeren

Vrouwlief die kookt en wast en plast

Mijnheer verbrast het geld met hoeren

terwijl mijnheer het geld verbrast

een groote rose hoer verscheen

een grote rose meid verscheen

In plaats van over den bordeel-nacht

In plaats van over de bewuste nacht

Ga naar je bordeel

Ga naar die meiden toe

(moppen) zòò vuil

zò kras

knepen ze in zijn billen

knepen ze in zijn dijen

keek zinnelijk naar hare buste

Brutaal keek hij haar aan

Opnieuw is de verklaring van deze wijzigingen tweeërlei. Het is duidelijk dat
Elsschot hier zelf, of op aanraden van, censurerend optreedt. Volkse uitdrukkingen
die te vulgair kunnen overkomen worden door een synoniem uit een hoger register
vervangen. Anderzijds getuigt de definitieve, en gekuiste versie, van een taalgebruik
dat meer strookt met de burgerlijke moraal. Men kan Elsschots werkwijze vergelijken
met die van een vertaler die zijn brontekst gecensureerd weergeeft om zich te
conformeren aan maatschappelijke taboes die alleen bestaan
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voor de doeltekst-lezers. Een voorbeeld is volgende zin uit een verhaal van Rudolf
Geel, ‘Een plechtige onthulling’: ‘Paultje, vijftien jaar, omgeven door drie
hoela-danseressen op Hawaii. Zou hij daarmee naar bed zijn geweest, had hij een
ziekte opgelopen, ...?’ De laatste zin werd door een sovjetvertaler in het boek Moderne
Nederlandse novellen (Progress, Moskou, 1981) als volgt vertaald: ‘Was hij niet te
laat naar bed geweest, was hij niet ziek geworden?’21
3.
EERSTE OF EERDERE VERSIE

DEFINITIEVE VERSIE

Het was een zware vrouw, reeds op jaren Het was een buikige vrouw, met een snor,
en deftig in 't zwart
reeds op jaren en plechtig in 't zwart
en nam de kous weer op die zij aan 't
stoppen was

en nam de krant weer op die zij aan 't
lezen was

De eerste zitting na
1. dien wedstrijd
2. die neerlaag

na die ramp

Madame De Keizer keek nogal zuur, want Madame De Keizer keek hem de deur uit,
ze had den slager nooit vergeven dat hij want zij wist wel dat de slager inzake de
haren man had meegenomen naar
Empire Tavern de hoofdschuldige was.
1. de hoeren
2. de Empire Tavern
waar hij zijn nieuw hoedje voorzichtig

waar hij zijn nieuwe hoedje onachtzaam

In deze categorie treffen we varianten aan waarvan de keuze niet afhankelijk is
van overwegingen betreffende standaardtaal of regionale taal, hoog of laag register,
maar van stilistische beschouwingen betreffende de meest economische en trefzekere
zegging. ‘Een buikige vrouw, met een snor’ is een veel plastischer figuur dan gewoon
‘een zware vrouw’; ‘plechtig’ sluit de betekenis van ‘deftig’ in en intensifieert de
ironie, want deze beschrijving slaat op de hoerenwaardin van de Empire Tavern.

21

Cf. J. van Damme, ‘Onze literatuur en het sovjettaboe’. In: Dietsche Warande & Belfort, jrg.
128, nr. 3, maart-april, 1983, p. 198.
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De vervanging van de activiteit van het kousen stoppen door het krantenlezen is
wellicht een subtiele omkering van het cliché dat vrouwen altijd met huishoudelijke
en mannen met meer intellectuele taken bezig zijn. Het versterkt de stille en soms
actieve opstandigheid van Madame De Keizer die zich niet neerlegt bij het
rollenpatroon opgelegd door haar man en zijn vriendenkring.
In het derde voorbeeld zien we Elsschot bijna luidop denken. Het verhaal, Een
ontgoocheling, is op een ‘point of no return’ aangekomen. De Lustige Whistspelers
hadden de nationale wedstrijd in Brussel, die ze tweemaal gewonnen hadden, verloren
en kwamen daardoor niet definitief in het bezit van de zilveren clubbeker. De
voorzitter wordt verantwoordelijk gesteld voor het débâcle. Het feit dat De Keizer
de voorzitterszetel kwijtspeelt aan zijn rivaal Dubois betekent ook de opmaat voor
het einde van zijn leven. Wat voor de neutrale beschouwer als een wedstrijd of een
nederlaag geldt, is voor het hoofdpersonage een ramp. En aangezien die zich
onmiddellijk voltrekt, wordt de lezer best onmiddellijk met het volle gewicht daarvan
geconfronteerd. Zo'n soort afweging moet de auteur gemaakt hebben bij het vervangen
van ‘wedstrijd’ door ‘neerlaag’ en tenslotte door ‘ramp’.
‘Dat Elsschot zeer bewust werkte aan zijn verhalen zal eenieder beamen die een
blik heeft geworpen in de handschriften die van hem bewaard zijn gebleven voorzover die overtuiging zich al niet uit de voltooide versies had opgedrongen’
concludeerde Annemarie Kets-Vree in het slothoofdstuk van haar proefschrift22.
Elsschot heeft zelf in de inleidingen op zijn roman Kaas en in de ontleding van zijn
eigen inleiding op Tsjip, in het Verzameld Werk opgenomen onder de titel ‘Achter
de schermen’ onmiddellijk volgend op Tsjip en voorafgaand aan De leeuwentemmer,
uiteengezet wat voor hem stijl is, hoe een verhaal structuur krijgt, op welke manier
hij schrijft. Het interessante van de analyse van zijn eigen proza in ‘Achter de
schermen’ is, dat hij zich daarbij op het standpunt van de lezer stelt. Hij zoekt niet
zoals Kloos naar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie,
zodat hij pas tevreden kan zijn als het neergeschrevene zo adequaat mogelijk zijn
innerlijke bedoeling weerspiegelt, neen, hij toetst zijn taal op het effect dat zijn
woorden hebben op de lezer23. Hij sluit daarbij aan bij de poëticale opvattingen van
Martinus Nijhoff voor wie

22
23

O.c., p. 293.
Dat is de opvattingvan Garmt Stuiveling, geciteerd in A. Kets-Vree (red.), Over Willem
Elsschot, p. 142-143.
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geldt dat gedichten met woorden en niet met gevoelens of emoties worden geschreven.
Ook Elsschot legt in de analyse van zijn proza de nadruk op de gevoelens die ontstaan
bij de lezer door zijn woorden, en niet op de eigen gevoelens.
De eerste zin van Opdracht luidde in de versie van ‘Achter de schermen’ (VW,
580)
Ik kom thuis van een reis en vind alles voor mij gereedstaan. Vrouw en
kinderen hebben gedaan alsof ik niet weg was geweest en mijn vrouw
heeft mijn souper opgediend.
In de definitieve versie, voorafgaand aan Tsjip lezen we echter:
Voor de zóveelste maal kom ik thuis van de reis en weer staat mijn stoel
gereed, tafel en bed gedekt, pantoffels bij 't vuur, alsof ik iedere dag
verwacht werd. Mijn kinderen hebben heel gewoon ‘Pa’ gezegd en mijn
vrouw heeft gevraagd wat ik verkoos, lever of haring.
In tegenstelling tot wat men zou verwachten is de eerste versie niet de langste, waarin
geschrapt en gewied is, integendeel, de eerste versie is neutraal, egaal, grijs en krijgt
pas via een aantal ingrepen het typische Elsschot-karakter24. Elsschot beschrijft zelf
op drie pagina's de ingrepen waardoor hij van de eerste versie tot de tweede gekomen
is. Ik parafraseer en vat samen.
Bij het herlezen van de eerste versie schrijft Elsschot dat hij huivert van haar
banaliteit en ervan overtuigd is dat zoiets geen mens kan schelen. ‘Een reis’ kan
hooguit naar Parijs geweest zijn, want Brussel is van hier uit niet eens een reis, terwijl
hem ‘de’ reis, de reis bij uitnemendheid voor ogen stond. De toevoeging ‘voor de
zoveelste maal’ zorgt ervoor dat de lezer begrijpt dat het niet zo maar een reis is,
maar ‘een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord’. Het vage ‘alles’ is in de
definitieve versie concreet ingevuld: mijn stoel, tafel en bed, pantoffels. De hele zin
‘Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest’ is verdwenen.
Reden: ‘Dat gedaan staat mij tegen. Er zit een gemene truc in, want het dient slechts
om mij te verlossen van 't zoeken naar wat zij werkelijk gedaan hebben. Wat hebben
zij gedaan? Zeggen kerel, als je kunt’.
Elsschot wil opnieuw geen algemeenheden, maar tastbare, zichtbare, hoorbare
reacties op de thuiskomst van ‘de’ reis. En in eerste instantie was er de reactie van
de kinderen: ‘Mijn kinderen

24

Zie ook A. Kets-Vree, Woord voor woord, p. 284.
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hebben heel gewoon “Pa” gezegd’. In de formulering van de reactie van zijn vrouw
stond het woord ‘souper’ hem tegen, dat hij verving door ‘mijn eten’. Maar terwijl
een souper opgediend wordt, is hij van oordeel dat het eten gegeven, voorgezet of
genomen wordt. Met eten associeerde hij dan de restanten waaruit de soupers thuis
bestaan en hij zoekt naar ‘een paar specialiteiten die de huiselijke sfeer sterk evoceren.
Iets waarvan de lucht het hele huis doordringt’. Haring is goed. Dan nog een tweede
gerecht om een keuze mogelijk te maken: nieren? hersens? lever? Ja. lever is goed.
‘Lever en nieren misschien? maar dat is een pleonasme, want zij komen uit dezelfde
buik, waar zij buren waren. Neen, ik laat mijn haring niet los. Haring en lever. Of
liever lever en haring, want die A-klank is beter voor de stembuiging bij 't laatste
woord’. En zo wordt de hele ‘Opdracht’ verder onder de loep genomen. Cornets de
Groot schreef daarover:
In wezen is Elsschots uiteenzetting een verdediging van een groepstaal:
die van zijn huisgenoten, vrienden, Forum. Stijl is voor hem de
perfectionering van de huis-tuin-en keukentaal, het vinden van de adequate
vorm bij het levensgevoel van gewone mensen van de eigen tijd. Dat laat
hij dan ook zien in de ontleding van de inleiding tot Tsjip.25
In 1985 werd van Willy Spillebeen de roman De varkensput gepubliceerd. De
ik-verteller (Jaak Tantasis) schrijft daarin ‘als een soort hommage’ het verhaal op
van Jeanne Tanghe, een boerenkind dat door de bemiddeling van de eigenaars van
de kasteelhoeve naar een goed en dus Franstalig pensionaat was gestuurd en de jonge
gezelschapsdame werd van madame Morbecq, die ook een suite had in het Oostendse
Hotel des Thermes. Deze Jeanne leerde de West-Vlaamse zoon en erfgenaam van
de Tissage & Filature Van Iseghem kennen, met wie ze trouwde.
Jeanne had echter literaire ambitie, kort na haar huwelijk had ze Kaas van Elsschot
gelezen en zowat verslonden. Ze had een paar hoofdstukken in het Frans vertaald.
O.a. de ‘inleiding’ waarvan ze geloofde dat die een Franse lezer meteen moést
aanspreken, want het eerste woord ervan was een Franse grootheid: Buffon26. En om
over die vertaling te spreken had ze een ontmoeting met Elsschot in een klein bruin
Antwerps volkscafé, dixit Jaak Tantasis alias Willy Spillebeen. Zij kreeg na enkele
weken haar vertaling en enkele

25
26

Geciteerd in A.Kets-Vree (red.), Over Willem Elsschot, p. 167.
W. Spillebeen, De varkensput. Antwerpen, Manteau, 1985, p. 46.
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Franse verhalen en een Nederlands verhaal van haar, dat zij er ter beoordeling bij
had gestoken, terug met volgend begeleidend briefje: ‘Zeer Geachte Mevrouw, U
zou er verstandig aan doen eerst behoorlijk Frans te leren vooraleer in het Frans te
willen schrijven en vertalen. Hetzelfde geldt overigens voor het Nederlands. Met
oprechte hoogachting. Willem Elsschot27’. Exit Elsschot als personage uit De
varkensput.
Het Frans van Jeanne Tanghe mocht dan niet goed genoeg geweest zijn, een prima
keuze was het alleszins om de Inleiding op Kaas door een vertaling aan een ruimer
publiek bekend te maken. Want die inleiding is de beste sleutel tot het gehele oeuvre
van Elsschot, zowel naar inhoud als naar vorm.
In de openingszin van zijn Inleiding op Kaas betuigt Elsschot zijn volledige
instemming met een definitie van ‘stijl’ ontleend aan de auteur van de 24-delige
Histoire naturelle générale et particulière, graaf de Buffon (1707-1788), nl. ‘Le style
est l'homme même28’.
Elsschots opvatting over stijl is eveneens duidelijk geënt op het Franse begrip
‘clarté’, een rationele categorie, geërfd van Descartes (‘Idées claires et distinctes’)
en door Boileau in zijn Art Poétique betrokken op het schrijven: ‘Ce que l'on conçoit
bien, s'énonce clairement (et les mots pour le dire arrivent aisément)’. Maar Elsschot
verbindt die rationele idee van ‘clarté’ in zijn tweede alinea onmiddellijk met het
tragische: ‘Uit de hoogste stijlspanning wordt het tragische geboren’. En het
‘tragische’ is een categorie die onder meer verwijst naar de wispelturigheid van het
lot en het buiten alle menselijke beregeling om toeslaande noodlot. Een archetype
van het tragische, zo'n psychisch residu uit het collectief onbewuste van de mensheid,
is de figuur Job, deugdzaam bij uitstek en toch extreem gekweld. Uit zo'n polaire
spanning ontstaat de tragiek en Elsschot zal Job dan ook citeren. Verder in zijn
Inleiding op Kaas zal Elsschot het tragische geen kwestie van OF ... OF, maar van EN
... EN noemen. Elsschot heeft het over het blauw van de lucht, een eerste gongslag
die waarschuwt dat dat blauw niet duren zal, een tweede slag die gepaard gaat met
een opkomende wolk, waardoor het blauw meer en meer verdwijnt maar toch nog
zichtbaar blijft. En, schrijft Elsschot: ‘Het doel is het blauw EN de slag, het blauw
als de slag verwacht wordt en de slag als men het blauw opnieuw begint op te zuigen’.
(VW, 439)

27
28

W. Spillebeen, o.c., p. 51.
Dit bekende citaat komt uit zijn Discours sur le style, uitgesproken in 1753, toen Buffon als
lid werd opgenomen in de Académie Française.
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Stijl heeft dus met ‘clarté’ vandoen, maar ook met stijlspanning waaruit het tragische
voortspruit, en vervolgens ook met muziek ‘die gegroeid is uit de menselijke stem
waarmede gejuicht en geklaagd wordt vòòr dat zwart op wit bestond’. Stijl is een
kwestie van spanning en intensiteit, maar ook van maat, evenwicht, dosering. Als
structurerend principe voor een verhaal geeft Elsschot aan het eind van de Inleiding
op Kaas volgend advies:
Wie het slot niet uit het oog verliest zal vanzelf alle langdradigheid
vermijden omdat hij zich telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel
bijdraagt tot het bereiken van zijn doel. (VW, 441)
Dat lijkt wel een echo van de formulering van de noodzakelijke doelgerichtheid van
een goede stijl, zoals de Franse oriëntalist en filosoof Ernest Renan (1823-1892) ze
vorige eeuw geformuleerd heeft:
La règle fondamentale du style, c'est d'avoir uniquement en vue la pensée
qu'on veut exprimer, et par conséquent d'avoir une pensée.29
In Filosofie Magazine (februari 1997) stond volgende uitspraak van Anton Quintana,
een Gouden Uilwinnaar in 1996. Zij is perfect van toepassing op Elsschot en zij
resumeert in drie zinnen wat ik in al de bladzijden die voorafgaan heb proberen te
verduidelijken:
Beschaving geeft iemand stijl. Stijl is kunnen laten. Stijl betekent dat je
kunt wachten op het moment dat je het juiste kunt doen, het juiste kunt
zeggen.30
In dat wachten op het juiste moment om het juiste te zeggen en te schrijven is Elsschot
een ongeëvenaarde grootmeester gebleken.

29
30

Geciteerd in L. Vander Kerken, Maar wat is literatuur? Antwerpen-Utrecht, De
Nederlandsche Boekhandel, 1973, p. 195.
R. Gude, ‘Wij hebben veel geluk en veel verdriet gemist’. In: Filosofie Magazine, jrg.
6, nr. 1, februari 1997, p. 18.
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Karel Wauters
Walschaps omstreden trilogie
Weinig werken hebben in de Vlaamse letteren zoveel deining verwekt als Walschaps
zgn. trilogie: de romans Adelaïde (1929), Eric (1931) en Carla (1933), aan wie de
auteur bij hun eerste gezamenlijke editie (1939) de overkoepelende titel De familie
Roothooft meegaf. Literaire collega's die Walschap voordien kenden als dichter van
vrome, epigonistisch-romantische verzen, van katholiek tendenstoneel en van de
lyrische, breed uitgesponnen religieus geïnspireerde roman Waldo (1928), weten niet
goed wat hun overkomt. Zij worden gefascineerd door de thematiek, die aan de
familieroman een totaal ander uitzicht geeft dan tot dan toe gebruikelijk. Maar veel
meer nog raken zij in de ban van de stijl, de oorspronkelijke en onnavolgbare manier
waarop alles verteld wordt. In de bredere context van het Vlaamse cultuurleven is
de verrassing zelfs compleet en staat men perplex over zoveel stoutmoedigheid. In
de katholieke milieus die dit cultuurleven beheersen, maakt die perplexiteit echter
weldra plaats voor ongenoegen en argwaan, om vervolgens om te slaan in
verontwaardiging en woede. Het gevolg hiervan is dat de auteur, precies op het
moment dat hij als kunstenaar zichzelf heeft gevonden en het voortouw genomen in
de vernieuwing van de Vlaamse romankunst, het slachtoffer wordt van een kleinzielige
en hatelijke hetze, een schandelijk gebeuren waarover ik verder niet wens in detail
te treden1.
Wat was er dan zo bijzonder aan Adelaïde om met het eerste deel van de trilogie
te beginnen? Zoals bekend verhaalt de roman de ondergang van een jonge vrouw,
als gevolg van erfelijkheids- en milieufactoren. Haar vader is een psychisch labiele
dorpsnotaris die na een bankbreuk vroegtijdig seniel wordt en zijn leven eindigt in
godsdienstwaan; haar omgeving de landelijke bourgeoisie, van wie leven en leefregels
in sterke mate medebepaald worden door

1

Ik verwijs hier naar mijn studie Het ‘geval Walschap’. Een analyse van de beslissende fase:
het debat over de katholieke roman (1934). Antwerpen, 1989 (Antwerp studies in literature,
10).
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een puriteins katholicisme en dwingende kerkstructuren. Zo toont de auteur de
titelheldin voor het eerst als leerlinge in een Franstalig pensionaat geleid door
vrouwelijke religieuzen, waar zij overdreven scrupuleus is en tekenen vertoont van
pseudo-mystieke exaltatie. Daardoor komt zij spoedig in conflict met zichzelf, omdat
zij in haar neurotische overgevoeligheid geen raad weet met haar ontwakende
seksualiteit. Zij stelt die gelijk met zonde en verdoemenis maar ondergaat er niettemin,
hoe kan het anders, de bekoring van. Dit wordt bijzonder duidelijk wanneer haar
tijdens een reis naar Lourdes, bedoeld om haar zenuwen te kalmeren, het hof wordt
gemaakt door twee hogeschoolstudenten uit haar dorp. Zij laat de avances toe van
de meest ondernemende maar minst betrouwbare van de twee, Fonske Tierens, - de
auteur zal hem als dorpsdokter in de roman verder typeren als de hypokriet bij
uitnemendheid -, maar schaamt zich dan weer ‘over de rilling van wellust die door
haar vlees voer en over haar zondige gepeinzen’2 wanneer zij zich in het gezelschap
bevindt van de trouwhartige maar wat bonvivant-achtige Ernest Verhaeghe. Haar
daarop volgende vrijage en huwelijk worden eveneens sterk gekleurd door milieu
en wankelbare psychische constitutie. Eerst beogen haar ouders een verbintenis met
de in hun ogen meestbelovende partij, de huichelachtige jonge dokter, maar wanneer
deze, na de zakelijke tegenslagen van Adelaïdes vader, plots niets meer van zich laat
horen en even later de voorkeur geeft aan een schatrijke klompenmakersdochter,
vinden zij Ernest eveneens een acceptabele kandidaat, ofschoon die nog studeert
voor apotheker. Om haar huwelijk met deze laatste te bespoedigen en aldus haar
opgelopen vernedering in een mum van tijd om te buigen, heeft Adelaïde haar moeder
echter voorgelogen dat zij zwanger is. Van een volwassen en weloverwogen beslissing
ten gunste van de ene of de andere kandidaat is bij haar eenvoudigweg geen sprake.
Niettemin beleeft zij met Ernest twee gelukkige huwelijksjaren en lijkt er geen
vuiltje aan de lucht. Wanneer zij na twee jaar in verwachting raakt, valt er evenwel
iets voor, dat hoe bijkomstig ook op het eerste gezicht, voor de verdere afwikkeling
van de roman van kapitaal belang is. De onderpastoor komt bij het jonge echtpaar
op bezoek en herinnert in de loop van het gesprek even aan de verdiensten van het
moederschap, begrijpelijk gezien Adelaïdes toestand. Daarbij laat hij zich ontvallen
dat er tegenwoordig al vrouwen zijn die het moederschap weigeren, maar dat dit zich
wreekt. Op Adelaïdes vraag hoe het zich wreekt, geeft hij als antwoord:

2

G. Walschap, Verzameld werk, dl. 1, Antwerpen/Amsterdam, 1988, p. 270.
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‘Ofwel hebben ze [de echtgenoten] aan elkaar niet genoeg en zoekt een van de twee
de eeuwige derde persoon, ofwel straft God ze in hun kinderen. En dat mist nooit.
Wij priesters weten dat’3.
Deze woorden treffen Adelaïde als een mokerslag en bewerken de definitieve
ontregeling van haar erfelijk belaste, onevenwichtige psyche. Zij leidt er immers uit
af dat zij twee jaar in haar plichten van gehuwde vrouw is tekort geschoten en dat
God haar daarvoor zal treffen in haar liefde voor Ernest of in haar kind. Van nu af
aan begint zij een pathologische achterdocht te koesteren tegenover al wie met haar
kind in contact komt, een haast dierlijke agressiviteit die aanvankelijk nog verborgen
blijft, maar later meer en meer manifest wordt. Dat wantrouwen gaat weldra ook
gepaard met een ziekelijke jaloezie ten aanzien van Ernest, die zij ten onrechte van
ontrouw verdenkt, met voor haarzelf gevoelens van schuld en verdoemenis, en
tenslotte neiging tot zelfmoord.
Het eerste duidelijk teken van abnormaliteit, van haar overgang van het neurotische
naar het psychotische, wordt merkbaar bij de doop van haar kind, Eric, wanneer ze
huilt en gilt, bevreesd als ze is dat de baby geen lang leven beschoren zal zijn. Dit
gebeurt in het achtste van de in totaal vierentwintig hoofdstukken, zodat twee derden
van de roman gewijd worden aan de beschrijving van haar graduele aftakeling. Op
meesterlijke wijze brengt Walschap dit proces in beeld, het diepte gevend door
Adelaïde zelf haar toenemende waanzin te laten beseffen, en het perfect integrerend
in het familiegebeuren en het reilen en zeilen van de lokale dorpsgemeenschap, al
wordt deze laatste nog niet zo intensief bij de handeling betrokken als later in Carla,
het derde en laatste deel van de trilogie, het geval zal zijn.
Zoals bekend komt Adelaïde op tragische wijze aan haar eind: voor de tweede
maal zwanger en door steeds sterkere angsten gekweld, wil zij in een vlaag van
dolzinnige drift de vermeende maîtresse van haar man te lijf, maar stort door een
slecht berekende sprong uit een bovenraam van de echtelijke woning te pletter op
het voetpad. Zodat de auteur zijn laatste hoofdstuk aanvangt met de laconieke
mededeling, tevens een voorbeeld van die moeilijk definieerbare, bittere
Walschapsiaanse humor: ‘Het heeft in de gazet van het dorp gestaan en in de Gazet
van Antwerpen. Afgrijselijk ongeval’4.
Toen het boek in 1929 verscheen, was het verwijt van naturalistische
buitensporigheden niet uit de lucht. Hiermee werden op de eerste plaats de passages
geviseerd, die men vanuit een idealiserend

3
4

Idem, p. 290.
Idem, p. 352.
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literatuurconcept en/of een puriteinse moraal ontoelaatbaar vond. Daartoe behoorde
uiteraard al wat direct of indirect met het seksuele te maken had, maar daarnaast
bijvoorbeeld ook de scène uit het elfde hoofdstuk, waar Ernest, door het hysterisch
gedrag van zijn vrouw buiten zinnen, Adelaïde in het aangezicht spuwt. Dit fragment
kon zelfs Maurice Roelants, toch ook een van de vernieuwers van de Vlaamse roman,
wegens zijn cru realisme moeilijk verteren5.
Het al of niet choquerende van een of meerdere passages bepaalt natuurlijk nog
lang niet of een werk al dan niet naturalistisch kan genoemd, al vindt men soms in
moderne naslagwerken nog restanten van die al te simpele opvatting. Zo signaleert
het Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde (1986) in de 19de-eeuwse
roman Voor 't volk geofferd (1880) van Edward Anseele naturalistische invloeden,
daarbij oudere literatuur napratend zonder te beseffen dat deze tenslotte het
naturalistische label hanteerde op grond van één fragment: de in de ogen van vele
tijdgenoten degoutante en bloederige beschrijving van het volkse palingbijten. Als
evocatie van het leven van Emiel Moyson is het boek namelijk overwegend romantisch
en in zijn weergave van de 19de-eeuwse Gentse arbeidersmilieus gewoon realistisch.
Maar om tot ons onderwerp terug te keren, met de verwijten die Walschap naar
het hoofd geslingerd kreeg is over Adelaïde en het naturalisme toch niet alles gezegd.
Hoewel men dit niet dadelijk zou verwachten, zijn heel wat karakteristieken van de
naturalistische roman wel degelijk op het boek toepasselijk. Op de eerste plaats is er
het hoofdpersonage zelf, een nerveus gestel en pathologisch geval. Verder wordt
sterk de nadruk gelegd op herediteit en milieu: Adelaïde erft haar labiel temperament
van haar vader en ondergaat, op een voor haar nefaste manier, de invloed van haar
benepen klerikale omgeving. Voorts is er het reeds gesignaleerde thema van de
seksualiteit, in het Vlaanderen van de jaren dertig wellicht nog meer een steen des
aanstoots dan veertig vijftig jaar voordien. Kortom, enkele vitale kenmerken zoals
Ton Anbeek die voor de naturalistische roman in Nederland onderscheidt6, vinden
we in het werk terug.
Bovendien is er nog de naam van Adelaïde zelf, voor een Vlaams milieu niet erg
gebruikelijk, die mij vooral ging fascineren, nadat ik kennis had genomen van
Dadelaïde, een parodie op de roman waarmee in 1930 het studentenblad Reinaert
uitpakte (nr. van 2 augustus).

5

6

Cf. volgende passus uit zijn recensie van het boek in De Telegraaf (10 juli 1930): ‘En ook
een brutaal stuk schrikt hem niet af, al moet ge er het smakelooze als keerzijde wel eens
bijnemen, als in het al te realistisch verloop van de bespuwingsscène’.
T. Anbeek, De naturalistische roman in Nederland, Amsterdam, 1982, p. 49 e.v.
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Deze tekst eindigde aldus: ‘In een volgend hoofdstuk zal het leven van Dadelaïdes
dochter Caroline verhaald worden, en in een nog daaropvolgend hoofdstuk het leven
van Caroline's zoon Pier. Het wordt zoo lang als de Rougon-Macquart's tot de auteur,
gelukkiger dan Zola, een chaise percée in de Akademie bemachtigt’. Hoe luidde ook
weer de naam van de stammoeder in Zola's romancyclus, van haar die een zoon had
van haar wettige man, de tuinier Rougon, en een natuurlijke zoon en dochter uit een
relatie met de smokkelaar Macquart? Adelaïde Fouque nota bene, en al haar kinderen
erfden haar passioneel en driftmatig temperament, waaraan zij, of zij nu in de hogere
regionen van de maatschappij evolueerden zoals de Rougons, dan wel in de lagere
zoals de Macquarts, samen met hun nazaten uiteindelijk ten onder gingen. Ik weet
niet of Walschap aan de fameuze stamboom van Zola's romancyclus heeft gedacht,
mij is althans geen enkele concrete aanwijzing in die richting bekend, maar uitgesloten
acht ik het bij de uitermate belezen auteur geenszins. Van een stammoeder is in de
trilogie alleszins duidelijk sprake, maar dan helemaal op het einde, in de magistrale
slotzin ‘de stammoeder danst’. Met deze laatste wordt echter niet Adelaïde bedoeld,
maar haar kleindochter Carla, die zoals we zo dadelijk zullen zien de regeneratie van
de Roothoofts incarneert en het leven heeft geschonken aan een fysisch en mentaal
gezond en krachtig nageslacht.
Een psychische regeneratie is binnen de deterministische context van de
naturalistische roman natuurlijk uit den boze, zodat men aan het einde van de trilogie
moet concluderen dat deze in geen geval naturalistisch kan genoemd, aangezien
basisbeginselen van het naturalisme als erfelijke voorbestemdheid en afhankelijkheid
van milieufactoren uiteindelijk resulteerden in hun tegendeel.
Maar ook al na lectuur van Adelaïde, het eerste deel, waar herediteit en omgeving
nog veel gewicht in de schaal werpen, beseft men reeds terdege dat Walschaps
intenties merkelijk verschillen en dat vooral werkwijze en sfeerschepping compleet
anders zijn. Waar de realistisch-naturalistische auteur zijn personages uiterlijk en
innerlijk gewoonlijk uitvoerig typeert en hun entourage minutieus beschrijft, weert
Walschap rigoureus elk descriptief element en vormt hij zijn karakters voornamelijk
aan de hand van gedragingen, gebaren en uitlatingen. Aan het eind van hoofdstuk
zeven vernemen we dat Adelaïde een schoonheid geworden is, maar blijven we
volledig in het ongewisse omtrent haar gestalte, de vorm van gelaat en handen, de
kleur van haar en ogen. Daarentegen staan ons haar labiel temperament, haar
scrupuleuze angsten en merkwaardige hersenkronkels op dat moment reeds scherp
voor de geest. Niet omdat de auteur zoals Couperus in het geval van Eline Vere daar
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eerst oorsprong en achtergronden van heeft toegelicht, maar gewoon door het relaas
van haar vrijages en huwelijk. Op een gelijkaardige manier werden we op dat ogenblik
in de roman ook reeds vertrouwd gemaakt met Adelaïdes milieu, dat ‘stom dorp’
naar de woorden van de auteur. In de grond is de sociale stratificatie van de
plaatselijke dorpsgemeenschap nagenoeg dezelfde als in de traditionele landelijke
verhaalkunst: dokter, onderpastoor en notaris ontbreken er evenmin als brouwer en
boer (in dit geval veefokker). Maar in tegenstelling tot de oudere literatuur veegt
Walschap de vloer aan met elke vorm van anekdotiek en folklore, om de aandacht
van de lezer - eveneens via de ups en downs van Adelaïdes trouwperikelen - te richten
op de weinig verheffende mentaliteit van de dorpsbewoners, vooral dan van de
plaatselijke notabelen.
Deze concentratie van de auteur op verhaal en handeling heeft dus tot doel de
personages meer inhoud te geven en in een ruimere context de essentialia van het
leven beter tot hun recht te laten komen. In zekere zin zou men hier kunnen spreken
van een paradox, daar deze formule- cf. ook Walschaps vaak verkeerd begrepen
uitlating ‘de roman is een verhaal’7 - meer zou kunnen doen denken aan de
19de-eeuwse verteltrant van voor Van Nu en Straks dan aan een modern
romanconcept. Een vluchtige kennismaking met de roman volstaat echter om zich
te realiseren dat die primauteit van het verhaal ten nauwste verbonden is met een
revolutionaire stijl, en juist daaraan haar moderniteit ontleent. Ik ga hier niet herhalen
wat in verband met deze zgn. cascade-, tornado- en lawinestijl reeds werd opgemerkt.
Of men hem wegens zijn plasticiteit expressionistisch heet of in zijn soberheid aan
de Nieuwe Zakelijkheid lieert, dit alles neemt niet weg dat hij uitermate persoonlijk
is en in zijn dynamisch elan de uitdrukking van een krachtige en onstuitbare literaire
scheppingsdrang.
Op twee karakteristieke elementen wil ik niettemin even de aandacht vestigen. Op
de eerste plaats de integratie van de dialoog of mondelinge uitlatingen van personages
in het episch bericht, dat op het vlak van de syntaxis zoveel mogelijk onderschikkingen
mijdt en meestal bestaat uit korte paratactische zinnen. Dit geeft niet alleen vaart aan
het geheel maar betrekt ook de lezer sterker bij het gebeuren. Ik geef hier als voorbeeld
de slotalinea van hoofdstuk tien, het ogenblik waarop Adelaïde half krankzinnig
tegen haar schoonmoeder uitvaart, omdat zij niet kan verdragen dat deze kleine Eric
liefkoost en hem spelenderwijs de komst van een zusje in het vooruitzicht stelt:

7

In zijn bundel Voorpostgevechten. Zie G. Walschap, Verzameld Werk, dl. 3,
Antwerpen/Amsterdam, 1990, p. 296.
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Adelaïde springt op, buiten zichzelve van woede. Zij schreeuwt dat men
het hoort tot op de straat. Wat het haar aangaat, dat niemand haar iets
gezegd heeft, wat recht zij heeft zich ermee te bemoeien. Ik heb het nu
lang genoeg uitgestaan. Gij feeks, gij dievegge! Omdat mijn papa zot
geworden is ben ik het nog niet! Zij wordt al maar wilder, haar mond
schuimt. Als Ernest uit de winkel binnenspringt heeft zij een groot
broodmes gegrepen en schreeuwt dat zij zich liever ... Hij slaat haar het
wapen uit de hand en duwt haar op een stoel. Er is altijd iets theatraals bij
hem, ook als hij het meent. Met een hand houdt hij zijn vrouw in bedwang,
met de andere wijst hij zijn moeder de deur: mama, buiten! Mama weet
niet waar het kind te leggen; mama vindt haar mantel niet, krijgt haar voile
niet om, zegt bibberend: dag kinderen, loopt heen, schreiend.8
Het andere element is het gebruik van een volks taaleigen, kleurrijk en levendig,
geen welomschreven dialect maar een soort veralgemeend Brabants, dat bepaalde
personages vaak meer ten voeten uit tekent dan een externe beschrijving zou hebben
vermocht. Horen we bijvoorbeeld hoe de broer van de onderpastoor aan de dochter
van de veefokker een huwelijksaanzoek doet:
Ik ben ook koopman gelijk papa zaliger, verstade. God zij geloofd, in
de affaire heb ik niet te klagen en op de baan hoorde zo al 't een en 't ander,
newaar. En ik zeg ook tegen onze Frans, de uffra kan heur nog eens
bevragen en heur nog eens bepeinzen, het presseert niet, maar ik zeg, ik
zou maar geren hebben dat de uffra weet dat zij mijn enigste gedacht is
en ik heb van mijn leven geen ander gehad. Op de families valt tot nog
toe alevel niets te zeggen, voor de goeie boeren zijn 't gouden jaren geweest
en ik ben ekik al ne gehele tijd voor mijn eigen in de commerce. Madam,
die zal zeker met de doktoor hier komen wonen en ik denk wel van geheel
dees gedoen madam heur paart subiet te kunnen afkopen en van op eigen
bezit zonder hypothekerij de commerce van uw papa voort te doen. Ik
kom ekik hier niet stoefen, uffra, want dat is onze aard niet, we werken
wij hard en ne mens die werkt de dag van vandaag die komt tot iet, maar
ik zeg ook in mijn eigen: om heur te kunnen bepeinzen moet de uffra toch
juist weten wat er van is.9

8
9

G. Walschap, Verzameld werk, dl. 1, p. 301.
Idem, p. 342.
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Qua stijl en vertelwijze is Walschap voor zijn tijd dus in hoge mate modern en past
hij niet in de naturalistische verhaaltraditie. Dat hij op het vlak van de thematiek
aanvankelijk, ik spreek dan van Adelaïde, bewust of onbewust zich gedeeltelijk in
naturalistisch vaarwater beweegt is niettemin een feit, al houdt dit zoals we gezien
hebben heel wat anders in dan men in klerikale milieus daaronder verstond. Maar
ook deze vaststelling betekent natuurlijk nog niet dat de auteur zich op naturalistische
golflengte bevond of het naturalisme nieuw leven zou hebben willen inblazen10.
Zoals Walschap zelf heeft getuigd was het zijn bedoeling met Adelaïde een moderne
katholieke roman te schrijven. Daar nu achteraf bekeken Adelaïdes ondergang als
gevolg van erfelijke belasting nauwelijks uitzicht bood op een hoopvol
levensperspectief, vond hij dat hij niet in zijn opzet was geslaagd, en wilde hij in
twee vervolgen het onkatholieke determinisme van de roman nuanceren. Twee en
niet een, omdat de algehele gezondmaking van de Roothoofts over slechts één
generatie, in Adelaïdes zoon, als te plots en te artificieel zou zijn overgekomen. Het
tweede en derde deel van de trilogie, Eric en Carla, werden dus door de auteur samen
geconcipieerd11, tenzij hij al bij de aanvang van Adelaïde van plan zou zijn geweest
deze naturalistisch gekleurde stammoeder in de persoon van haar kleindochter Carla
door een levenskrachtige en vitalistische te vervangen. In dat geval moeten we zijn
verklaringen ten overstaan van Albert Westerlinck met een korreltje zout nemen.
In Eric (1930) dan beschrijft Walschap hoe de noodlottige herediteit van de
Roothoofts reeds gedeeltelijk wordt omgebogen. Ofschoon hij de hele tijd
getormenteerd wordt door de vraag of zijn moeder krankzinnig was en haar dood
zelfmoord, kan Eric, die overigens intelligenter is, zich al meer losmaken van zijn
angsten en obsessies, in die mate zelfs dat hij bij momenten denkt aan een regeneratie
van zijn geslacht. Toch bezwijkt ook hij nog aan zijn atavismen. Zoals Adelaïde
slaagt hij er namelijk niet in met de seksualiteit in het reine te komen, die hij ervaart
als bedreigend, onverenigbaar met het liefdesideaal van opvoeders en leermeesters
en zelfs als bron van mogelijke waanzin. Tijdens een depressie als gevolg van die
innerlijke spanningen en schuldgevoelens, begint hij in zijn laatste studiejaar te
Leuven, als het ware om het lot te tarten, een verhouding met de tuberculeuze dochter
van zijn hospita. Hoewel hij na haar dood zijn mentale inzinking te boven

10

11

Ten overstaan van Albert Westerlinck getuigde hij trouwens dat er bij hem in verband met
het determinisme geen sprake was van enige theorie of thesis zoals bij de naturalisten. Zie
A. Westerlinck, Gesprekken met Walschap, dl. 1, Hasselt, 1969, p. 66.
Zie over dit alles: A. Westerlinck, o.c., p. 65.
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komt, dank zij zijn huwelijk met een gezonde en evenwichtige vrouw uit het volk,
overlijdt hij aan tering nog voor zijn eerste kind, een dochter, geboren wordt.
Vergeleken met Adelaïde maakt Eric een minder stevige indruk. Albert Westerlinck
wees reeds op de niet altijd gave psychologie van het hoofdpersonage, met name op
het weinig overtuigende moment van zijn plotselinge ommekeer in hoofdstuk 23 na
het lossen van een revolverschot, dit laatste te interpreteren als mislukte
zelfmoordpoging12. Meer dan een passage die door de auteur dramatisch bedoeld
werd, werkt inderdaad vaak melodramatisch en doet zo afbreuk aan het
werkelijkheids- en waarschijnlijkheidsgehalte van het werk. Dit is bv. ook het geval
met het relaas van de ziekte en dood van Ernest, Erics vader. Die krijgt plots
epileptische crisissen, blijkbaar omdat hij de dood van zijn vrouw niet kan verwerken.
Als wij de roman lezen zonder kennis te hebben van het voorafgaande deel, kunnen
we dit misschien nog aanvaarden, maar wie vertrouwd is met de evenwichtige,
levenslustige en sociabele persoonlijkheid van Ernest uit Adelaïde, vraagt zich
onvermijdelijk af hoe dit in zijn werk is gegaan. Dat hij na de dood van zijn vrouw
een tijdlang zou gaan kwijnen of een depressie doormaken, tot daar nog aan toe.
Maar epilepsie met blindheid en dood als gevolg, het kan uiteraard, maar bij een
volwassen persoon die voordien nooit aan de ziekte leed bijna alleen als gevolg van
een hersentumor13. Ik neem echter aan, want ik zou de auteur niet graag psychiatrische
onkunde verwijten, zoals destijds dokter K. van Acker, directeur van het Gentse
Ghislain-instituut, meende te moeten doen om de klerikale aanvallen op de trilogie
meer kracht bij te zetten14, dat de auteur deze ziektevorm koos omwille van het
dramatisch - in feite melodramatisch - effect, zoals de scène van Ernests eerste grote
epileptische aanval, in de kerk bij de eerste communie van Eric, toelaat te
veronderstellen. In dat perspectief maken Ernests ziekteproces en dood deel uit van
het opmerkelijk groot aantal sterfgevallen in Erics familie, die ongetwijfeld de tragiek
van het gebeuren intensifiëren maar vanuit realistisch oogpunt net iets van het goede
te veel zijn.
Vanuit diezelfde realistische invalshoek zou men dan weer de contouren van het
milieu waarin Eric evolueert soms scherper wensen. Dit is zeker het geval met zijn
studententijd te Leuven, die afgezien van zijn engagement in de Vlaamse strijd - hij
manifesteert er

12
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Zie Idem, p. 69-70.
Ik dank hier Dr. E. Baeck, afdelingshoofd neurologie AZ Stuivenberg Antwerpen.
Cf. o.m. zijn polemisch stuk Rond Walschap, in: Vlaamsch Geneeskundig Tijdshrift, jg. 1934,
p. 794-796.
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zich als een begenadigd spreker - veeleer vaag blijft, vermoedelijk omdat de auteur
het studentenbestaan niet zo uit eigen ervaring kende. Maar welke tekorten of kritische
bedenkingen men in verband met de roman ook naar voor brengt, meestal vinden ze
hun verklaring in het feit dat Walschap Eric als een overgang beschouwde, als een
aanloop naar het belangrijke laatste deel van de trilogie, waarin de regeneratie van
de Roothoofts definitief gestalte krijgt.
Carla (1933), de geschiedenis van Erics dochter, bevestigt met nog meer
overtuiging de kwaliteiten die het verschijnen van Adelaïde reeds tot een literaire
gebeurtenis maakten: het boek munt uit door zijn dramatisch bewogen maar klaar
en strak handelingverloop, zijn vlijmscherpe psychologie en geconcentreerde,
dynamisch geladen stijl, in feite vanaf de allereerste zin. Die luidt namelijk: ‘Maria
baarde het kind, opeens afgrijselijk schreeuwend dat ze stierf’15, en contrasteert zowel
met de slotzin uit Eric, als hij er haast chiastisch bij aansluit: ‘Toen hij gestorven
was viel Maria snikkend op zijn lijk en voor de eerste maal voelde zij leven bewegen
in haar schoot’16. Leven en dood liggen bij Walschap steeds vlak naast elkaar, maar
tekenend is dat bij de aanvang van Carla het nieuwgeboren leven centraal staat.
Zoals Adelaïde verhaalt de roman de lijdensweg van een jonge vrouw, maar in
tegenstelling tot haar grootmoeder triomfeert Carla over het lot. Zij slaagt daarin
omdat haar psyche niet langer erfelijk belast is en de tegenspoed die haar treft,
voortvloeiend uit een jeugdige beoordelingsfout, nog enkel op rekening dient
geschreven van haar familiale omgeving. Carla's kindheid en jeugd verlopen immers
allesbehalve rooskleurig. Als haar moeder, Maria Caluwaers, aan hertrouwen denkt,
wordt Carla tegen haar zin naar het pensionaat gestuurd. Ik citeer de auteur: ‘Ook
een tweede liefde kan wreed zijn. Eerst stuurt ze een kind om suiker, dan nog verder,
naar het pensionaat. Carla dacht jaloers aan de man die nu altijd bij moeder was. In
de refter kon ze niet eten’17. Het tijdverloop tussen het ogenblik waarop Carla thuis
om de suikerpot wordt gestuurd omdat zij getuige is van de eerste intimiteiten tussen
haar moeder en toekomstige stiefvader, - en het moment waarop ze in de refter van
het pensionaat aan tafel zit, wordt door Walschap in precies vier zinnen weergegeven.
Als slot van het eerste hoofdstuk een schoolvoorbeeld van zijn adembenemend
verhaaltempo.
Zoals haar grootmoeder Adelaïde voelt ook zij in het pensionaat onder de zachte
aandrang van de nonnekens zogenaamd roeping
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16
17

G. Walschap, o.c., p. 444.
Idem, p. 442.
Idem, p. 447.
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tot het kloosterleven, maar voorlopig komt daar niets van in huis. Haar moeder
overlijdt aan de gevolgen van een miskraam, zodat zij thuis de last van de huishouding
en de zorg voor haar vijf halfbroers- en zusters op zich moet nemen. Hiermee begint
het eerste luik van haar beproeving, daar ze te lijden heeft van haar stiefvader, die
een door de drank afgestompt huistiran is. Ten einde raad keert zij terug naar de
kloostergemeenschap van het pensionaat, nu met de bedoeling definitief in te treden.
Wanneer echter haar stiefvader overlijdt nog voor het moment van de plechtige
geloften is aangebroken, geeft zij er zich rekenschap van dat haar roeping veeleer
een vlucht was, vooral omdat ze de zoon van de brouwer uit haar dorp, Henri
Grootaert, niet uit haar hoofd kan zetten.
Weer thuis laat een hernieuwd contact met Henri echter op zich wachten, omdat
deze van zijn moeder de goede raad krijgt zich een tijdje op de achtergrond te houden.
De mensen zouden namelijk kunnen denken dat er al een relatie bestond toen Carla
nog novice was en dat ze om zijnentwille het klooster had moeten verlaten. Carla
voelt zich door die handelwijze gekrenkt en houdt zich eveneens zwijgend op afstand.
Precies tijdens deze periode maakt ze kennis met Leo Smets, die haar halfbroer
Herman bijles geeft en van wie de dorpsgemeenschap aanneemt dat hij weldra naar
het seminarie zal gaan. Inderdaad heeft de pastoor Leo van jongsaf geprotegeerd en
met het oog op een priesterroeping zijn middelbare studies bekostigd. Wanneer Leo
zijn beschermer echter meedeelt dat hij liever geneeskunde zou gaan studeren, wenst
deze financieel niet meer over de brug te komen en wil hem enkel nog een slecht
betaalde betrekking bezorgen als bediende in een maalderij.
Aangezien nu Leo ondanks zijn verzaking aan het priesterschap wonderwel
vertrouwd is met de gevoeligheden en het idealisme van jonge mensen die menen
of meenden tot de geestelijke staat te zijn voorbestemd, lukt het hem vrij gemakkelijk
Carla voor zich in te nemen, omdat deze de wereldvreemde mentaliteit van pensionaat
en klooster nog altijd niet is ontgroeid. In haar argeloosheid hecht zij geloof aan het
huwelijksideaal dat hij haar voorspiegelt, een huwelijk niet van lusten maar van
plichten, ofschoon zij onbewust deels ook gedreven wordt door een sterk zinnelijk
verlangen, het erfdeel van haar vader Eric en haar grootmoeder Adelaïde. Deze
ondoordachte echtverbintenis brengt haar niets dan ontgoochelingen en verkeert
weldra in een hels torment. Aan de evocatie van dit menselijke inferno is het grootste
deel van de roman gewijd.
Leo, een van de sterke personages die Walschap in beeld heeft gebracht - men
denkt in de verte onwillekeurig aan Dostojevski's Demonen -, ontpopt zich immers
weldra als een laaghartig, hypo-
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criet en vooral ziekelijk achterdochtig creatuur, aan wie sadistische trekken niet
vreemd zijn. Voor een deel vallen zijn negativisme en haat te verklaren door de
frustraties opgelopen in zijn jeugd, met name zijn geforceerde priesterroeping, maar
er is ook een grote persoonlijke schuld, zodat men onmogelijk kan stellen dat zijn
karakter werd ingegeven door het naturalistisch concept van het hereditair
determinisme.
Wanneer Carla de ware aard van haar man doorschouwt en constateert dat daar
‘geen Jezus of heiligheid’ zit maar ‘niets dan vulgaire jaloersheid en bronst’, wat al
tijdens de huwelijksreis gebeurt, begint haar grote lijdensweg die enkel met de dood
van Leo een einde neemt. Ofschoon van bij de aanvang vernederd door de man die
het lichaam dat hij begeren en beminnen moet, betast als een douanier zoals de auteur
schrijft, tracht zij toch met inzet van heel haar persoon voor Leo een goede vrouw
te zijn. De morele en gedeeltelijk ook lichamelijke superioriteit - Leo heeft een
ziekelijk gestel - die zij ten toon spreidt, stijft hem echter nog meer in zijn afgunst
en haat. Grote levensmomenten die beide partners opnieuw tot elkaar zouden kunnen
brengen, zoals doodsgevaar voor elk van hen, de geboorte van kinderen, hebben door
Leo's toedoen dan ook een averechts effect. Gebiologeerd door Carla's mogelijke
ontrouw met Henri Grootaert - die haar inderdaad blijft beminnen maar door haar
op een afstand wordt gehouden - schoffeert en brutaliseert hij haar steeds meer,
terwijl hij zelf vreemd gaat met Yvonne, de Waalse vrouw van Carla's halfbroer
Herman. Het pijnlijkste voor haar is echter Leo's venijnige tong, de zalvende maar
onderhuids tergend-cynische epistels waarmee hij haar in haar miserie als een soort
geperverteerde biechtvader mentaal tracht te vernietigen.
Carla blijft echter ongebroken, zodat de auteur haar niet alleen profileert als een
toonbeeld van de liefde die duldt en verdraagt, naar de vereisten van de katholieke
roman toendertijd, maar haar tevens, vanuit zijn persoonlijke optiek ongetwijfeld
belangrijker, de definitieve regeneratie van haar geslacht laat incarneren. Het happy
end waarmee de roman afsluit is dan ook allerminst banaal: Carla die hertrouwt met
Henri Grootaert en hem nog vier kinderen schenkt, evenveel als ze meebracht uit
haar eerste ongelukkig huwelijk, snoert niet alleen de dorpsgemeenschap de mond
die vooral medelijden had met Leo als slachtoffer in de ondergang van de laatste
Roothooft-Verhaeghen; als stammoeder, ware stammoeder dan van een nieuw en
bevrijd geslacht, symboliseert zij meer nog het geloof van de auteur in de vitale
krachten van het leven.
Daarmee is het hereditair determinisme dus overwonnen, al mag het grandioze
slot ons niet doen vergeten dat Carla's uiteindelijke
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triomf in de loop van het boek zorgvuldig werd voorbereid. Wanneer zij in het derde
hoofdstuk voor het eerst wordt getypeerd, deels vanuit het perspectief van de
dorpeling, deels vanuit dat van Henri Grootaert en zijn moeder, zeer kort zoals alle
typeringen bij Walschap maar hier wel uiterlijk en innerlijk, wordt gewezen op haar
rechte houding, haar donkere sterke ogen, haar schoonheid en beminnelijkheid. ‘Hij
[Henri Grootaert] moet iets degelijks, ernstigs vinden en dan ook weer geen kwezel.
Dat alles is Carla’18. Het ‘onkloosterlijk bloed’ van Adelaïde mag haar
oordeelsvermogen bij de partnerkeuze dan wel in verwarring brengen, als echtgenote
en moeder blijkt zij veel intelligenter en over oneindig meer gezond verstand te
beschikken dan haar grootmoeder. Wanneer de pastoor, die overigens Leo's hypocrisie
niet doorschouwt, haar de lof zingt van de ideale liefde, staat er: ‘Carla beziet hem
met grote ogen. Zo bezag Adelaïde de onderpastoor, maar zij zag onheil; haar
kleindochter ziet ideaal’19. Ofschoon Carla zich ervan bewust is dat de geestelijke
blind blijft voor haar werkelijke huwelijkssituatie, beaamt zij niettemin zijn woorden,
daar zij uit overtuiging en met een klare geest de liefde wil beoefenen die heilig
maakt. Zij bezit trouwens een krachtig temperament, en wanneer Leo op een bepaald
moment geweld tegen haar heeft gebruikt, gaat zij recht voor hem staan:
groot en schoon, met losse haren en met naakte armen die zo sterk zijn
als heerlijk. Weet hij niet, dat als het op brute kracht aankomt, zij hem niet
vreest. Hij moet niet denken dat hij een zwakke vrouw mishandeld heeft
want daar schaamt zij zich toch niet voor. Hij moet weten dat hij een vrouw
geslagen heeft die zich kan weren maar die zich liet slaan.20
Van Adelaïdes psyche en gestalte blijft hier nauwelijks nog iets over. Dit blijkt
bijvoorbeeld ook duidelijk uit het voor de trilogie relevante motief van het mes. In
de eerste roman kan men er onmogelijk naast kijken - het is ook een groot keukenmes
- en incarneert het de dreiging die er van Adelaïdes psychopathologische natuur
uitgaat: zij zou er in een woeste opwelling van zinneloosheid zowel een moord mee
kunnen begaan als de hand aan zichzelf slaan. Geen wonder dat Dadelaïde, de hoger
vermelde satirische bijdrage uit het studentenblad Reinaert, een karikatuur bevat
waarop Adelaïde met haar mes zeer expressief, om niet te zeggen expressionistisch,
staat afge-
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beeld. In Eric is dit keuken- en slagersmes een ‘pennemeske’ geworden, waarmee
het titelpersonage tijdens zijn verblijf op het college, in een neerslachtige bui denkend
aan de waanzin van zijn moeder, zich verbeeldt zelfmoord te plegen. De laatste roman
toont nog eenmaal een mes, maar dan is het een broodmes dat Carla omklemd houdt
wanneer Leo handtastelijk wordt, terwijl het brood zelf op tafel rolt. Bij haar dient
het nog enkel ter zelfverdediging.
In de persoon van Carla worden de Roothoofts weer een gezond geslacht, maar
zoals ik reeds zei laat de auteur dit psychisch herstel gepaard gaan met een
geloofsbelijdenis in de vitale krachten van het leven. In dit verband is het interessant
ook even een blik te werpen op de nevenintrige, want veel meer dan in de eerste twee
delen van de trilogie heeft Walschap in Carla de levensloop van de hoofdpersonages
verbonden met de lotgevallen van andere figuren uit het dorp. Zo vindt bijvoorbeeld
Carla als christelijke gestalte gedeeltelijk haar doublure in de figuur van Mieke
Demey, de meid van haar halfbroers en -zusters, die eveneens een en al dienstbaarheid
is en tegelijk het naïeve volksgeloof belichaamt. Maar wat de triomf van leven en
gezondheid aangaat denk ik vooral aan Paul Reypens, die als slachtoffer van een
bittere broedervete eerst door een diep dal moet, vooraleer zoals Carla aan het einde
van de roman, zij het dan met meer nadruk op materiële welstand, het leven in zijn
greep te krijgen.
Het is in zekere zin merkwaardig hoe in de trilogie, wanneer Walschap voor het
eerst Walschap is om het bij wijze van boutade te zeggen, een tragisch levensbesef
tenslotte resulteert in het accentueren van de gezonde en vitale levenskracht, in het
geval van Carla bijna in een matriarchale context. Dat het leven voor de auteur
doorgaans een noodlottig en onvoorspelbaar gebeuren is, kan men afleiden uit zijn
meer dan gewone aandacht voor ziekte en dood, voor het kwalijk omgaan van de
mensen met elkaar. In deze wereld waarin men elkaar beloert en het licht in de ogen
niet gunt, is de dood alomtegenwoordig. Overlijdens allerhande zijn in de trilogie
aan de orde van de dag. In Adelaïde leze men o.m. de typerende alinea ‘De dood is
op de buiten een reizende passant’21. In Eric constateren we een Senecaanse hecatombe
van sterfgevallen zoals A. Westerlinck het formuleerde22 en ook in Carla is de dood
nooit ver weg. Buiten de trilogie zou ik nog de aandacht kunnen vestigen op
Walschaps verhalenbundel De dood in het dorp, verschenen in 1930, tussen Adelaïde
en Eric in.
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Al deze ellende neemt echter niet weg dat de auteur, bewust of onbewust,
sympathiseert met hen die uiteindelijk het leven naar hun hand zetten, hetzij door
zakelijke ondernemingslust, hetzij door een vruchtbaar ouderschap, patriarchaal
getint en zonder enige seksuele frustratie, hetzij door beide samen. In die zin loopt
de trilogie reeds vooruit op Houtekiet (1939), en kan men het titelpersonage van
Walschaps meesterwerk, die stamvader wordt van een hele gemeenschap, zien als
een schaalvergroting van de stammoeder die Carla was. Alleen geeft Carla bij alle
levensenergie nog nadrukkelijk gestalte aan een evangelisch christendom, terwijl de
haast mythische Houtekiet een heiden is die leeft volgens een eigen natuurlijke
moraal.
Maar noch Walschaps compromisloze voorstelling van de illusieloze werkelijkheid,
zonder angst voor taboes en gedeeltelijk in het voetspoor van de naturalisten, noch
zijn overgave aan de dynamiek van een vruchtbaar leven in zijn ruimste betekenis,
waren van aard om zijn Vlaamse tijdgenoten voor de trilogie in te nemen. In het
eerste geval omdat zijn realistische visie onverenigbaar was met de toonaangevende
literatuuropvatting die nog altijd voortbouwde op een 19de-eeuws educatief gekleurd
en idealiserend kunstconcept; in de tweede plaats daar zijn overgave aan een krachtig
en gezond levenselan gepaard ging met impliciete kritiek op de heersende seksuele
moraal. In beide gevallen lag een conflict met een toen nog oppermachtige clerus
dan ook voor de hand. Maar afgezien daarvan vond het modale lezerspubliek dat De
klop op de deur van Ina Boudier-Bakker, verschenen in 1930, tot meest succesrijke
bestseller promoveerde van de familieromans uit het interbellum, maar weinig
genoegen in Walschaps naargeestig epos over slechte huwelijken met psychisch
beladen of brutaliserende huwelijkspartners.
Daar kwam nog bij dat de auteur zelf in Carla, gebelgd door de geborneerde
klerikale kritiek op Adelaïde en Eric maar ook door de pilatushouding van een aantal
collega's, zich niet had kunnen weerhouden in een aantal passages polemisch te
worden. Ik wil hier geen overzicht geven, maar één breder tekstfragment wens ik
toch te citeren, daar het veel zegt over Walschaps literaire intenties in die jaren. Het
is het begin van hoofdstuk vijftien, wanneer Carla de ware aard van haar
huwelijksrelatie heeft ingezien:
Idealisten worden gedood door de banaliteit, wanneer zij op rijpere
leeftijd ontdekken niets groters te doen te hebben, dan in gewone
omstandigheden een doodgewoon leven behoorlijk te leiden. Dat zal Carla's
lot toch niet zijn. Het ideaal huwelijk had zij zich eerst voorgesteld, 's
avonds in een prieelke hand in hand met Leo, verdiept in de beschouwing
van de
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heerlijke zonsondergang. Leo ontroerd: ‘Hoe schoon is de natuur, mijn
liefste’. Zij: ‘Onze zielen verheffen zich van het geschapene tot de
Schepper’. Dan zwijgen zij in diepe ontroering. Slechts een zachte druk
der ineengestrengelde handen verraadt wat in hun zielen omgaat. Langzaam
zinkt de ‘vurige zonnebal’ tussen de populieren achter de horizon. In de
appelaar fluit een ‘late merel’, het ‘rijpe ooft’ hangt zwaar en blozend.
Slechts bijwijlen wordt de vredige stilte gestoord door ‘de zachte plof van
pruim of perzik’ tot plots van heel ver de vreedzame klank van een
dorpsklok komt aanzweven en wegsterven in het gebladerte. Te midden
van deze ‘stille wijding der natuur’ staan zij op en diep bewogen ‘prenten’
zij een ‘zoen van vrede’ op elkanders voorhoofd en hun ziel is één gebed:
Gij zijt getuige, o God, van ons geluk. Zegen het, hier knielen wij neder
in het dauwbeperelde gras. Hoe anders was haar leven geworden. De vrome
Leo, een man zonder geestelijk leven, de geestelijke vriend, een bruut
echtgenoot, de held, een miserabele cijferaar. En nu is haar ideaal huwelijk
die man te verdragen, niet te verachten, lief te hebben.23
Wat Carla zich aanvankelijk als een ideaal huwelijk had voorgesteld, wordt door de
auteur getransformeerd tot een persiflage van de prozaliteratuur waartegen hij
revolteert. Inhoudelijk gaat het om het zgn. opbouwende en idealiserende maar in
de grond moraliserende literatuurmodel zoals dit door de Vlaamse clerus nog tijdens
de jaren dertig werd gepropageerd en in de romanreeks van het Davidsfonds door
een aantal dii minores inderdaad ook in praktijk werd gebracht. Natuurlijk heeft
Walschap er nog een schepje bovenop gedaan zodat wij veeleer aan Courts-Mahler
en Ludwig Ganghofer denken dan eventueel aan Ernest van der Hallen, Anton Thiry
of Theo Bogaerts. Naar de vorm wordt vooral de tot sjabloon verworden esthetiserende
schrijfstijl van rond de eeuwwisseling geviseerd. Wat dit laatste punt betreft bevond
Walschap zich op dezelfde golflengte als de toonaangevende figuren van het tijdschrift
Forum (Ter Braak en Du Perron) die komaf wilden maken met de epigonen van De
Nieuwe Gids; hij maakte trouwens deel uit van het Vlaamse luik van de redactie.
Maar of inhoudelijk of formeel, bovenal wilde Walschap waarheid en authenticiteit,
waarachtige personages in plaats van geïdealiseerde poppen en heilige boontjes, een
waardevolle problematiek zonder tendentieuze moralisatie, een direct en dynamisch
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handelingverloop zonder overbodige beschrijving en franje, een taal en stijl die de
moderniteit vertolkten en de persoonlijkheid en vernieuwingsdrang van de schrijver
incarneerden. Dank zij zijn superieure gaven als verteller en stilist poneerde Walschap
dit alles niet enkel in theoretisch-kritische beschouwingen, maar gaf hij er in zijn
trilogie ook concrete vorm en gestalte aan.
Natuurlijk is hij niet de enige geweest die de vernieuwing van de Vlaamse roman
aan het eind van de jaren twintig, het begin van de jaren dertig op gang heeft gebracht.
Voor hem hadden, om slechts enkele auteurs te noemen, Elsschot met Een
ontgoocheling (1921), De verlossing (1921) en Lijmen (1924) de tragiek van de
kleine burgerman in een nuchtere en gedepouilleerde stijl meesterlijk verkend, Lode
Zielens in Het duistere bloed (1929) de thematiek van het seksuele aangekaart,
Maurice Roelants in Komen en gaan (1928) en De jazzspeler (1929) de
huwelijksconflicten van het burgerlijke individu geanalyseerd. Maar Elsschot ontbrak
het bij superieure literaire kwaliteiten aan combattiviteit (in literaire debatten eind
jaren twintig begin dertig houdt hij zich althans op de achtergrond), Zielens aan
stijlkracht, Roelants aan durf en diepgang om in dat vernieuwingsproces een
voortrekkersrol te spelen. Daar Walschap die eigenschappen wel bezat raakte hij als
vanzelf in de vuurlijn en groeide hij uit tot boegbeeld van een nieuwe romankunst
niet alleen, maar ook van een culturele en artistieke ontvoogdingsstrijd die klerikale
en anderssoortige machtsaanspraken over literatuur en kunst op termijn ongedaan
maakte.
Ongetwijfeld publiceerde de auteur nog in de jaren dertig waardevoller werk dan
zijn Roothooft-trilogie, denken we slechts aan Celibaat (1934) en uiteraard Houtekiet
(1939). Dit neemt echter niet weg dat Adelaïde, Eric en Carla een mijlpaal
betekenden. Op de eerste plaats in de ontwikkelingsgang van de auteur zelf, die als
romancier zijn eigen stem vond. Voorts in brede literair-historische zin, als de
definitieve doorbraak van een nieuwe periode in de Vlaamse prozakunst, die afgezien
van een grondige stijlvernieuwing, de innerlijke mens en zijn ethische waarden
centraal stelde. Pas na de Tweede Wereldoorlog zou een jongere generatie met o.a.
Louis Paul Boon en Hugo Claus Walschap naar de kroon steken en zorgen voor een
fundamentele heroriëntering van roman en verhaal, al bleven zij in zoverre nog aan
hem schatplichtig, als zijn stoutmoedig optreden een vrijer literair klimaat had
mogelijk gemaakt.

Verhalen voor Vlaanderen

272

Ludo Stynen
Lode Zielens' dromen van maatschappij en mens
De vaak gehoorde uitspraak dat een wereldkaart waarop het eiland Utopia niet te
vinden is, een slechte kaart is, werd zeker in onze eeuw sterk ondergraven. In het
interbellum brachten Vlaamse auteurs het concept utopia in diskrediet maar dat kon
uiteraard niet beletten dat mensen, ook schrijvers, bleven dromen. Soms onder
voorbehoud.
Dé droom is een van de constanten in het oeuvre van de Antwerpse auteur Lode
Zielens (1901-1944), ook al constateert hij in zijn bekendste roman Moeder, waarom
leven wij? dat zulke dromen nooit geheel in vervulling gaan1. Heel zijn oeuvre door
is die droom op dezelfde wijze aanwezig. Het is het verlangen naar het Andere, het
zuivere, het goede, het schone, naar de jeugd en het geluk. Het zijn dromen die de
dagelijkse ellende en uitzichtloosheid moeten doen vergeten.
Het zijn ook dromen van een betere toekomst. Emiel Willekens, die verschillende
werken van Zielens heruitgaf en van gedegen inleidende dossiers voorzag, constateert
terecht in de inleiding van de novellen bundeling De wereld gaat stralend open dat
erg veel van Zielens' romans en novellen opgebouwd lijken in de richting van een
sterkend, opmonterend sloteffect:
Hij schildert de dag van vandaag in de zwartste - geenszins valse kleuren, maar verkondigt de dag van morgen, het betere leven voor allen,
het leven dat pas begint.2

Utopisch discours
De eerste verhalen, schetsen waarin kinderen centraal staan, zijn haast alle gesitueerd
in de Antwerpse arbeidersbuurten waar Zielens opgroeide. Kinderen die lijden onder
het gedrag van volwasse-
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nen, volwassenen die niet echt verantwoordelijk zijn voor de situatie. Ellende waar
misschien mee te leven valt, maar ellende die al snel doet verlangen naar wat anders.
Naar een andere en betere wereld waarover het, zowel in vroege schetsen als in latere
verhalen en romans, aan de boorden van de Schelde makkelijk mijmeren is.
Soms is de ellende zo groot dat alleen via de dood nog aan beterschap kan gedacht
worden. Zo wil Zielens' bekendste personage Netje zich een keer verdrinken, zo
wordt in ‘Levensbericht’3 ongeduldig gewacht op het einde, op de overgang naar een
goudglanzend tegelijk vorm-volkomen en vormeloze Niet.
Vooral als je jong bent, hoeft het andere niet voorbij de grens van leven en dood
te liggen. In Netje wekken de winterse ijsbloemen het verlangen naar iets ver en
schoon waar het ànders moet zijn als hier4, een droom van glanzende blankheid, van
zuiver en puur licht, een verlangen naar een
wereld, die niet de onze is. De wereld, waarin ijskristallen fonkelen en
schitteren, waar er ijsbloemen ranken langs de wegen en waar het duister
blauw is. De wereld, waarin grote, zwarte vogels rond het hoofd kringen,
wegzwalpen en weer en immer aanflapperen. De wereld van het puurste
licht, waarin roze kinderen u toestaren. De wereld waarin elke beweging
verstild is in een gebaar, - dat blijft en zich niet oplost.5
Een ideale wereld die wel een niet-wereld lijkt, een wereld na de dood. Of een wereld
voor het leven. De herinnering aan een soort zuiverheid die niet des mensen is. Het
verlangen naar een verloren paradijs, zoals Zielens het in Robert, zonder Bertrand!
...6 noemt; het verloren paradijs dat het hoofdpersonage uit Het duistere bloed7 letterlijk
hartstochtelijk najaagt. Heel even, wanneer ze met haar vriend Karel het bos en de
stilte intrekt en een moment van geluk kent in een arcadische natuurbeleving, is het
Netje mogelijk wat te proeven van die verloren glorie. In de stad evenwel ligt het
anders, daar is de dans het enige dat nog kan doen denken aan de sneeuwlandschappen
en de dromen van haar kinderjaren. De dans die enkele jaren eerder al door ‘Meneer
Pieternelle, Jubilaris’8 geroemd was om de vergetelheid van de overgave, het aan
niets
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meer denken, biedt ook Netje een uitkomst: de heidense vreugde van de dans is ook
een geestelijke bevrijding en moet
haar in dien staat van zaligheid brengen dat zij niets meer van de wereld
afweet en de paradijzen van de blanke puurheid, van de eeuwige geestelijke
ongeschondenheid betreden kan ...9
Enkele jaren later, in De dag van morgen10 wordt het motief nog eens opgenomen,
wordt de werveling van de dans symbool voor het leven zelf, wordt het hele leven
gecomprimeerd in enkele uren van gelukzaligheid.
Het geluk en de vergetelheid die Netje in de dans vindt, vinden de personages rond
haar in de weinige ogenblikken van lust en tederheid. Als Netje later aan de zijde
van Karel enkele jaren van zuiver, helder en glaspuur geluk kent, dan zijn zij een
droom voor de anderen.
Netjes ijskristallen droom van het Andere, als heerlijke verre sneeuwvelden even
opgeroepen in De dag van morgen, krijgt een pendant in Op een namiddag in
september11, de briefroman die Zielens entte op de in 1938 erg actuele oorlogsdreiging.
De roman omvat de correspondentie van een moeder en haar dochter. De dochter
overleefde een dubbele zelfmoordpoging waarbij haar vriend, onder de wapens
geroepen maar niet bereid te vechten, het leven liet. De dood was de enige echt vrije
keuze die ze hadden, de enige mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de situatie.
Het meisje heeft het bijzonder moeilijk het leven te aanvaarden. Haar moeder tracht
haar te troosten maar verliest zich hoe langer hoe meer in commentaren op haar eigen
verstarde huwelijkssituatie, haar dromen van vroeger en heel even zelfs de hoop op
een nieuwe kans voor die dromen aan de zijde van haar dochter.
In haar meisjesjaren droomde ze van het àndere land12, van een wereld, een
maatschappij van grote zuiverheid. Zij verlangde hartstochtelijk naar een land van
licht.13 Vertaald naar het najaar van 1938 ziet ze de jeugd, een in superlatieven
verheerlijkte jeugd, en vooral enkele eenzame voorlopers als de enige hoop voor de
toekomst. De jeugd heeft immers het voordeel geen geschiedenis te hebben, niet
gecorrumpeerd te zijn; de jeugd, dat is het geluk, en wat is het geluk
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anders dan zich bevrijd te [kunnen] voelen van al wat des menschen is14, het kwaad
dat generaties lang gecumuleerd werd dus.
In de laatste regels van de roman Terug tot de bron15, een herwerking en uitbreiding
van de novelle ‘Balzac’16, een tekst waarin een zwarte bokser en een Antwerpse
onderzoeksrechter met analoge en toch heel andere problemen een vriendschappelijke
relatie aangaan, krijgen we opnieuw het belang van de zuiverheid:
Men moet terug naar de fonkelende bron, dit is naar de zuiverheid van
het eigen wezen. Eerst dan gaat de wijde, ware wereld stralend open,
waarin het een vreugde en een rijkdom is te kunnen leven, dit is liefhebben,
zoodat men, met een glimlach, ook sterven kan.17
De context waarbinnen het begrip zuiverheid gebruikt wordt, mag dan al evolueren
in de evolutie van Zielens' proza, het is alleszins opmerkelijk dat dezelfde woorden
telkens weer gebruikt worden voor belangrijke typeringen. Tot in zijn monografie
over Opsomer18 toe heeft hij het over de zuivere idee, en het is in termen van
zuiverheid en ongereptheid dat hij in zijn onafgewerkte trilogie het hoofdpersonage
Oswald zal tekenen. Oswald, die zijn hele leven dit merk van zuiverheid zal bewaren
en daardoor altijd jong en edel, kuisch en zuiver blijven19. Zo zuiver dat zelfs een
overspelige liefde die zuiverheid niet kan bedreigen.
Zuiverheid, jeugd, geluk, de woorden die steeds terugkomen in deze beperkte
greep uit het oeuvre van Zielens, zijn kernbegrippen uit de literaire utopie. Aan die
literaire utopie, met name aan de droom van het verloren paradijs, herinneren ook
Zielens' herhaalde verwijzingen naar de betere wereld van voor de Eerste
Wereldoorlog, de goede tijd die volledig voorbij is. Redenen genoeg dus om het
werk van Zielens door een utopische bril te lezen.
Misschien al sedert de tijd dat Hippodamos van Milete een nieuw stratenplan voor
Piraeus ontwierp, zeker al sedert Plato zijn Politeia schreef en er op Sicilië mee ging
experimenteren, bestaat deze droom van jeugd en zuiverheid en geschiedenisloosheid.
Een droom die heel de geschiedenis door verfijnd en bijgestuurd werd door
maatschappelijke hervormers allerhand, mensen van goede
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wil eerder dan begaafde schrijvers. Een droom van zuiverheid die, eens ontsnapt aan
de hoede van welmenende literatoren, eens in handen van échte machthebbers, in
onze eeuw aanleiding gaf tot de gruwelijkste excessen, van de Endlösung in het
Derde Rijk, van de killing fields in het Cambodja van Pol Pot, van de etnische
zuiveringen in ex-Joegoslavië. De zo vaak bezongen zuiverheid als alibi voor de
grofst denkbare inbreuken op de mensenrechten. Een zuiverheid zoals geen literaire
utopie-ontwerper die ooit bedoelde.
Dat de zuiverheidsdrang tot excessen kan leiden is ondanks alle waarde die Zielens
aan het pure hecht ook voor hem geen geheim. In De dag van morgen werkt een
groep jongeren met de puurste overgave aan hun eigen, jonge, nieuwe wereld20 en
zijn verdenkingen van elitair isolationisme bijna te wettigen. In Te laat voor muziek
symboliseert de schandelijk misbruikte maar niettemin zuivere Hélène het lijden en
de verdrukking van de kleine mens, en in zijn afscheidsbrief schrijft de dokterszoon
aan zijn vader volgende toch wel erg extreme alinea:
De wereld moet eindelijk de zuiveren toebehoren. Wij, intellectuelen,
revolutionnairen, hebben de plicht, het gebod om de wereld te zuiveren
van het ongedierte, van verworden mensen, die óns het zuiver ademen
beletten. [...] Iedere dag worden er bij ons en trouwens overal, wandaden
bedreven en gij leefdet gerust, gij bekommerdet u om niets. Dát kenmerkt
uw generatie.21
Of hoe de nieuwe generatie de nieuwe orde ziet. Zielens heeft sympathie voor de
jeugd en schaart zich achter hun afwijzen van de vorige generatie, maar niets laat
vermoeden dat hij een gewelddadige epuratie nastreefde of zelfs maar zou goedkeuren.

Een betere maatschappij
De utopische terminologie, het utopische discours met klemtoon op jeugd en
zuiverheid, mag dan al een constante zijn in het werk van Zielens, men herinnert
zich de schrijver vooral om zijn persoonlijk doorvoeld sociaal engagement.
Zielens, de eersteling van een muzikale diamantslijper, werd op 13 juni 1901
geboren in de Pompstraat in het Antwerpse Sint-
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Andrieskwartier, de parochie van miserie, de armste buurt van de stad. De ellende
en de miserie waar hij als kind dagelijks getuige van was, zouden het grootste deel
van zijn oeuvre beïnvloeden. In zijn Herinneringen van toen22 kijkt Zielens terug op
die periode en op de rol van zijn vader in het ontstaan van een artistieke ambitie. Het
was zijn vader die hem tijdens wandelingen wees op de geboortehuizen van Hendrik
Conscience en Domien Sleeckx, beide in de Pompstraat. Het was zijn familie, zijn
vader vooral, die vlaamsgezindheid en sociaalvoelendheid doorgaf aan de jonge
Zielens, die hem Conscience en Sleeckx en Zetternam leerde lezen.
Onder impuls van zijn leraar Nederlands, Flor Mielants, kwam hij samen met zijn
vriend Herman Van den Reeck in maart 1918 in de pas opgerichte Activistische
Schoolbond terecht. Zielens zelf schreef het manifest van die bond. Dat hij een erg
strijdvaardig activist was blijkt ook uit een brief aan Victor Resseler, toen
hoofdredacteur van de Nieuwe Gazet23, waarin hij expliciet deelneemt aan de Vlaamse
debatten van het ogenblik. In het manifest is te lezen dat de betere toekomst door de
jeugd gerealiseerd zal moeten worden; een vertrouwen op de jeugd dat zijn leven
lang zal blijven doorzinderen. Niet zo het activistisch engagement van de adolescent,
want daarvan is nauwelijks nog een spoor te vinden na 1918. Van dan af wordt de
gewenste, de gedroomde toekomst getekend in termen van sociale rechtvaardigheid
en broederlijkheid.
Vanaf 1919 moet Zielens zelf instaan voor zijn culturele vorming. Na een al te
zware dagtaak als helper-fietsenmaker, als arbeider bij de telefoonmaatschappij leest
hij wat hij lezen kan. In die periode maakt hij ook, van binnenuit, de opkomst van
het moderne proletariaat en de sociale beweging mee. In 1920 wordt hij ‘markeur’
aan de haven, hij ontmoet er bij toeval de schrijver Frans Verschoren, geeft hem een
novelle mee ter beoordeling en daarmee gaat zijn literaire carrière van start:
Verschoren stuurde de tekst naar zijn Nederlandse vriend Herman Robbers,
hoofdredacteur van Elsevier's Geïllustreerd Maandschift en die publiceerde in 1921
‘Schoolkolonie’. Verschoren vond voor zijn jonge vriend ook ander werk, eerst een
administratief baantje dat hij verknoeide en dan via bemiddeling van Emmanuel de
Bom een betrekking als journalist bij de Volksgazet. Aanvankelijk moorden en
branden en gebroken benen, vanaf 1926, in opvolging van De Bom, de leiding over
de wekelijkse culturele bijlage.
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Ondanks het feit dat hij aansluit bij de romanvernieuwing eind van de jaren twintig,
een reactie tegen de gemeenschapskunst van de expressionisten, een sociaal solidair
persoonlijkheidsideaal, dat hij deelde met auteurs als Roelants en Walschap, houdt
Zielens, anders dan zijn tijdgenoten met een andere maatschappelijke achtergrond,
zijn aandacht gefixeerd op de sociale ellende van het proletariaat. Zijn personages
blijven geworteld in hun klasse. Zielens' vertellers ervaren aan den lijve de ellende
van hun proletariër-zijn, de ellende die de auteur zelf ervaren en vooral gezien heeft.
De achtergrond waartegen deze personages zich bewegen is vaak een breed
sociaal-historisch fresco. Daarmee is Zielens in te schrijven in de evolutie waarin
Zetternam en Edward Anseele hem voorgingen, Boon hem zou volgen. Socialistische
utopische opvattingen komen slechts zelden aan bod.
De negentiende eeuw geloofde in onophoudelijke innovatie en groei, en van
Saint-Simon tot Marx was men ervan overtuigd dat Utopia zeer snel zou gerealiseerd
worden, dat de toepassing van wetenschap en socialisme op korte termijn een duizend
jaar oude droom zouden waarmaken. De marxisten hebben echter opvallend lang
geweigerd om een duidelijk beeld te geven van de wereld onder het triomferende
marxisme en gaven slechts schoorvoetend toe aan de vraag van de basis. Vooral
August Bebels Die Frau und der Sozialismus (1883), een bijzonder gedetailleerde
beschrijving van het leven onder het socialisme, kende een groot succes. Vijftig
herdrukken binnen de dertig jaar maken het moeilijk de invloed van deze socialistische
utopische belofte te overschatten.
Terwijl vanaf ongeveer 1870 elders in Europa opvallend veel socialistisch
geïnspireerde utopieën verschenen, bleef het in Vlaanderen stil; geen tegenhangers
of epigonen van Bellamy, Hertzka, Morris. Zetternam, die het dichtst bij het
proletariaat stond, kon halfweg de eeuw de massa geen mooie toekomst voorspiegelen
omdat hij er zelf niet in geloofde, maar ook Anseele pleitte in zijn rode bijbel Voor
't Volk Geofferd (1880) slechts enkele bladzijden lang op basis van
internationalistische ideeën voor een utopische staatsinrichting. En voor de rest deden
de socialisten er het zwijgen toe. Anders dan in Nederland, waar zich een bijzonder
druk debat ontwikkelde over de toekomststaat en speciale aandacht werd besteed
aan de rol van de arbeiders en de politiek-morele inrichting van de staat.
Lode Zielens wortelde in het stadsproletariaat, was als journalist verbonden aan
een socialistische krant en droomde, net als zijn personages, van het Andere, van
een betere wereld. Het is te verwachten dat die utopische droom, socialistisch
gekleurd, in zijn romans en novellen terug te vinden is.
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In de eerste teksten is daar geen sprake van, maar als hij in 1930 een ook in boek
uitgegeven reportage schrijft over De eerste vijf-en-twintig jaren van den
Havenarbeidersbond, dan krijgen we een toekomstgerichte benadering. De tekst is
een vaak epische geschiedenis van worstelen en vechten en van geloof in de toekomst:
Er is het ideaal dat allen voor de oogen glanst en schitterend de weg
verlicht: de ontvoogding van de werkende klasse.24
Sleutelwoorden in de tekst zijn solidariteit en propaganda, in tweede orde tucht, die
de organisatie hebben toegelaten de dokwerker ver boven zijn aanvankelijk lot uit
te tillen. Zielens gelooft onmiskenbaar in het syndicalisme om een betere wereld te
bereiken, maar zijn romanpersonages haasten zich niet om aan te sluiten bij een
vakbond.
Het toekomstgerichte en het vertrouwen in het syndicalisme zijn ook de erg concrete
antipode van de droom van het verloren paradijs die sommige passages van Zielens
karakteriseert. De tijd van vroeger is ondanks de soms mythische verwijzingen ernaar,
ondanks het soms erg concrete aanvoelen van de vooroorlogse periode als een betere
periode, geen ideaal voor de Antwerpse auteur. Het lijkt me belangrijk om dit in een
overzicht van Zielens' toekomstdenken extra te benadrukken omdat andere Vlaamse
auteurs wel naar dat ideaal terugverlangden. Niet iedereen was immers tevreden met
de ontwikkelingen in de bruisende gay twenties: wie dat van in de marge, van in de
provincie moest meemaken, had het daar wel eens moeilijk mee. Zo is bijvoorbeeld
de roman Van eene Wondere Parochie ... van Ary Sleeks (Karel Seys)25, een
schildering van een reactionair, antimodern Utopia waarin enkele boerengezinnen
leefden als vroeger, onmiskenbaar een uiting van de angst voor al de
vernieuwingsdrift. Een tekst die verwant is aan de zgn. Simplicity-beweging die in
het interbellum in Engeland nogal wat belangstelling genoot.
Het hoeft geen betoog dat een overtuigd syndicalist zoals Zielens, ondanks een af
en toe geventileerd heimwee naar een mythisch of alleen maar vooroorlogs verleden,
niet uit was op dergelijke gesimplifieerde comeback van het verleden. Zielens is veel
meer geïnteresseerd in de toekomst en in de rol die het socialisme kan spelen. In zijn
in een arbeidersmilieu gesitueerde roman Het duistere bloed, waarin vooral een
psychologische ontwikkeling centraal staat, is er
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occasioneel aandacht voor de groei van dat socialisme. De aandacht uit de reportages
raakt stilaan ook geïntegreerd in zijn scheppend proza. Een van de nevenpersonages
is een overtuigd socialist, leest de socialistische druksels en licht die toe voor ieder
die het wil horen. De proletariërs kunnen wel eens verliezen maar uiteindelijk zal de
overwinning voor hen zijn, en
[...] dàn eerst [zou] het heerlijke zachte geluk de wereld [...] bestralen
als de wereld er een geworden was van rechtvaardigheid en kameraadschap.
Dat kon maar eerst als ieder vrij naar zijn geestelijke en materieele
behoeften kon leven.26
Maar die tijd is nog ver, het geloof is nog klein, mensen willen wel een socialistische
krant lezen en rood stemmen, maar echt ijveren voor de partij, zich aansluiten, doen
de meesten niet. Nog niet.
In 1932 verschijnt dan Zielens' grote sociale roman Moeder, waarom leven wij?
Het bekende verhaal van Netje, drie generaties armen in de grootstad, overduidelijk
Antwerpen maar niettemin toch bepaald universeel. Meer dan in enig ander werk
dromen de personages in deze roman in vage, lyrische bewoordingen van het Andere,
van de betere wereld.
De eerste generatie heeft nauwelijks hoop, Netjes leven illustreert de groei van de
partij, haar zoon Hendrik wordt lid en brengt in haar het visioen van een haalbare
betere toekomst:
Mijn zoon strijdt voor het geluk van de menschen. Dat geluk zal hij
misschien wel niet kennen, en zijne kinderen ook niet, ik bedoel het
allerlaatste geluk, het geluk, dat erin bestaat eenvoudig te leven zonder
onrecht, zonder verlangen, in een goedheid, die algemeen is. Uw plicht te
doen aan de zijde van anderen, die uwe broeders en zusters zijn en dat in
een wereld [...] waar de menschen eenvoudig goede menschen zijn.27
In de jaren twintig en dertig werd de BWP politiek-ideologisch hervormd en Zielens
deelt de hoop van de opkomende sterke arbeiderspartij. Al wordt in de roman maar
weinig over het socialisme gesproken, het einde is een emotionele evocatie van het
verlangen naar een betere wereld, en de roep om een betere toekomst en meer
menselijkheid wordt door de kinderen overgenomen.
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In De gele roos28, een roman die pas na jaren schrijven, in 1933 zijn uiteindelijke
vorm kreeg, weet Etienne, door zelfstudie, zowel materieel als cultureel hogerop te
komen in de maatschappij. Dat belet echter niet dat hij zich altijd bewust is gebleven
tot het proletariaat te behoren, dat hij vaak terugverlangt naar zijn eenvoudig
arbeiderspak en zijn kameraden van vroeger. Een verlangen naar de klasse waaruit
hij is voortgekomen en waarin hij heeft geleden, veeleer dan een reactie op de
burgerlijke zelfvoldaanheid of op het heersende maatschappelijke systeem dat hij
niet als de ware sociale orde erkent. In Etienne herkennen we zonder veel moeite de
selfmade man Lode Zielens, die ondanks regelmatige geldtekorten toch al een hele
weg had afgelegd en de Pompstraat ver ontgroeid was, die al droomde van zijn stulpje
op de Kalmthoutse heide, de woning die de naam ‘De gele roos’ zou krijgen. Ondanks
die verburgerlijking bleef hij echter én professioneel, als journalist, én emotioneel,
als mens en als schrijver, met het proletariaat verbonden. Het heersende
maatschappelijk bestel heeft niet zijn goedkeuring, ook al weet hij zich er vlot in te
bewegen en komt een alternatief niet echt aan bod in deze roman. Hoe meer hij
trouwens ingekapseld raakt in de burgerlijke maatschappij, hoe moeilijker het ook
voor hem wordt om zonder gezichtsverlies alternatieven voor te stellen.
Dergelijke alternatieven waren in zijn directe omgeving trouwens al uitgebreid
door anderen aangekaart, gewogen en te licht bevonden. Ik denk dan in het bijzonder
aan enkele romans van Walschap, Brunclair en Kenis. Uit Walschaps Waldo, een
roman geschreven tussen 1920 en 1927, blijkt ongenoegen met de werking van de
democratie, hoop op een vreedzame revolutie, maar ongeloof in de realiseerbaarheid
daarvan omwille van de incompatibiliteit van macht en rechtvaardigheid. Ook de
humanitaire expressionist Victor J. Brunclair droomde van een wereldrevolutie maar
de socialistische heilsstaat die hij hoogdravend literair gestalte gaf in De monnik in
het westen (1927) haalde niet de laatste bladzijden van de roman. In diezelfde jaren
ging Paul Kenis persoonlijk in een anarchistische commune ondervinden hoe men
een nieuwe wereld moest maken. Zijn relaas, De apostels van het nieuwe rijk (1930)
is ontluisterend: alle gemeenschapsstreven gaat ten onder aan individualisme. Noch
het communisme noch het anarchisme, noch het dogmatische, noch het libertaire
marxisme zijn het utopia waar de wereld op wacht. Met zulke voorgangers enerzijds,
met de eigen verburgerlijking anderzijds, lag het niet meer in Zielens' mogelijkheden
om een socialistisch Utopia literair gestalte te geven.
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Een betere wereld alleen maar in termen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid
enz. lijkt halfweg de jaren dertig trouwens niet meer denkbaar. Vanaf het einde van
de jaren twintig zijn er internationaal de economische problemen en in het voorjaar
van 1934 brengt de Bank van de Arbeid Zielens' spaargeld in gevaar. Vanaf 1935
hypothekeert de bewapening ieder toekomstontwerp. Voor Zielens wordt het behoud
van de vrede de belangrijkste factor in zijn denken over de toekomst. Op 16 september
1935 schrijft hij zijn vriend en uitgever Herman Robbers29 over zijn [...] vrees voor
de oorlog, - wie leeft anno 1935 nog rustig? - [...] vraagt hij zich angstig af.
Maar ook hier engageert hij zich. Als enige Vlaming in een gezelschap van veertig
neemt hij met zijn ‘Oproep tot den nieuwen mensch’ deel aan het als manifest
bedoelde Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme, een initiatief van de
‘Jongeren Vredes Actie’30. Zielens' emotionele tekst bestaat uit een aantal citaten
over de oorlog, flarden tekst over de bewapeningswedloop zoals die op filmjournaals
te bekijken is, bedenkingen bij het martialiseren van werklozen, maar is vóór alles
een poging tot geloven en hopen tegen alle voor de hand liggend pessimisme in. De
laatste alinea's, vooral de laatste regels van deze oproep zijn veelbetekenend voor de
accentverschuiving in Zielens' toekomstverwachting:
Zullen wij ooit het begrip oorlog kunnen overwinnen? Het moet. Het
is voor mij een waarheid en elken dag steeds meer en meer, ‘vrede’, de
pure algeheele vrede zal maar alleen mogelijk zijn in die zuivere klare
wereld, waarvan wij allen, naïeve idealisten, ondanks véél en ondanks,
soms, ons zelf, droomen durven. De maatschappij 1935 of de som van àl
wat de maatschappij 1935 vormt, draagt in zich de idee oorlog.
Wij moeten ijveren voor een andere maatschappij.
Of dan maar voor den nieuwen mensch.
Of dan maar voor den nieuwen mensch. IJveren voor een nieuwe mens die de
maatschappij van de toekomst gestalte zal moeten geven. Heel snel, zo blijkt, zal
Zielens' streven haast volledig teruggeplooid worden op de mens, op het individu.
Maar zo ver zijn we nog niet. Laten we eerst even kijken naar de literaire verwerking
van de oorlogsdreiging.
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Van betere maatschappij tot betere mens
De ondanks zijn titel erg sombere roman Nu begint het leven31 begint met terugkerende
soldaten in 1918. Hun geloof in de toekomst heeft hen staande gehouden in de
loopgraven maar de dromen worden niet ingelost, ze hebben hoofdzakelijk ellende
te goed. Menselijke ellende, fysisch en geestelijk. Voor alle personages uit deze erg
sombere roman. De zelfkant van de maatschappij, arbeidersmilieus, prostitutiebuurten,
enz. Uitzichtloze karakteriseringen die duidelijk maken dat er weinig of geen hoop
is voor mens en maatschappij. Enkele keren formuleren de personages iets als een
ideaal; in het spoor van Tolstoï wordt geopteerd voor een dienende liefde, opoffering
en opperste kameraadschap. Idealen houden een mens recht, maar ondertussen staan
de bladzijden bol van de angst voor de toekomst, voor de werkloosheid, voor wat in
Duitsland gebeurt, voor Hitler, voor een nieuwe oorlog.
Vooral de jonge mensen wekken Zielens' deernis. Het maakt hem, net als zijn
hoofdpersonage Simon, treurig dat zoveel jonge mannen moeten stempelen. Arbeiden
zouden ze moeten, trouwen, kinderen krijgen, meesters worden in plaats van
geslachtofferden. De jeugd blijft een belangrijke factor in Zielens' denken over de
toekomst, maar rondom zich ziet hij slechts jonge mensen die geen kans krijgen.
Vergeven en vergeten worden als belangrijke waarden naar voren geschoven maar
de hoop op een betere mens, die in de laatste alinea zo duidelijk blijkt, is niet echt
overtuigend en kan de meer dan tweehonderd bladzijden miserabilisme niet doen
vergeten.
Nu begint het leven kwam niet onder een goed gesternte op de markt. Hoe moest
Zielens zulk boek aanbieden aan Frans Verschoren, de man die hem ontdekte? Net
voor het verschijnen van het boek verloor Verschoren zijn zoon in een auto-ongeval.
Maar er was meer. De personages uit de roman hadden er ruim tweehonderd
bladzijden over gedaan om het trauma van 14-18 te verwerken en er zijn al nieuwe
oorlogsberichten. In december 1934 dringen Italiaanse soldaten 120 km diep het
Abessijnse grondgebied binnen. Internationale protesten kunnen niet baten, Italië
stuurt wapens en manschappen naar zijn Afrikaanse kolonies en op 2 oktober valt
het met 18 divisies Abessinië binnen. 250 000 manschappen moeten Mussolini's
uitspraak dat het fascisme een overwinning nodig heeft, waarmaken. De invasie
schokt het vertrouwen in de Volkenbond. Een volledig economisch en militair
embargo zit er niet in want Engeland heeft liever een vergelijk met Rome en Frankrijk
wil
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de Italiaanse steun tegen Duitsland niet verspelen.
Hoezeer het conflict ook hier tot de angstige verbeelding sprak, wordt meer dan
duidelijk in een brief van Zielens aan Robbers. Op 9 november 1935 schrijft hij hem
het volgende:
Maar laat mij nog dit zeggen dat ik dagen lang zoo goed als kapot
geweest ben door den Afrikaanschen oorlog - en de vrees dat de brand
zou overslaan. O, menschelijke waardigheid, waar zijt ge! En precies in
die dagen verscheen er een boek: ‘Nu begint het leven’ Mijn god, wat heb
ik dien titel gehaat! [...]
En die oorlog! Dat hij nog mogelijk is anno 1935! Wat moeten wij toch
beschaamd zijn tot het menschelijk ras te behooren. - En onze liefde moet
dan nog grooter zijn, omdat wij zooveel haat en onwaardigheid moeten
overwinnen.
Op 16 februari 1936 behaalt het Frenta Popular, het Volksfront, een coalitie van
linkse partijen een grote meerderheid bij de Spaanse parlementsverkiezingen. Op 3
mei behaalt ook in Frankrijk een links Volksfront een absolute meerderheid. Dezelfde
maand zijn er ook parlementsverkiezingen in België, worden de traditionele partijen
verpletterend verslagen en kent Rex zijn grote doorbraak. Heel Europa door wordt
de politieke polarisering steeds groter en in Spanje komt het tot een gewelddadige
confrontatie. Het pronuciamiento van de generaals Franco en Mola is het begin van
een bloedige burgeroorlog. Internationale brigades steunen de republikeinen en de
mogendheden besluiten onder impuls van de Franse Volksfrontleider Léon Blum,
tot non-interventie. Een ijdele poging om een Europese oorlog te vermijden.
Deze Europese voorhoedegevechten, het logische gevolg van de politieke
polarisering en de bewapeningswedloop, de bevestiging ook van Zielens' angst, zijn
prominent aanwezig in het laatste gedeelte van De dag van morgen. Hoofdpersonage
Bert is lid van rode jeugdbewegingen, raakt verwikkeld in de kiesstrijd en volgt van
op afstand de oorlog in Spanje. Vrienden worden neergeschoten tijdens de
verkiezingscampagne, vrienden sneuvelen in Spanje, maar de hoop op een betere
wereld blijft onaantastbaar, zo lijkt het:
Er zal een heel andere wereld komen, er zullen geen rijken meer zijn
en geen armen, geen koningen en keizers; de martelaren zullen worden
gewroken, [...]32
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De strijdbare, levenskrachtige jeugd, gemotiveerd door politiek idealisme, is Zielens'
hoop voor de toekomst. Dit is een jeugd die weet waarvoor zij leeft, die het leven
wil kneden naar haar ideaal. Een generatie die een doel heeft waarvan ze weliswaar
weet dat ze het niet zal bereiken, maar die via haar kinderen en het geloof in haar
kinderen dat doel toch dichterbij ziet. Voor die kinderen is het dat men altijd moet
herbeginnen, dat de mens, bezeten van hoop, ondanks alle ellende, verdriet en
teleurstellingen, telkens weer begint.
De dag van morgen is ook een roman over de politieke strijd in Vlaanderen. Zielens
die een enkele keer wel links, naar revolutie hunkerend fundamentalisme introduceert,
verlangt zelf zeer expliciet geen revolutie. Ondanks de jeugd en de zuiverheid die
hij in zijn roman verheerlijkt, moet de betere wereld toch maar in het verlengde van
de bestaande liggen. Sociaal en politiek reformisme volstaan voor hem, maar hij gaat
de discussie niet uit de weg. Een van Berts medestanders gelooft niet in het doorgeven
van idealen via de kinderen, is ervan overtuigd dat kinderen moeten rebelleren tegen
hun ouders, en wijst ook het geluk, Berts huiselijke geluk af. Het geluk is volgens
hem een burgerlijk iets, het wiegt de mens in slaap. De verburgerlijking, zo beweert
hij,
is het ergste dat ons kan overkomen. Dat is roesten, slijten, een
winterslaap voor het leven!33
Maar op de weg naar die verburgerlijking heeft Lode Zielens zelf, ondanks zijn
blijvende sympathie voor het proletariaat en zijn streven naar sociale rechtvaardigheid,
al een heel eind weegs afgelegd en dat verklaart waarom het meer revolutionaire pad
slechts heel even, zij het veelbetekenend, gevolgd wordt.
In deze jaren van politieke polarisering, maakt hij zijn roman ook erg, zij het vaak
te clichématig, politiek. Het is niet toevallig dat hij getroffen wordt door de eenheid
en de solidariteit van de arme buurten. Of misschien werd hij er niet door getroffen,
maar beschreef hij, eerder propagandistisch dus, een solidariteit die hij meer dan
wenselijk achtte met het oog op de toekomst. Politiek is immers een fundamenteel
bestanddeel van het dagelijkse leven en het is fout te doen alsof men er niet bij
betrokken is. Zeker in een tijd die gekenmerkt wordt door agitatorische golven van
nieuwe partijen, van leiders die alles weg willen maar aan het regime zelf niet willen
raken. Leon Degrelle wordt niet genoemd maar het is niet mogelijk om niet aan hem
te denken. Het actualiseren wordt
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zo mogelijk nog herkenbaarder wanneer socialistische militanten door de fascisten
worden vermoord tijdens een erg geslaagde evocatie van verkiezingsrellen. Wie kon
bij het lezen van die passage niet denken aan de in de nacht van 22 op 23 mei 1936
neergeschoten Antwerpse socialisten Pot en Grijp.
Ondanks het uiteindelijke vertrouwen op de toekomst, op het kind om de toekomst
tot een leefbare plek te maken, is De dag van morgen eerder een grimmige roman,
waarin de sprankels hoop slechts met moeite kunnen overleven in een kroniek van
dagelijkse angst.
De dagelijkse angst, de oorlogsdreiging, blijft een belangrijk motief in Zielens'
literaire werk en ook zijn volgende roman sluit naadloos aan bij de actualiteit. De
eerder al uitvoerig geciteerde briefroman Op een namiddag in september vangt niet
toevallig aan op 29 september 1938. De dag dat in München door Hitler, Mussolini,
Daladier en Chamberlain beslist werd over het lot van Sudetenland, het stukje
Tsjechoslovakije dat van dan af tot Duitsland zou behoren. Nog maar eens een poging
om de vrede in Europa te bewaren en in ieder geval een appeasement dat het continent
opgelucht deed herademen.
Lucien, pas gemobiliseerd, pleegt zelfmoord de dag voor de beslissing. De
correspondentie tussen zijn meisje Jeanne en haar moeder bevat een reeks
beschouwingen over leven, liefde, toekomst en waarden. Tegen de achtergrond van
de oorlogsdreiging is er vooral (maar niet alleen) in de figuur van Lucien een
verheerlijking van de jeugd en via de jeugd hoop op de toekomst. De briefroman
wordt, zoals hoger al gezegd, het levensbericht van de moeder, haar verwachtingen,
haar droom van het Andere, haar desillusies.
In de brieven, zowel die van de moeder als die van Jeanne blijft het geloof in de
mens en de maatschappij wel aanwezig, maar op de mens van vandaag kan je maar
beter niet rekenen. Waarom komen ze niet in verzet tegen de wanhopige warboel die
de wereld is? Ze zijn volmaakt tevreden met een biertje en hun uitkering; ze leuteren
over liefde zonder te weten hoe groots die wel is. Hun geweten dommelt telkens
meteen weer in. Daarom ook verzet Jeanne zich zo hevig tegen het slachtofferen van
een heel volk voor onze veiligheid en tijdelijke vrede. Wat in München gebeurde
raakt essentieel de menselijke waardigheid, de waardigheid van de tijd. In een
oorspronkelijke, nieuwe mensheid gelooft ze niet meer; bovendien zouden de oude
kwalen toch weer meteen de kop opsteken. Alle pessimisme ten spijt eindigt Zielens
toch ook deze roman weer op een woord van hoop en met een hoofdpersonage dat
zich wil blijven inzetten voor mens en wereld.
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Lode Zielens geeft heel zijn oeuvre door belangrijke personages op erg herkenbare
wijze aspecten van zijn eigen gedachtenwereld mee. Ook hier is dat het geval, maar
de wijze waarop hij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en taak van de
intellectueel, van de schrijver in het bijzonder, belicht, is wel extra opvallend. Jeanne
merkt op dat de mens van 1938 in zijn totaliteit vervlochten is met het wereldbestel,
Maar niets daarvan of zeer weinig, vindt men in de romans van onzen tijd
terug, zij leeren ons niets over de diepere oorzaken, gevolgen van wat onze
tijd en zijn tekort en zijn nood is. En daardoor is er in de boeken van onze
schrijvers een groot tekort, een groote onvolledigheid, gewild of niet, ik
laat het buiten beschouwing.34
Zielens kon moeilijk duidelijker verwoorden hoezeer hij vond dat schrijvers,
intellectuelen en kunstenaars tekort waren geschoten, hun verantwoordelijkheid
tegenover de gemeenschap niet hadden genomen.
Op het ogenblik dat Op een namiddag in september verscheen was allang duidelijk
dat Chamberlain in München de oorlog maar korte tijd had kunnen uitstellen. Tijdens
de eerste oorlogsjaren publiceert Zielens enkele verhalenbundels: Te laat voor muziek
en Lees en vergeet35 in 1941, Herinneringen van toen36, een collectie autobiografische
schetsen, in 1942. De meeste van deze teksten zijn veel vrijblijvender dan de romans
uit de vorige periode maar ondanks zijn slechte relatie met de bezetter kon Zielens
toch niet nalaten om juist in deze periode, in de novellen ‘Te laat voor muziek’ en
‘Het schot’, nog enkele keren te wijzen op de verantwoordelijkheid van de
intellectuelen. In laatstgenoemde tekst evalueert hij de eigen generatie:
Die de ouderen striemend verweten 1914 niet te hebben kunnen
voorkomen, hebben niets kunnen beletten. Onze nederlaag is bitterder en
troostelozer, want wij waren voorbereid. Is het een excuus, dat zoveel van
dit dampende jaar zijn wortels heeft in 1918, waarvoor wij niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld?37
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Op 4 september 1944 werd Antwerpen bevrijd door de Britse 11de pantserdivisie en
na jaren van weinig meer dan o.m. ‘klusjes’ op het Antwerpse AMVC en onbetaald
verlof om aan zijn trilogie te kunnen werken, wordt ook voor Zielens de situatie
genormaliseerd. Hij kan terug aan het werk als journalist en publiceert o.m. een
brochure over de gruwelen van het kamp van Breendonk. Op 28 november 1944,
onderweg van de redactie van de Volksgazet naar het gerechtshof waar hij de
collaboratieprocessen volgde, werd Lode Zielens het slachtoffer van een Duitse
V-bom. Aan zijn graf sprak Camille Huysmans over een vriend en schrijver die nooit
vijanden had gehad, die leefde in een wereld die nog niet bestaat; - in een wereld
die nog komen moet, - in een wereld die we nog moeten opbouwen, die in zijn
omgeving mannen vond die met hun handen en met hun brein arbeidden aan wat ze
ontdekten in de droomen hunner overtuiging: een maatschappij zonder oorlog en
zonder armoede, een man die geloofde in de menschheid.38
Huysmans' grafrede, af en toe een woordelijke herinnering aan de wijze waarop
Zielens hem had geportretteerd aan het graf van de vermoorde militanten in De dag
van morgen, is de openingstekst van het kort na de dood van de auteur gepubliceerde
Gedenkboek. In dit gedenkboek spreekt ook uit de teksten van de anderen de utopische
karaktertrek van de auteur die door Huysmans zo benadrukt werd.
Mussche ziet achter de individuele avonturen van de personages het lot van heel
hun klasse, en in de verte de hoop op een betere wereld. Walschap benadrukt dat
Zielens' streven naar het maatschappelijk betere wonderwel harmonieerde met de
atmosfeer van het socialisme van na '18, dat niet meer de ruwe revolutionaire
verovering van Anseele was, en zich verlustigde in de vredesdroom waarin toen niet
alleen de socialisten beaat wegzonken.

Leven en literatuur
Zonder dat dat bleek uit zijn bijdragen voor de krant, wordt Zielens' geloof in
maatschappelijke vooruitgang van langsom meer op de proef gesteld en in zijn literair
werk komt veel meer het individuele lot dan het lot van de maatschappij op de
voorgrond. De verburgerlijking is zeker in even grote mate het gevolg van een
inzoomen op een kleine groep, het gezin bijvoorbeeld, omdat hij hoopt dat daar
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nog wel de verbetering te vinden kan zijn waar hij maatschappelijk aan wanhoopt,
als van de evolutie in zijn persoonlijk leven dat zich o.m. door zijn succes als schrijver
ook in andere kringen afspeelt dan voor kinderen uit de Antwerpse Pompstraat
gebruikelijk is. Zijn hele leven, zo noteert Ger Schmook in het Gedenkboek was
immers één streven om uit den doem van zijn proleetschap uit te groeien! In naam
van zichzelf; in naam van zijn makkers39. Hij ging ook graag om met de betere klassen
van de samenleving, onderhield vriendschappelijke contacten met zijn directeur,
kunstschilder Isidoor baron Opsomer, aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten en wist kapitalistische sigaren echt wel te waarderen.
Zonder één moment zijn deernis voor het proletariaat op te geven, zonder ooit te
vergeten dat hij uit het proletariaat afkomstig is, dat hij voor het proletariaat schrijft,
is hij zelf een heel ander leven gaan lijden dan zijn personages, is ook zijn kijk op
het leven van de lagere klassen waziger geworden, en hebben romans als Nu begint
het leven en De dag van morgen er volgens Zielens' biograaf Eric Segers omwille
van hun idealistische tendens minder succes40. Ondanks zijn problemen met uitgevers
en bibliotheken die vrijzinnige auteurs weigeren, ondanks de steeds opnieuw
geformuleerde financiële klachten, ondanks de zwakke gezondheid van zijn zoontje
is Lode Zielens een erg gelukkig man geweest. Twee dikke mappen brieven aan
Herman Robbers getuigen daarvan.
De brieven bestrijken de periode van 7 februari 1921, kort nadat Frans Verschoren
de auteur bij Robbers had geïntroduceerd, tot 22 april 1937, kort voor de dood van
de uitgever. De brieven zijn bijzonder persoonlijk en men voelt zich soms
ongemakkelijk bij het lezen ervan. Zielens vertelt uitgebreid over zijn leven, over
het schattige meisje waarmee hij huwde, over zijn literaire plannen, over de groei en
ziekten en schoolvorderingen van zijn zoon, enz. De vriendschap is meer dan gemeend
maar toch heeft Zielens vooral aandacht voor zichzelf, jaar na jaar komt hij te laat
met zijn verjaardagswensen voor de bewonderde Robbers. Vanaf de geboorte, in
1925, van zoon Herman, genoemd naar de uitgever, ondertekent de Antwerpse
schrijver geregeld met de gelukkige familie. In deze briefwisseling is het utopische
discours totaal afwezig en slechts af en toe zijn er parallellen tussen de correspondentie
en de literatuur. Wel komen we te weten dat Zielens bijna uit de partij werd gezet
omwille van zijn verhaal ‘Corneel Calmijn, gemeenteraadslid’ dat in een Amsterdams
blad werd gepubliceerd
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en niet helemaal ten onrechte beschouwd werd als het ridiculiseren van een
vooraanstaand partijgenoot (26/9/27). We vernemen hoe de schrijver reageerde toen
Brulez zijn werk kraakte in een Franstalig fascistisch weekblad (22/11/35). We zijn
vooral, brief na brief, getuige van het huiselijke geluk van de schrijver.
Hoe ouder ik word hoe meer ik [vrouw en kind] liefheb. Wat zijn wij toch
gelukkig wij die waarlijk een haard hebben. Veel is ons afgenomen, veel
idealen zijn verminkt, vele ontgoochelingen opgeloopen maar dat hebben
wij toch nog, dat bezitten wij dan toch nog volkomen. - Wij leeren het
elken dag al meer en meer waardeeren, zulke rijkdom. (9/11/35)
Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij vrouw en kind liefheeft. Meer dan wat dan ook
voelde Zielens zijn persoonlijk geluk bedreigd door de bewapeningswedloop, de
politieke polarisering, en het oplopen van internationale spanningen. Hij blijft geloven
in het socialisme, maar het is een geloof tegen beter weten in. Ook voor Zielens was
het in de tweede helft van de jaren dertig duidelijk dat een socialistische heilsstaat,
zelfs maar een maatschappij waarin het socialisme voldoende hervormingen had
kunnen aanbrengen om wat meer rechtvaardigheid en wat meer geluk voor iedereen
te waarborgen, niet meer realistisch was.
Wij moeten ijveren voor een andere maatschappij.
Of dan maar voor den nieuwen mensen.
besloot hij in 1935 zijn bijdrage in de pacifistische bundel. Slechts zelden zorgt een
auteur ervoor dat de keerpunten in zijn denken zo nauwkeurig op te sporen zijn.
Vanaf Nu begint het leven vindt Zielens de maatschappij als geheel niet meer te
verbeteren. Zoveel blijkt alvast uit de slotalinea:
Laat de wereld, laat de aarde krimpen onder angst en mizeries zonder tal,
hier zijn er dan toch enkelen, die ondanks deze angsten, ondanks deze
mizeries, het leven hervonden en het opnieuw willen beginnen, het schoone,
edele leven, doorstraald van liefde en rechtvaardigheid van mensch tot
mensch. Nu begint voor hen het leven. Het betere leven ... Maar, dat het
niet het betere leven voor allen is! Nog niet voor allen! ...41
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In het beste geval kon je maar hopen op de individuele mens, kon je streven naar een
goede mens, een mens van goede wil, en geluk in kleine, huiselijke kring. Het
hoopvolle einde van de meeste van zijn teksten uit de tweede helft van de jaren dertig
is beperkt tot dit hopen op het individu, dit werken aan de mens van morgen. Door
de oorlogsdreiging heeft Zielens zich teruggeplooid op het gezin, zijn laatste burcht
tegen een bedreigende maatschappij, en des te kwetsbaarder door de hoge mate van
geluk die hij erin vond. De in een van de novellen uit Te laat voor muziek nog eens
even uitgedrukte hoop dat het kleine volk ooit zal opstaan en nemen waar het recht
op heeft, klinkt meer obligaat dan oprecht. De auteur was geëvolueerd, en met hem
zijn werk. Zeer terecht schreef de weduwe Zielens42 over het werk van haar man, van
wie ze persoonlijke trekken herkent in verschillende personages:
de werken van Lode - ze houden zoo innig verband met z'n eigen leven met het leven van ons drieen [sic] - met Lode's mensch zijn.
Niet iedereen volgde de auteur in dit terugplooien op het gezin. Walschap herinnerde
zich in het Gedenkboek43 dat sommige van Zielens' socialistische medestanders zelfs
in de periode 1930-1935 liever een strijdbaarder socialisme in zijn proza hadden
gelezen; de communistische auteur en criticus Jozef Versou zou in zijn overzicht
van de proletarische literatuur, Stemmen der vrijheid44, Zielens afdoen als een
interessant populist, beschrijver van het proletariaat dus, wie het ieder werkelijk
revolutionair ideaal ontbrak.
Zielens' gezinsgeluk is duidelijk, zoals een personage uit De dag van morgen dat
al omschreef, de zekerste weg naar de verburgerlijking, het wiegt in slaap, of brengt
hem tenminste op andere gedachten. Uit de onvoltooide trilogie die hij tijdens de
oorlog schreef, blijkt dat ten overvloede. Alles wordt betaald en Menschen als wij
...45 spelen in een heel ander maatschappelijk milieu. In het spoor van de grote
trilogieën die het maakten bij het publiek, vatte de auteur het plan op voor een werk
van grote omvang. Plaats van de actie is de wereld van de haute finance. Hoofdfiguur
is Oswald, zoon van een vrij onbeduidende klerk maar vertrouweling van de directeur
en gunsteling van diens vrouw met wie hij eerst een platonische, later ook een andere
verhouding heeft. Romans die barsten van de nevenintri-
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ges, die zicht geven op heel wat verschillende aspecten van het maatschappelijk
leven, die als soap opera voor televisie bewerkt ongetwijfeld een groot publiek zouden
kunnen aanspreken. In zijn monografie over Zielens heeft Eric Segers de twee delen
van de trilogie erg extensief bestudeerd; hier kunnen we volstaan met te verwijzen
naar de enkele passages die voor ons onderwerp relevant zijn.
Ten eerste is er de al vermelde karakterisering van het hoofdpersonage. Ook al
bedriegt Oswald zijn patroon met zijn vrouw, Zielens blijft hem beschrijven in termen
van puurheid, van zuiverheid, van jeugd; zelfs de overspelige liefde lijkt hier zuiver.
Omwille van de harmonie. Als Oswald praat, droomt Madeleine weg in gedachten
aan een grote harmonie tussen twee mensen. De beschrijving van dit geluk is een
lyrische ontboezeming die Zielens' betrokkenheid extra onderstreept:
Ze was afgedwaald in groene zalen, vol gouden lichtbundels. Blond en
blank zweefde ze en naast haar was een man, die sprak woorden van
teederheid en toch van kracht, waaronder ze bijna brak. De man sloeg zijn
arm rond haar en had haar lief; ze steeg en deinde op golven van harpen,
met gouden bogen in het zachte groen. De man vond zijn kracht in haar
luisteren en verrukkingen in het luisteren. Hij sprak van achter licht en
duisternis en luisterde ook naar zichzelf terwijl hij sprak. Hij luisterde naar
de woorden van zijn eenzaam hart en verwonderde zich en deze
verwondering en de vreugde van zijn hart bracht hij haar, zoodat ze niet
meer eenzaam was, maar gelukkig, gelukkig. Er was een fijn en hoog
geschal van blijde muziek; harpetonen waren als verglijdende zonnestralen,
als ladders van het goudenste licht en het zachte ruischen van ergens een
waterval, het liefelijk klateren van zilver fonkelend water komt haar toe.46
Een wereld van individueel geluk, welke rampen er daarbuiten ook gebeuren, wordt
in deze laatste periode als het absolute summum vooropgesteld. Dat in het tweede
deel van de trilogie een jonge communist als belangrijk personage wordt
geïntroduceerd kan daar nog maar weinig aan veranderen.
Daniël walgt van de onzuiverheid van het westen en stelt zijn hoop op de nieuwe
wereld die in Rusland wordt opgebouwd. Uiteindelijk vindt hij zijn taak en roeping
in de algehele wegcijfering van zichzelf, de enige weg die nog tot bevrijding kan
voeren, tot de klaar-
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heid en zuiverheid die van hem een nieuw mens maken. Hij vertrekt dan ook naar
Rusland om zich te engageren in het realiseren van die nieuwe wereld. Daniël gebruikt
hetzelfde utopische discours dat alle toekomstdromers van Zielens hanteren, maar
deze keer is de sympathie van de auteur toch maar twijfelachtig: Daniël mag wel
dromen van een revolutionair andere maatschappij, van een rechtvaardiger wereld,
hij mag zich er zelfs daadwerkelijk voor gaan engageren, Zielens laat hem alvast een
tijd lang ondergaan in burgerlijkheid en heeft ook nergens echt sympathie voor dit
personage dat altijd wat in een waas van ‘Unheimlichkeit’ gehuld gaat.
Slechts enkele jaren eerder had Zielens nog alle sympathie voor wie ging vechten
voor de Spaanse republiek. Die tijd is definitief voorbij. De oorlog en het eigen
precaire geluk hebben hem verburgerlijkt en zijn geloof in Utopia, in een socialistische
heilsstaat doen verliezen; het moeilijk hanteerbaar en maatschappelijk totaal
irrelevante concept nieuwe mens is in de plaats gekomen. Zielens heeft zich weten
op te werken uit zijn proletarische achtergrond, en wie kan hem dat kwalijk nemen.
Het einde van een droom, zeg maar.
Kort na de dood van Zielens werd ook zijn kantoor getroffen door een V-bom.
Aantekeningen voor het derde deel van de trilogie werden niet weergevonden en
blijkbaar had niemand enig idee hoe het verhaal van Oswald verder zou moeten.
Alvast niemand waagde zich aan hypotheses hierover. Zeker niet zijn socialistische
vrienden die al niet zo gelukkig waren met de postume publicatie van de twee
voltooide delen: in een herdenkingsbijdrage in De Werker47 heeft A. Coenen wel veel
lof voor de meest geliefde schrijver in de arbeidersbiliotheken maar hij vergeet
gemakshalve de trilogie te vermelden; door te stellen dat er in zijn boeken geen plaats
was voor romantiek, doet hij zelfs of die nooit geschreven werden.
Slechts de Oost-Duitse Helga Hipp, auteur van de omvangrijkste studie over de
auteur totnogtoe, wil de trilogie waarin ook zij wel geen proletariaat meer kan
ontwaren nog enig socialistisch krediet geven. In haar aan de Leipzigse Karl
Marx-universiteit verdedigde proefschrift voorziet ze voor het nooit geschreven derde
deel een confrontatie tussen Oswald en de naar Rusland vertrokken Daniël, een
confrontatie tussen twee maatschappijconcepten48. Een hypothese die misschien
begrijpelijk is vanuit haar marxistische biotoop, een hypothese die ik slechts weinig
ruimte kan laten gezien Zielens' geringe sympathie voor Daniël en zijn persoonlijke
evolutie.
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Luk Adriaens
Tussen hunkering en onvermogen.
Het proza van Maurice Gilliams
Vanaf 1970 - hij was toen precies 70 jaar - is Maurice Gilliams stevig in de prijzen
gevallen. Het laatste wat hem overkwam was de Prijs der Nederlandse Letteren, de
ultieme bekroning, twee jaar voor zijn dood in 1982. Nochtans is Gilliams nooit een
successchrijver geworden. Hijzelf was de laatste om de belangstelling voor zijn
persoon en werk te stimuleren. Hij verscheen zelden of nooit in het publiek, zijn
werk is moeilijk toegankelijk en zijn thematiek en schrijfwijze zijn op geen enkele
manier modieus. Het enige wat de aandacht van het publiek trok was het sfinxachtige
van zijn persoon, zijn neiging tot mystificatie van het verleden (vooral dan de
jeugdjaren) en een bepaald soort egocentrisme dat nota bene meestal verkeerd werd
en wordt beoordeeld.
Sinds 1980 zijn twee pogingen ondernomen om zijn werk te verfilmen, maar de
ondoorzichtige filmtaal van de cineasten heeft niet bijgedragen tot een verdere
popularisering van Gilliams' werk. In 1996 werd een toneelversie ‘vrij naar’ Elias
of het gevecht met de nachtegalen opgevoerd, met hetzelfde effect. Gilliams blijft
voor het lezerspubliek de auteur van één boek. In het beste geval.
Zijn oeuvre is nochtans zeer gevarieerd, en dat weten maar weinig
literatuurliefhebbers: hij is een uitstekend dichter en ook als essayist (vooral dan als
kunstcriticus) is hij van topklasse. Ik beperk me vandaag tot het verhalend proza,
meer bepaald de productie voor 1940. Dit betekent dat ik zijn laatste en naar mijn
mening beste werk, Winter te Antwerpen, (1953) noodgedwongen onbesproken laat.
Om het aangekondigde thema, ‘Tussen hunkering en onvermogen’, te illustreren
zal ik mij beperken tot drie teksten, met name twee verhalen uit de bundel Oefentocht
in het luchtledige (1933, volledige versie 1937) en een ‘roman’, nl. Elias of het
gevecht met de nachtegalen (1936, definitieve versie 1943). Terloops zal ik het ook
hebben over Gregoria. Een huwelijk op Elseneur, een naar Gilliamsiaanse normen
zeer lijvige tekst, waaraan hij van 1938 tot aan zijn dood heeft gewerkt.
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In nagenoeg alle verhalen van Gilliams treedt een personage op dat tegelijk protagonist
en ik-verteller is, te weten Elias. Hij bezint zich over zijn relatie met zichzelf, de
dingen en de mensen om hem heen, en dit in verschillende stadia van zijn leven. Op
die manier vormt het narratieve proza een soort ononderbroken Bildungsroman,
geschreven vanuit de herinnering van Elias zelf.
Uit Oefentocht in het luchtledige koos ik als eerste verhaal Georgina, een tekst van
amper drie bladzijden. Er gebeurt bitter weinig: Georgina, een zeventienjarig meisje,
is aangezocht om Elias, die twaalf jaar is, vioolles te geven. Zijn moeder is aanwezig
telkens Georgina komt. Op een ‘lauwe septembernamiddag’ is zij er niet bij. Georgina
laat zich aan het raam bewonderen door twee kantoorjongens, keert zich daarna om
naar Elias, stopt hem een reproductie van Rubens' Helena Fourment in de hand en
zit hem achterna door de kamer. Daarna ziet hij haar nooit meer terug.
Drie personages: Elias, zijn moeder en Georgina. De moeder staat voor veiligheid
en geborgenheid; haar afwezigheid zal de confrontatie tussen Georgina en Elias
mogelijk maken. Hoe beleeft de adolescent de relatie met zijn 17-jarige vioollerares?
Hij ervaart haar als ongewoon: zij is theatraal in haar gebaren, grillig en
nonconformistisch in haar gedrag en ze is duidelijk van het hevige en impulsieve
type.
Enerzijds is hij door haar gefascineerd. Zij komt ‘als een wonderlijke bezoekster
somtijds in de avonduren, en telkens bracht zij een sfeer van vogelen, sterren en
bloemen in de kamer’. Hij mist haar hevig na elke ‘vioolles’: ‘zenuwachtig liep ik
het huis op en neer, in een verveling waar ik geen weg met mezelf wist’. Zij spreekt
hem aan ‘zo vertrouwelijk en mij intiem-beroerend gelijk nog niemand, zelfs mijne
moeder niet, het voordien had gedaan’. Ook het kleurmotief ‘wit’ en de schakeringen
van wit ondersteunen de fascinatie die van het vrouwelijke uitgaat. Niet alleen
Georgina's kleren zijn wit. ‘Haar hals was als velijn en haar blote armen waren als
zware, ivoren melk die men met de vingertoppen aanvoelt’.
Maar naast de fascinatie is er de (te verwachten) bedreiging. Als Elias voor het
eerst met haar alleen is, noteert hij: ‘Met een schok onderging ik plotseling de dreiging
van de door mij toch goed gekende kamer’. De dreiging neemt toe wanneer Georgina
zich van hem afkeert en zich in het open raam door twee jongens laat bewonderen.
En de bedreiging culmineert op het ogenblik dat ze hem, nadien, lachend en met
opgeheven handpalmen, door de kamer achtervolgt.
Beide thema's, aantrekking en beklemming, klinken soms samen, bijvoorbeeld in
de wijze waarop het meisje hem aankijkt:
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‘Ze verslond me met onvergetelijk-verwilderde blikken’; en elders luidt het: ‘het
was een huiveringwekkende weelde voor me wanneer zij haar sterke, als verwoede
blik op mij liet rusten’. Dat dit alles met erotiek te maken heeft, hebben we als lezer
allang door. Elias zelf herbeleeft verwonderd en niet-begrijpend het verschijnen en
verdwijnen van Georgina.
Deze narratieve tekst bevat in een notendop de hele latere Gilliams. Het
vertelperspectief maakt een soort ‘pervers herbeleven’ (de omschrijving komt uit
een dagboek van Gilliams) van een gebeuren uit het verleden mogelijk.
Verder wordt de confrontatie van Elias met twee vrouwen - hier zijn moeder en
Georgina - geëvoceerd. Opvallend is hier reeds, zoals bijna altijd in latere teksten,
Elias' verregaande passiviteit: het eerste contact met het vrouwelijke gebeurt aan
hem. Hier reeds merken we hoe de (erotische) hunkering niet wordt omgezet in enig
actief gedrag.
Naast dit voor Gilliams typerende inhoudelijke kenmerk wilde ik nog twee aspecten
van dit verhaal aanstippen die exemplarisch zijn voor het hele narratieve werk.
Vooreerst is er Gilliams' ongemeen sterke sfeergevoeligheid. De beklemming van
het verhaal wordt nog versterkt door de haast absolute stilte waarin de gebeurtenissen
plaatshebben.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de merkwaardige muzikale structuur van dit
kortverhaal. Even technisch zijn: de definitieve versie bevat 6 alinea's. De alinea's 3
en 6 herhalen als een refrein Elias' verwondering over het verschijnen (3) en
verdwijnen (6) van Georgina. Elk van beide alinea's wordt voorafgegaan door twee
alinea's, waarin het eigenlijke ‘verhaal’ wordt verteld. Dat dit geen toeval is, wordt
bevestigd door nagenoeg alle andere teksten - ook de essays - van Gilliams, die alle
bewust en haast ‘mathematisch’ (het woord is van Gilliams) gecomponeerd zijn.
De man in de mist is het sluitstuk van de bundel Oefentocht in het luchtledige. Bij
mijn weten is dit het enige verhaal van Gilliams, behalve Monsieur Albéric, dat ooit
in bloemlezingen is opgenomen.
Het is een klassiek chronologisch verhaal, met een duidelijk identificeerbare
opeenvolging van gebeurtenissen. De verteller, Elias, bezoekt zijn moeder die net
een zware operatie heeft ondergaan. Om professionele redenen moet hij onmiddellijk
vertrekken naar een sanatorium in de Kempen dat door een ontploffing is verwoest.
Het verdere verhaal is het relaas van Elias' tocht. De bus waarmee hij reist rijdt in
de mist verloren. Elias zet zijn tocht te voet verder en verdwaalt nu volledig. Op een
open plek in een bos wordt
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hij door een hond bedreigd. Dan verschijnt een oude man, die hem verder door het
bos loodst. Onderweg komen ze langs een kasteel, waar Elias een vrouw hoort zingen.
De oude heer roept een boswachter die Elias op de juiste weg zet. Elias verdwaalt
andermaal en stelt vast dat hij op een kerkhof op de heide staat.
Reeds uit de verhaaldraad kunnen we drie thematische, intern contrasterende
(correlatieve) paren afleiden. Elias' aanhankelijkheid tegenover zijn moeder komt in
botsing met zijn plicht. Door de ziekte van zijn moeder voelt hij zich verloren, en
vanuit die verlorenheid hunkert hij naar geborgenheid. Tenslotte vinden dood en
sterfelijkheid hun tegenpool in Elias' verlangen naar onsterfelijkheid. De
gebeurtenissen zelf genereren dus reeds een aantal spanningen.
De originaliteit van De man in de mist zit vooral in de wijze waarop Gilliams de
zopas geschetste thematiek door middel van motieven stoffeert. Het gevoel van
verlorenheid wordt verbonden met een aantal motieven, waaronder de mist en het
dooiweer. Beide motieven zijn verwant, in die zin dat ze verwijzen naar een
tweeslachtige toestand; mist is een verschijnsel tussen lucht en water, en dooi is een
toestand tussen ijs en water, tussen vast en vloeibaar. Elias ervaart de mist als ‘een
voze weerstandwekkende massa’. Zijn ondoordringbaarheid heeft niet alleen een
visueel maar zelfs een tactiel karakter. Ook het dooiweer ervaart Elias als een
remmende factor: ‘moeizaam kwam ik vooruit op de modderwegen, die nog hier en
daar met een schemer van sneeuw bedekt waren’. Ook de open plek in het bos ervaart
hij als bedreigend; daarbij komt de hond die hem ‘met brandend-groene gifogen’ de
weg verspert. En tenslotte is er nog het stilstaande, soms stinkende donkere water,
dat alomtegenwoordig is in het verhaal. Al deze ruimtelijke motieven zijn een objectief
correlaat van Elias' gemoedstoestand.
Vanuit een gevoel van verlorenheid verlangt Elias naar geborgenheid. Dit thema
komt onder meer tot stand door de motieven van de beschermende holte, meer bepaald
de arm van de moeder, het nest en het kreupelhout. Zo observeert de verteller tijdens
de rit met de bus een kind en zijn moeder. Hij schrijft: ‘Het kind durfde niet meer
praten en vleide (sic) zich in de veilige armen der moeder te rust’. Wellicht het
sterkste nestmotief houdt merkwaardig genoeg verband met een melodie die Elias
vanuit het kasteel hoort. De warme, moederlijke vrouwenstem is een uitnodiging
‘om ergens naartoe te vluchten en mij te verbergen in opengespreide armen’; en
vanuit die veilige arm wil Elias nog verder wegvluchten, naar de meest veilige holte
die een kind zich dromen kan; hij wil ‘nestelen als het ware in de heiligste dierlijkheid
der geboorte’.
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Het tweede thematische paar is het besef van het nakende verval en de dood enerzijds
en het verlangen naar onsterfelijkheid anderzijds. Vooral dat laatste is prominent
aanwezig, voornamelijk door twee motieven. De melodie die Elias hoort blijkt van
Johann Sebastian Bach te zijn. Vooral twee fragmenten, ‘Schlafe, mein Liebster’ en
‘Sei ruhig’ blijven in Elias naklinken. Hij associeert Bach met ‘het
menselijk-bijna-onmogelijke’. Hij herinnert zich ook de woorden van zijn moeder
toen zij na een opvoering van de Mattheuspassie thuiskwam: ‘Ik heb de Engelen en
het Heilig Bloed gezien’.
Diezelfde Bach-melodie wordt daarna gekoppeld aan een nieuw motief, met name
de oerplant- een motief dat Gilliams aan Goethe en Novalis heeft ontleend. Deze
oerplant is de (fictieve) stammoeder van het hele plantenrijk; zij is een schepping
van de menselijke geest. Zoals we een niet bestaande plant kunnen bedenken, zo
ook, redeneert Elias, kunnen we door middel van onze verbeelding de onsterfelijkheid
van de geliefde bedenken en realiseren.
Dood en hunkering naar onsterfelijkheid klinken in dit verhaal op merkwaardige
wijze samen door in eenzelfde motief, nl. het bloed. In het hospitaal had Elias zijn
moeder zien liggen ‘met een van bloed doortrokken verband’. Het lijkt wel of de
moeder doorheen het verhaal wegbloedt; zij staart hem aan ‘uit een verte-van-leven
waar het eindige in het oneindige begint te vervlieten’. Maar merkwaardig genoeg
constateert Elias ook dat haar ziekte haar als het ware jonger maakt: ‘Heur haar was
in twee vlechten gedaan, als bij een jong meisje’. Deze merkwaardige verjonging
van de moeder bereikt een hoogtepunt in de finale van het verhaal, waar Elias in zijn
verbeelding de transfiguratie van zijn moeder beschrijft: ‘ik zag haar aangezicht
helderdagende van een onbeschrijfelijke lichtschijn, waar ik mij op blindstaarde. Zij
nam in mijn verbeelding langzaam de vorm aan van een met bloed bedrupte roos,
waar voorgoed haar menselijke wezenstrekken uit weggevloeid waren’. Het
bloedmotief wordt hier gekoppeld aan de oerplant, waarvan de roos één manifestatie
is. Dit komt tot uiting is volgende zin, die een hoogtepunt van het verhaal vormt:
‘Voortaan zou ik mijne moeder niet meer herkennen mogen in haar onzekere,
sterfelijke lichamelijkheid; maar zij zou mij nooit meer verlaten, bloed-in-bloed met
mij verenigd, en tot aan mijn stervensuur in de volstrekte aandacht van mijn ziel
verheven’. Wie deze passage over de met bloed bedrupte roos leest, begrijpt beter
het intrigerende vers dat op het graf van Rainer Maria Rilke te lezen staat: ‘Rose, du
reiner Widerspruch’. Vergankelijkheid en onsterfelijkheid ontmoeten elkaar.
Ik keer nu terug naar het onderwerp van deze lezing: tussen hunkering en onmacht.
Het lijkt wel of Elias ditmaal een middel
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heeft gevonden om de bedreigde verbondenheid met zijn moeder te behouden: hij
schept zich namelijk een eeuwige moeder met wie hij in zijn geest verbonden kan
blijven. Niets is minder waar: aan het einde van het verhaal ziet Elias in dat dit alles
een product is van zijn ‘overspannen hersens’. Het verhaal eindigt dan ook bij de
symbolische confrontatie met zijn onmacht: Elias, die voor de derde maal verdwaalt,
schrijft het volgende: ‘Ik ging maar verder. Een weinig later zag ik een kruis uit de
mist opdoemen. Daarna één voor één, - kruisen en rouwkransen, graven en roerloos
hangende kettingen er omheen: een kerkhof op de heide. Waarheen moest ik mij
begeven?’
Misschien is bij het beluisteren van mijn exegese van De man in de mist uw
intertextueel vermogen in gang geschoten en hebt u onwillekeurig aan de
Orpheus-mythe gedacht. Ik meen dat dit een correcte associatie is. Gilliams zelf heeft
me dat bevestigd (bij wijze van hoge uitzondering, want hij vertikte het om ook maar
iets van zijn werk ‘uit te leggen’). De liefdesrelatie tussen Elias en zijn moeder is te
vergelijken met de relatie tussen Orpheus en Eurydice. Elias wordt weggerukt van
zijn doodzieke moeder. Hij verlangt ernaar haar voor zich terug te winnen, haar als
het ware te onttrekken aan de sterfelijkheid. Op weg doorheen een ondoordringbaar,
mistig landschap (zeg maar de onderwereld) ontmoet hij allerlei obstakels, zoals de
hond met gifgroene ogen (wie denkt niet aan Kerberos, al had die dan drie koppen?).
Maar hij wordt ook geholpen door een gids (dat zou Charon kunnen zijn). Uiteindelijk
meent hij door de kracht van zijn dichterlijke verbeelding zijn moeder terug te winnen,
maar tegelijk beseft hij dat dit een illusie is. Eurydice ontglipt hem. U ziet het: De
man in de mist is, net als de Orpheusmythe, een verhaal van liefde en kunst, én van
hunkering en onvermogen.
Elias of het gevecht met de nachtegalen werd in 1936 gepubliceerd. Het bevatte toen
twee delen. In het tweede deel, dat naderhand volledig werd geschrapt, onderneemt
de volwassen Elias een poging om uit zijn isolement te breken. Hij wordt architect
en hij bouwt een sociale woonwijk. Maar tegelijk valt hij meer en meer op zichzelf
terug en pleegt uiteindelijk zelfmoord. Wie met Gilliams' proza vertouwd is, begrijpt
meteen waarom het tweede deel van Elias nooit meer is herdrukt ... De definitieve
versie van deze ‘roman’, zoals ze nu voorligt, bevat zeven hoofdstukken. Elk
hoofdstuk bestaat uit een aantal episodes, zeg maar paragrafen, die Gilliams ‘muzikale
verschuivingen’ noemt.
In zijn dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren (een
intrigerende en licht ironische toespraak) zegt Gil-
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liams het volgende: ‘Het geromanceerd fait divers, het feitenmateriaal met zijn
vooruitbedachte, emotionele motivering; het verrukkelijke en naar het schijnt
adembenemende GESCHIEDENISJE, chronologisch verteld, - het boeit me niet’. Geen
chronologisch verhaal dus, en geen intrige. Dit betekent niet dat de gebeurtenissen
in Elias niet belangrijk zouden zijn, integendeel.
Elias of het gevecht met de nachtegalen beschrijft een jaar uit het leven van Elias.
Een aantal gebeurtenissen komt ons als lezer normaal voor, zo bijvoorbeeld kinderen
die bootjes vouwen en op een beek laten wegdrijven, of die van huis weglopen en
gestraft worden. Maar de meeste handelingsmotieven zijn bevreemdend. Er zijn
zonderlinge rituelen, zowel bij Elias als bij zijn volwassen huisgenoten, zoals de
tantes Zénobie en Henriëtte; zo is er bijvoorbeeld de scène waar Elias in het donker
rond een tafel wandelt, ter hoogte van zijn voorhoofd twee vuurstenen tegen elkaar
slaat en daarna onder de tafel koffiebonen gaat eten. Of tante Henriëtte die na een
onweer in het open raam omstandig Elias' handen wast. Er zijn exuberante, theatrale
taferelen: Elias die na een onweer een vaas in een luchter gooit, de kanarie laat
ontsnappen en vervolgens uit het raam naar buiten springt en zijn gezicht in het natte
kreupelhout drukt. Er zijn de vele passages waar men kwelt en/of gekweld wordt; ik
denk hier aan Hermine, Elias' nichtje, die hem door het raam van een hooizolder
meesleurt zodat ze samen op een hoop samengewaaide sneeuw terechtkomen. Deze
handelingsmotieven zijn onmisbaar om een zicht te krijgen op de thematiek en de
muzikale schrijfwijze van dit boek.
De protagonist en ik-figuur is een twaalf- à dertienjarige jongen, maar de eigenlijke
verteller is de volwassen Elias. Deze schrijft ‘memoires’, maar wil daarin zoveel
mogelijk de tijdsafstand doorbreken tussen hemzelf en de adolescent die hij was.
Zijn dagboek beoogt een ‘pervers herbeleven van zijn jongelingsjaren’. Vandaar het
voor een dagboek ongewone gebruik van het historisch presens, waarmee hij een
directe, haast scenische voorstelling van de inwendige en uitwendige gebeurtenissen
wil geven.
Een dergelijk type ik-verteller brengt uiteraard een zeer subjectieve wereld tot
stand. Als lezer zit men praktisch volledig gevangen in Elias' visie op de
werkelijkheid. Vandaar ook dat men maar één vraag met zekerheid kan beantwoorden,
te weten: hoe ziet Elias zichzelf, hoe ziet hij de/het andere?
Is Elias inderdaad de evocatie van een ‘gevecht met de nachtegalen’, zoals de titel
suggereert? Wanneer we de verbeeldingsthematiek van hoofdstuk naar hoofdstuk
volgen, merken we dat Elias zelden in een GEVECHT is gewikkeld met zijn ‘onzalige
droom-
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verbeeldingen’; dit vechten is bovendien nooit actief-aanvallend, maar steeds
defensief.
Er zijn amper vier passages waar Elias de verbeelding als uitsluitend angstaanjagend
ervaart. Een goed voorbeeld is de scène waar hij zich zo sterk in zijn oude
grootmoeder inleeft dat hij met zijn voorhoofd tegen ‘de ijzige ruit van de
doodsgedachte’ gedrukt wordt. Ook ondubbelzinnig genieten van zijn verbeelding
is er voor Elias zelden bij. Bijna altijd ervaart hij een mengeling van aantrekking en
afstoting, iets van de ‘huiveringwekkende weelde’ die hij in het bijzijn van Georgina
voelde. Uit dit alles moet ik wel concluderen dat de titel Elias of het gevecht met de
nachtegalen eigenlijk de inhoud niet dekt; Gilliams heeft, een beetje ten onrechte,
de titel van de eerste versie behouden.
Eigenlijk bevindt de hoofdfiguur zich in een vicieuze cirkel: hij kent zijn eigen
willoosheid en passiviteit, en zijn aangeboren hang naar het fantastische. Elke poging
om daaraan te ontsnappen brengt hem in contact met de buitenwereld, en de frustraties
die hij daar oploopt drijven hem opnieuw in zichzelf. In zijn contacten met de
werkelijkheid beleeft Elias enkele vrij schaarse gelukkige momenten. Naarmate het
werk vordert, worden de mislukkingen talrijker. Of, juister uitgedrukt: Elias wordt
zich steeds scherper bewust van zijn onvermogen om zich in te schakelen in wat
buiten hem bestaat.
Hoezeer hij zich ook thuisvoelt in de beslotenheid van zijn kasteel (in feite een
landhuis, maar de verbeelding heeft zo haar rechten), toch ervaart hij heel wat
spanningen die hem ertoe aanzetten het kasteel te ontvluchten. Zo is er innerlijke
verdeeldheid tussen de volwassenen, het gebrek aan communicatie tussen volwassenen
en kinderen en het verdrukkende, censurerende optreden van Theodora, Zénobie en
anderen.
Ook zijn vriendschap met Aloysius, zijn zestienjarige neef, blijkt een illusie te
zijn, ondanks ogenblikken van verbondenheid (vooral in de eerste vier hoofdstukken).
Elias' eerste pijnlijke ervaring van Aloysius' fysische en psychische onbereikbaarheid
is de avondlijke fietstocht door de dreef; Aloysius duwt zijn vriend omver op het
ogenblik dat hij hem wil aanraken om hem te troosten. Van dan af wordt de kloof
tussen beiden groter. In het slothoofdstuk ziet Elias in dat zijn vriend de gans-andere
is; bovendien lopen hun wegen uiteen, aangezien Aloysius matroos wordt en hij voor
het eerst naar de kostschool moet.
Het bootjesmotief en alles wat daarmee samenhangt, namelijk de beek, de ruimte
voorbij de beek en de twee geheimzinnige meisjes, illustreert ook duidelijk de kloof
tussen beide ‘vrienden’. Elias speelt het bootjesspel van het begin tot het einde van
de roman,
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Aloysius enkel in hoofdstuk 1. Het illustreert weliswaar hun gemeenschappelijk
verlangen om te ontsnappen uit het landhuis, maar Elias verbindt het spel met de
bootjes met de zuivere verbeelding en Aloysius daarentegen met doelgerichtheid (de
bootjes zijn een middel om boodschappen naar de meisjes te sturen).
Ook Elias' relatie met Henriëtte, zijn zielsgenote, is uiteindelijk fundamenteel
onbevredigend. De wederzijdse, erotisch gekleurde aantrekking en de momenten
van intense nabijheid wegen niet op tegen het groeiende besef dat echte communicatie
tussen hen niet kan. Zo noteert hij in hoofdstuk 5: ‘Ik beeld me in dat tante Henriëtte
helemaal doorzichtig in de duistere kamer staat; doch ik kan de ingang tot dit ademend
mysterie naast mij niet vinden, om er diep in weg te nestelen en door geen menselijke
stem uit mijn slaap te worden gewekt’. En in het volgende hoofdstuk luidt het: ‘Doch
tante Henriëtte kan ik op dit ogenblik niet bereiken door haar, naam te noemen. Zelfs
indien ik het wagen dorst mijn tanden in haar kleed te zetten en er een stuk uit weg
te scheuren, nog zou er tussen ons beiden een koele afstand blijven bestaan, die enkel
door haar schaduw overbrugd kon worden’.
Wat geldt voor Elias' relatie met de concrete kasteelbewoners is evenzeer van
toepassing op zijn verhouding met de dingen en met de sociale en religieuze
werkelijkheid. Weliswaar kan Elias in zekere mate invloed uitoefenen op de natuur
en op de levenloze dingen, meer bepaald door er zijn gemoedstoestanden op te
projecteren, maar toch botst hij op hun uiteindelijke ondoordringbaarheid. Zo schrijft
hij over de muren van de woonkamer: ‘Ook zij ontsterven niets achter de buitenschijn
van wat zij in hun geslotenheid verbergen. Met hamerslagen kan men ze kneuzen en
met talloze spijkers doorboren, willekeurig met behangselpapier beplakken en ze in
kinderlijke afschuw met inktvlekken besmeuren. Zij blijven weerstaan, ook als men
ze steen voor steen afbreekt’. Contact met het mysterie van de dingen mislukt.
Hetzelfde geldt voor de sociale en de religieuze werkelijkheid. Elias wijst die af,
deels uit onmacht, deels uit onwil, zoals bij de dodenwake die hij voor de deur van
een boerderij afluistert: ‘Misschien wil ik aankloppen en binnengaan om de
onbekenden te groeten. Doch het klokje van het kasteel roept ons naar huis; en ik
ben zo kleinmoedig om aan “onze” wereld te gehoorzamen, want eerlijk en overtuigd
zoals Aloysius kan ik met de “anderen” niet meedoen’.
Zo wordt het hem stilaan duidelijk dat hij fundamenteel als een ontheemde in de
wereld staat. Het is geen toeval dat de roman besluit met de motieven van de tak die
zal zinken en de hond die
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wordt afgemaakt. De doodsthematiek houdt Elias trouwens vanaf het begin bezig en
neemt in duidelijkheid toe naarmate Elias een scherper zicht op zichzelf krijgt.
In het licht van het voorgaande beseffen we nu de volle draagwijdte van het motto
van de roman, dat aan Francis Jammes ontleend is: ‘La poésie que j'ai rêvée gâta
toute ma vie. Ah! Qui donc m'aimera?’ (De poëzie die ik me gedroomd heb, heeft
mijn hele leven vergald. Wie zal van mij houden?) Het is de perfecte samenvatting
van Elias' problematiek: zijn hunkering naar contact (‘Qui donc m'aimera?’) en zijn
onmacht om verbeelding (‘la poésie rêvée’) en werkelijkheid (‘la vie’) te verzoenen,
hoezeer hij daar ook naar verlangt.
Opnieuw worden we getroffen door de intensiteit en de precisie van Elias'
verlangens; en weer moeten we vaststellen hoe alles wat hij onderneemt ten gronde
op een fiasco uitdraait. Die onmacht wordt met een soms ondraaglijke luciditeit
beschreven.
Ik zou Elias onrecht aandoen als ik u niets zou vertellen over de muzikale schriftuur
van deze tekst. In zijn dagboeken en interviews heeft Gilliams zelf gesuggereerd dat
de SONATEVORM aan de grondslag van dit werk ligt. In feite is dit het zoveelste geval
van Gilliams' neiging tot mystificatie. Het schema van de sonatevorm is slechts in
twee van de zeven hoofdstukken terug te vinden. Als voorbeeld neem ik hoofdstuk
4. Het wordt ingezet met twee tegengestelde motieven, nl. Aloysius en het kerstfeest
(Aloysius wordt namelijk van het kerstfeest uitgesloten omdat hij op school gezakt
is). Na deze expositie komt een doorwerking. Afwisselend komt in één ‘melodische
verschuiving’ Aloysius aan bod en in een volgende het kerstfeest. In het laatste deel
van het hoofdstuk, bij Gilliams altijd een soort pointe, verschijnen de twee motieven
opnieuw samen; dat is dan de zogenaamde reëxpositie.
Interessanter dan de sonatevorm - die al bij al erg gesofistikeerd en niet vol te
houden is - lijkt mij de FUGATISCHE SCHRIJFWIJZE. Een personage, een gebeurtenis
of een ruimtelijk element wordt aangekondigd (motief A), dan onderbroken door iets
anders (motief B) en daarna opnieuw opgenomen. Dit spel van aanwezigheid en
afwezigheid van een motief is een belangrijk unifiërend element in het boek, dat
daardoor plots veel minder fragmentarisch wordt. Ik geef een voorbeeld uit hetzelfde
hoofdstuk 4. Het lang verwachte kerstfeest wordt aangekondigd in deel 1 en heeft
plaats in deel 4. Aloysius is aanwezig in delen 1 en 3. In deel 4 is hij verdwenen en
in 5 duikt hij plots weer op. Het raadsel rond de bootjes komt ter sprake in deel 2,
het ‘verdwijnt’ dan uit onze belangstelling en wordt in deel 5 verder uitgewerkt. Op
die manier creëert Gilliams
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een spanning die in een klassiek verhaal door de intrige tot stand wordt gebracht.
Alle hier opgesomde muzikale principes hebben één gemeenschappelijk doel:
gestalte geven aan de complexiteit van Elias' zieleleven, aan de ‘hartstochtelijk
doorgevoerde logica der zelfanalyse’. Zij tonen ons Elias' aarzelingen, zijn
verscheurdheid tussen twee werelden, zijn innerlijke contradicties en de
onverzoenbaarheid van hunkering en onvermogen. Elias schrijft zoals hij is.
Bij wijze van afsluiting wil ik nog een paar beschouwingen kwijt over het postuum
gepubliceerde boek Gregoria of een huwelijk op Elseneur, een turf van ruim 370
bladzijden. Wie met Gilliams' precieze en economische proza vertrouwd was hield
de adem in toen het boek verscheen. Gilliams is in 1938 aan de roman begonnen en
heeft eigenlijk zijn hele leven met het manuscript geflirt; het lag op zijn werktafel
toen hij stierf.
Het boek begint daags voor het huwelijk van Elias en Gregoria en eindigt met de
huwelijksreis, die voortijdig wordt afgebroken door het bericht dat de kaarsengieterij
van Gregoria's vader is afgebrand. Rond die dunne verhaaldraad is een hele reeks
herinneringen van Elias gevlochten.
De tragedie die in Elseneur wordt opgevoerd (u denkt terecht aan Shakespeares
Hamlet, dat zich op dezelfde plek afspeelt) heeft vier hoofdspelers. Een passende
ondertitel voor de tragedie zou kunnen zijn ‘Elias in de vrouwenkuil’. Opnieuw zien
we hem in ongewoon vrouwelijk gezelschap. Ditmaal zijn het niet langer de tantes
Zénobie, Henriëtte en Theodora, maar een schoonmoeder, mama Balthasar, en haar
dochters Vincentia en Gregoria. Veruit de meest dominante vrouwenfiguur uit het
zopas genoemde trio is schoonmoeder Balthasar. Elias ervaart haar nu eens als grof,
tactloos en seksueel aanhalig, dan weer gedraagt zij zich koel en afstandelijk. Maar
steeds hangt haar schaduw over zijn relatie met Gregoria, tot in het absurd-potsierlijke
toe.
Een jonge editie van mama Balthasar is haar dochter Vincentia. Opvallend bij haar
is diezelfde gerefouleerde, heftige zinnelijkheid die Elias tegelijk fascineert en
beangstigt.
Het centrum van de tekst is - hoe kan het anders - Gregoria. Zij is het voorwerp
van Elias' haast obsessionele verliefdheid. Toch ontdekt Elias haar gaandeweg als
de gans andere, diegene die wezenlijk verschilt van alles wat hemzelf dierbaar is.
Zij toont geen belangstelling voor kunst en cultuur en daar bovenop kijkt ze
misprijzend neer op Elias' belangstelling voor de verbeelding en het verleden. Maar
boven alles wijst zij elke vorm van reëel contact tus-

Verhalen voor Vlaanderen

305
sen hen beiden af, zowel voor als na hun huwelijk. Zo ondervindt hij dat ze elk ernstig
gesprek uit de weg gaat. Maar er is meer. Zij weigert ook krampachtig, en waar het
moet agressief, elke vorm van niet-verbaal contact. Dit ‘egelwijfje’ recupereert haar
lichamelijke verlangens in masturbatie en zij nodigt Elias bij wijze van
huwelijkscontract uit om hetzelfde te doen.
Elias, de uiteraard zeer subjectieve verteller, wordt heen en weer geslingerd tussen
opstandigheid en zelfmedelijden; de hoogtepunten van zijn ontgoocheling gaan samen
met doodsverlangen. Om aan die uitzichtloze situatie te ontsnappen ontwikkelt hij
twee strategieën, namelijk de vlucht in de verbeelding, de ‘troostende
fantasmagorieën’ en een soort ironische afstandelijkheid tegenover alle frustraties
en vernederingen die hij moet doormaken.
Toch blijft hij van Gregoria houden. De innerlijke ontwikkeling die hij doormaakt
wordt onder meer weerspiegeld in een vijftal leidmotieven - telkens in de vorm van
een korte zin - die doorheen de hele roman klinken. Ik citeer ze in volgorde: ‘Ik heb
Gregoria lief’, ‘Morgen trouw ik met Gregoria’, ‘Gregoria zal kinderen krijgen’,
‘Liever was Gregoria niet getrouwd’ en tenslotte ‘Van Gregoria blijf ik houden’.
Volledigheidshalve wil ik hieraan toevoegen dat Elias voldoende zelfkennis heeft
om te beseffen dat zijn liefde voor Gregoria een sterk idealiserende en in wezen
narcistische kleur heeft.
Over zijn Gregoria schreef Gilliams: ‘Of het werkstuk wel voor publikatie bestemd
is? Ik aarzel en twijfel. Alles te zamen: het is een ding zoals ik er nooit een schreef’.
Inderdaad, ondanks heel wat herkenbare trekken is Gregoria een heel ander boek en
- sta me toe kort te zijn - een zwak boek. Ik vrees dat de erven Gilliams hem met
deze publicatie geen dienst bewezen hebben.
Maar eerder dan te blijven stilstaan bij de onmiskenbare deficiënties van de tekst
- het gebrek aan dosering, de kreupele structuur, de storende neiging om alles uit te
leggen, en het absoluut ondermaatse taalgebruik (zeg maar: de ontaal), wil ik wijzen
op een paar sterke passages, waar we Gilliams op zijn best leren kennen. Ik citeer
het slotvisioen waar Elias samen met zijn vader 's nachts naar het witte kasteeltje
van zijn jeugd staat te kijken: ‘Door wie werden alle de vensters opengezet? Op
iedere kamer brandt licht. Beide de vleugels van de dubbele inkomdeur staan open
[...]. Reeds is mijn papa achtergebleven wanneer ik de arduinstenen bordestrap
betreden heb, naar binnen. De trap opgeklommen, de etage bereikt, vind ik er iedere
kamer met een open deur. De meubels staan waar ze eertijds gestaan hebben. [...] In
het kabinetje waarin mijne moeder haar boeken, haar snuisterijen en souvenirs
bewaarde; op het lessenaartje, nog steeds staat de kaars
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te branden die werd aangestoken toen ik, een kleuter, zwaar ziek geworden in
levensnood verkeerde [...]. Op tante Henriëttes kamer vind ik het schaartje liggen
waar ze mijn vingernagels mee knipte. [...] De keuken binnengekomen, zie ik de
vloerstenen met het opgedroogd bloed van een haan besmeurd, die door oom Augustin
werd geslacht. Op de tafel ligt het mes. [...] Op ieder moment, in de leefkamer, kan
mijne moeder binnentreden om me luidop een versregel van Lamartine voor te lezen:
“L' âme à son désespoir trouve de tristes charmes”. Bij een van de open vensters
gekomen, naar buiten geleund: mijne moeder in levenden lijve, ik zie haar door de
maanbeschenen hemel henen van mij zweven, alsmaar in de verte kleiner aan het
worden. Mijn geroep naar haar vindt geen gehoor’. Hier klopt de polsslag van de
echte Gilliams, die in een meesterlijke synthese een laatste maal alle belangrijke
motieven uit de tekst laat samenklinken; dit is melancholie die poëzie is geworden.
Wie Gilliams' werk leest krijgt in toenemende mate de indruk dat alles wat Elias
onderneemt gedoemd is om te mislukken. Wat in de verbeelding mogelijk was - ik
verwijs naar De man in de mist en naar Gregoria - blijkt in de werkelijkheid niet te
kunnen. Elias' leven lijkt wel één fiasco, wat ook zijn grondeloze en lucide pessimisme
verklaart.
En toch. Het wondere aan deze catalogus van stukgelopen dromen is dat ze op
onnavolgbare wijze in taal zijn gevat. Hunkering en onmacht zijn literatuur geworden
en dus in communicatie gebracht. We luisteren een laatste maal naar de tachtigjarige
Gilliams: ‘(...) door de intonatie van mijn stem die in het geschrevene spreekt, hoop
ik mijn lezer ervan te overtuigen dat MIJN menselijk mysterie in broederlijke
gemeenschap met ZIJN menselijk mysterie verkeert’.
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