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I. Wat men met een boek beleven kan
‘De Witte’ werd een boek. Hoe?... Na het eerste hoofdstuk werd ik gewaar, dat ik
over het leven en doen van dorpsbengels nog heel wat te vertellen had. Ik ontdekte
ineens de herinneringen uit mijn eigen jeugd.
En wij leefden in Vlaanderen, in de jaren kort vóór de oorlog, in een periode van
verjongde letterkundige bloei. De mannen van het tijdschrift Van Nu en Straks, die
sterk de invloed van de Tachtigers in Holland hadden ondergaan, brachten in
Vlaanderen de literatuur op een peil, dat zij misschien sedert eeuwen niet meer had
gekend. Wij werden ook in Holland niet langer genegeerd. Integendeel, met voorliefde
hielden de Hollandse tijdschriften een plaats open voor Vlaamse medewerkers en
door Vlamingen geschreven boeken werden boven de Moerdijk uitgegeven.
In iedere stad van Vlaanderen bestonden er toen een of meer tijdschriften, die wel,
op een enkele uitzondering na, allemaal verdwenen na een paar jaren, maar toch het
bewijs leverden van een intens letterkundig leven, en waar er één verdween, kwamen
er twee andere in de plaats.
Zo ontving ik van links en rechts weleens een aanvraag tot medewerking, iets
waardoor een beginneling altijd zeer gevleid is. Daar mijn Witte-historie succes had
gehad, schreef ik dan maar telkens een nieuw hoofdstuk over mijn bengel. Het vroeg
me niet meer moeite dan naar de pomp te lopen. Ik begon hem nu ook van dichtbij
en met meer aandacht te beschouwen, in al de uitingen van zijn frisse, onverdorven,
naar vrijheid
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snakkende kinderziel, zoals hij dagelijks in het dorpsleven geplaatst werd tegenover
zijn omgeving. Die bijdragen werden overal even graag gelezen en ik schreef er zo
een stuk of tien.
Oorlog...
Het manuscript van ‘De Witte’ lag te Brussel ergens in mijn bibliotheek, ofwel
op een schrijftafel, hier een stuk in een krant, daar in een Sint-Antoniusbode, en
intussen zat ik in de loopgraven waar, ik verzeker het u, weinig gelegenheid bestond
om aan literatuur te denken.
Toen na de oorlog het kunstleven, met zijn nieuwe tijdschriften, nieuwe ismen,
begon te bloeien, vroeg mij de dichter August van Cauwelaert of ik niets anders meer
te schrijven had over die vóóroorlogse Witte. En ik schreef nog een drietal
hoofdstukken, waarvan er een verscheen in Groot-Nederland.
De stadsbibliothecaris van Antwerpen, de schrijver Emmanuel de Bom, ‘de Mane’,
werd toen de leider van ‘De Vlaamse Bibliotheek’, een afdeling van de
Wereldbibliotheek te Amsterdam. En van hem kreeg ik op een schone dag een brief:
‘Men heeft mij gesproken over uw Witte. Zou dat niet iets zijn voor de Vlaamse
Bibliotheek?’ Ik zond hem het manuscript en zo verscheen ‘De Witte’ in boekvorm.
‘De Witte’ was er, de kritiek in Holland en Vlaanderen zegde er noch veel goeds,
noch veel kwaads over, of zweeg helemaal. In Vlaanderen klonk het oordeel eerder
ongunstig, waarschijnlijk omdat ikzelf een Vlaming was; in Holland luidde het
gunstiger, om dezelfde reden. Feitelijk hebben de
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critici nooit goed geweten wat zij erover moesten zeggen en waarschijnlijk is het
daaraan te danken, dat het boek een succes is geworden. Een Hollandse
rooms-katholieke krant schreef, dat het door de bisschoppen zou moeten verboden
worden. En nu geloof ik werkelijk, dat in Noord en Zuid alle pastoors het boek
gelezen hebben. In Vlaanderen wordt het gelezen in alle geestelijke
onderwijsgestichten en in alle nonnenpensionaten. (Ook de bisschoppen hebben het
gelezen, dat weet ik uit hun eigen mond). De gunstigste kritiek werd erover uitgebracht
door Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië, te Batavia.
De mooiste recensie die ik echter over dit boek gekregen heb, was niet gedrukt.
Ze werd mij mondeling gegeven. Op een zomerdag wandelde ik door een van de
Brusselse straten. Mensen gingen langs me die ik niet kende en die mij niet kenden.
Opeens zag ik twintig stappen vóór me een man op een laddertje staan, die bezig
was een raam te wassen. Hij keek naar mij, ik keek naar hem, hij daalde van zijn
laddertje af en vroeg:
‘Meneer, zijt gij de man niet die “De Witte” gemaakt heeft?’
‘Ja jong,’ zei ik, ‘die man ben ik.’
‘Ewel, meneer, ge zijt gij potverdekke ne charel, zulle!’
Je moet te Brussel wonen om te begrijpen wat een compliment het is, een ‘charel’
genoemd te worden. Ongeveer iets als: een reuzepiet. Dat was nu eens een
boekbeoordeling die me recht naar het hart ging, omdat ze kwam uit het hart van een
eenvoudig mens.
Ik heb in Vlaanderen de wonderlijkste dingen
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beleefd met die bengels-geschiedenis. De jeugd, de soortgenoten van De Witte, had
er kennis mee gemaakt. Ze vlogen erop als vliegen op suiker. Ze herkenden zich
daarin en misschien voelden ze ook wel onbewust, dat het met liefde en zonder
prekerij geschreven was. Onderwijzers lieten me weten, de ene dat het een fijne
zielkundige ontleding was, de andere dat het een afschuwelijk slecht boek was en
dat ik van kinderen niets kende. Zo'n deugnieten bestonden er immers niet, tenzij in
mijn verbeelding, of anders toch alleen maar in mijn geboortedorp. Van vaders kreeg
ik brieven, en krijg die soms nu nog, met mededelingen als: sedert mijn jongen dat
boek gelezen heeft, is er niets meer met hem aan te vangen.
In Holland kreeg het maar zijn grote bijval van de dag af dat het fl 3,50 kostte in
plaats van fl 1,50. Tekenend voor, en ter ere van de Hollanders. Ze kopen daar geen
boeken die niet mooi uitgegeven zijn. Het boek loopt nu naar de vijftigduizend en
het is in verschillende vreemde talen vertaald.
Ik moet u nogmaals vriendelijk vragen, waarde lezer, mij niet van verwaandheid
of zelfoverschatting te beschuldigen, omdat ik dat alles over mijn bescheiden
persoontje schrijf. Maar ziet u, men heeft mij gevraagd een boekje te schrijven over
de geschiedenis van dit boek. En zoals ik dat reeds deed met een drietal andere
werken, begin ik met het onder de vorm van brieven te schrijven in Het Nieuws van
den Dag voor Nederlands-Indië. Zo dwing ik mezelf het af te maken. Later komt
dan de boekvorm vanzelf.
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En nog om een andere reden.
In december ontving ik van een vriend uit Antwerpen een schrijven: de
International Film Distributors zouden een klankfilm willen maken over De Witte.
Veertien dagen later zat ik daarmee tot over mijn oren in het werk. Een Berlijnse
dame was bezig het scenario te schrijven, er volgden vergaderingen, besprekingen,
en het zoeken naar de geschikte artiesten.
Het moest een Vlaamse film worden. De spelers zouden beschaafd Nederlands
spreken. Dus uitsluitend Vlaamse en Hollandse artiesten. De film zou gemaakt worden
te Berlijn. Alleen de buitenopnamen zouden gedaan worden te Zichem, mijn
geboortedorp, waar het boek speelt. De muziek werd geschreven door Renaat
Veremans, dirigent bij de Opera te Antwerpen. De producer, de heer J. Vanderheyden,
was een echte stoommachine. Hij wou vooruit en hechtte geen belang aan bezwaren
en vermoeienis.
Nu deed zich echter een vraag voor van kapitaal belang: de hoofdrol in die film
moest gespeeld worden door een kleine jongen, en waar gingen we die vinden? In
de pers verscheen een berichtje: dat de meeste artiesten reeds aangeduid waren, dat
de hoofdrollen zouden gespeeld worden door mevrouw Magda Janssens, van
Amsterdam en de heer Willem Benoy, directeur van de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg te Antwerpen, en andere bekende artiesten uit de toneelwereld. Maar
er werd nog gezocht naar een goede vertolker voor de rol van De Witte zelf. De heer
Vanderheyden richtte dan een vraag tot de schoolbestuurders, of
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ze hem onder hun leerlingen een of twee jongens wilden aanduiden, die voor de
Witte-rol in aanmerking konden komen.
Daar werd een ruim gevolg aan gegeven en... toen begon het spel.
Revolutie onder alle jeugdige kapoenen en vlaskoppen van Vlaanderen.
We zijn letterlijk overstroomd geworden door Witte-kandidaten. Zelfs uit Holland
kregen we voorstellen en het waren meestal echte smeekbrieven. Ik weet nu, dat er
in Vlaanderen veel grotere deugnieten zitten dan ik er een beschreven heb. En ze
dachten allemaal, dat ze echte schelmen moesten zijn, in de aard van De Witte, om
in aanmerking te komen, en dat ze diezelfde streken hadden moeten uithalen.
Wat hebben die kereltjes mij allemaal niet verteld. Ik ben zeker, dat ze aan meneer
pastoor in de biechtstoel niet zouden durven zeggen, wat ze aan mij hebben
geschreven.
Daar waren er bij, die men gerust een paar maanden in een verbeteringsgesticht
had mogen plaatsen, en ik denk dat iedere directeur hen daar na een paar weken zou
willen wegjagen om niet zijn heel pensionaat te laten bederven.
Ook vaders, die waarschijnlijk thuis heel wat last hadden met hun veelbelovende
kroost, schreven me voor hun zoontje, vertelden van zijn poetsen en knepen om hem
aan te bevelen, er ten slotte bijvoegend: ‘laat toch nooit aan mijn spruit weten, wat
ik hier over hem schrijf...’
Ik moest eruit besluiten, dat vele papa's, misschien wel allemaal, er zeer trots op
zijn, dat hun jongens onder dat soort ‘kapoenen’ gerekend worden.
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Dat ze dat ook maar eens werkdadig wilden tonen. De jongens ook, die mij schreven,
voegden erbij: ‘zorg er vooral voor, meneer, dat vader of moeder nooit zullen
vernemen, wat ik u allemaal vertel.’
Hoe nu uit die hoop de meest geschikte filmspeler gekozen? We zaten daar met
enkele honderden foto's voor ons, van alle mogelijke kleine schavuiten, de een op
zijn zondags, de ander in zijn schoolpak, een derde zus en een vierde zo. We namen
er een twintigtal uit en onder dezen zouden de Witte en zijn vijf kameraden gekozen
worden. Voor dat uitkiezen vond de heer Vanderheyden een geniaal middel, dat de
beste Amerikaanse reclame-ingenieurs hem niet zouden nadoen.
In de grootste Antwerpse bioscoopzaal richtte hij op 11 april een publiek feest in,
waarvan de opbrengst zou worden gestort in de kas van het comité, dat dat jaar een
monument zou oprichten ter ere van Peter Benoit, een vermaarde Antwerpse
componist. Twee vliegen in één slag: Vanderheyden steunde een Vlaams werk en
het was een reuze-reclame als inzet voor zijn filmonderneming. Want één van de
nummers van het feest was, het uitkiezen van de spelers voor de Witte-film.
Ze zouden er één voor één optreden, elk met een declamatiestukje.
En het werd een ongelooflijk succes. Sedert jaren had de ‘Majestic’ niet meer zo
vol gezeten. Het publiek amuseerde zich overdadig met de jonge snaken. Toen het
afgelopen was en de Witte - (hij had toevallig geen wit haar en hij heette bovendien
nog Bruyninckx) - met zijn vijf kameraadjes op het podium verscheen, naast mevrouw
Magda Jansens... och, wat heb ik dan aan de ene
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kant een vreugde in kinderogen gezien en wat een verdriet bij anderen, die er
uitgevallen waren. Mijn hart was op dat ogenblik bij deze laatsten. En nu zijn we
dus zover, dat we kunnen beginnen met repeteren, dat de Berlijnse architecten,
fotografen, technici, eerlang naar mijn buitendorpje zullen trekken om daar de hele
boel nog eens op stelten te zetten, en dat daar nu in Vlaanderen ergens zes bengels
op de schoolbanken zitten te snakken naar de grote vakantie, terwijl ze misschien
dromen van Jackie Coogan en Hollywood.

Eindnoten:
(1) Nota van A. van Hageland: In 1959 publiceerde het Davidsfonds mijn literair-volkskundige
studie ERNEST CLAES EN WIJ, waarvoor ik destijds vele uren bij hem heb doorgebracht.
Toen Ernest op 2 september 1968 overleed, verloor ik een zeer goede vriend.
Stel u mijn verbazing en ontroering voor, toen ik in maart 1975, - zeven jaar na zijn overlijden,
- een briefje van hem ontving, me bezorgd door zijn zoon Eric, samen met twee pakken. Op de
omslag stond: ‘Pakjes toe te vertrouwen aan A. van Hageland’ en de begeleidende brief luidde
als volgt: ‘1 maart 1963. - Beste Albert. - Wanneer deze rommel in uw handen zal vallen, weet
alleen O.-L.-Heer. Doe ermee wat ge wilt. En nadat ge het doorsnuffeld hebt kunt ge 't misschien
overmaken aan 't Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen. Ik dank u
vooraf. Ook voor de vriendschap die ge me altijd betoond hebt. Leef nog lang. Groet uw lieve
vrouw. Als ge dit leest, ben ik zéér ver. Uw Ernest Claes.’
Die twee pakken bevatten de knipsels van de hele journalistieke bedrijvigheid van Ernest Claes
tussen 1918 en 1935 in ‘Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ en ook in andere
kranten en tijdschriften.
Veel ervan zal van onschatbare waarde blijken te zijn voor de geschiedenis van België tussen
de twee wereldoorlogen. Veel ervan ook, staat rechtstreeks in verband met Nederland. Andere
behoren tot de pittigste bladzijden die Ernest Claes ooit geschreven heeft en stijgen ver uit
boven het eendagsvlieg-bestaan, dat de meeste krantenartikels beschoren is.
‘TOEN DE WITTE WERD VERFILMD’ is de samenbundeling van negen bijdragen van Dr.
Ernest Claes, respectievelijk verschenen onder hoofding ‘Van onze Brusselse Correspondent’
in ‘Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ te Batavia, op 2 juni 1934, 24 augustus
1934, 1, 15 en 28 september 1934, 27 oktober en 6 november 1934 en ten slotte 29 maart 1935.
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II. De buitenopnamen in Zichem en Averbode
Brussel, 1 augustus 1934
Zoals ik hier nu zit, kom ik recht uit de filmstudio's van Berlijn en, ik kan er niks
aan doen, ik vind mijzelf bijna interessant.
Want wel beschouwd gebeurt het toch niet dikwijls, dat een correspondent werkelijk
iets nieuws aan zijn krant zendt.
Alles wordt toch zo gewoon alledaags in het leven en in de grote wereld. Het ene
sensationele evenement lijkt toch zo sterk op het andere, en we weten het allemaal
zo gauw.
Als je dan een correspondent bent als ik, die de ‘politieke beschouwingen’ uit zijn
programma heeft geweerd omdat hij, juist zoals u, waarde Broeder Lezer, daar geen
aardigheid in vindt, dan moet je dikwijls meer beroep doen op je fantasie dan op de
gebeurtenissen van de dag.
Maar nu heb ik iets nieuws: zoals ik u reeds schreef, wordt er een film gemaakt
naar een van mijn boeken: De Witte. Heel die verfilming heb ik bijgewoond, van het
begin tot het eind, eerst te Averbode en te Zichem voor de buitenopnamen, daarna
drie weken in de Tobis-Ton-Film, Johannisthal, te Berlijn. Ik was vast voornemens,
van uit Zichem een brief aan Het Nieuws te zenden, en nog vaster voornemens van
uit Berlijn te schrijven. Daar is niets van gekomen, et pour cause.
Averbode en Zichem zijn twee rustige dorpjes, met niets anders dan brave mensen.
Na de oorlog zijn
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ze wat meer met de tijd meegegaan, velen hebben er een radio, er is een voetbalclub,
de meisjes dragen nu hoeden in plaats van de vroegere mutsen, met kermis is er een
fietswedstrijd en meer andere dingen die erop wijzen, dat mijn geboortestreek met
de moderne beschaving meegaat.
Voor het overige vrijen en trouwen ze en kopen kinderkens, zoals dat gaat.
Vreemdelingen komen daar niet zo bar veel, tenware dan de bedevaarders uit
Kempenland en Noord-Brabant, naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, en
zondags enkele auto's met mensen uit Brussel of Antwerpen, die het schone
Demerland komen bewonderen.
Want wonderschoon is dat land, mijn land. Langs alle kanten met zachte heuvels
omringd, is de Demervallei in de zomer een glorierijke weelde van groen. Zichem
ligt er middenin, Averbode op de heuvelrand, en tussen de twee de beemden, met
beekjes en vijvers, met kleine roodgedakte boerderijtjes, met veel bomen en
groenigheid en met stille, goede mensen.
Neen, ik geloof niet dat er in dit land ooit iets gebeurd is waarover in een krant
een halve kolom kopij werd gedrukt, behalve dan door mijzelf geschreven in een
dagblad van Batavia. Toen ze dan ook vernamen, dat De Witte ging verfilmd worden,
zijn ze begonnen met een diepe rimpel in hun voorhoofd te fronsen. Ze wisten niet,
wat ze ervan moesten denken. Ze kunnen van mij alles verdragen, maar ik moet het
ook niet te ver drijven. Ik gaf dus de nodige opheldering, dat er geen zothouderij
mee gemoeid was, dat ik geen ‘slecht vrouwvolk’ (met andere woorden: Stars) uit
de stad zou meebrengen, en dan: ‘Je kunt op ons rekenen, Nest!’
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Dinsdag 26 juni, 8 uur 's morgens.
Voor een van de kleine hotels te Averbode houdt een vrachtwagen stil. De twee
voerders lossen een zonderling wagentje, met gummibanden, met kleine draaibare
wieltjes voor en achter, enfin zo'n Trick-wagentje lijk ze dat te Averbode nog nooit
gezien hebben. Dan komt er een auto met vier Duitse heren, nog vijf andere auto's,
dan een autocar vol Antwerpse artiesten, en een zware vrachtwagen met allerhande
zonderlinge dingen, te veel om te vermelden.
Dat valt allemaal binnen bij War Adriaens, de baas van het hotel, die bovendien
postmeester, jager, visser en maître d'hôtel in zijn eigen huis is.
Daar is Jan Vanderheyden, de producer, Antwerpenaar van kop tot teen, die het
aangedurfd heeft een Vlaamse film te maken, zenuwachtig over de lucht die betrokken
blijft.
Daar is Edith Regelien, Berlinerin, fijn, gedistingeerd, bescheiden, die het scenario
heeft gemaakt. En Magda Janssens, de grote artieste van Amsterdam, die eigenlijk
toch van Antwerpen is, en Willem Benoy, directeur van de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg te Antwerpen, en Nora Gevers, Ida Wasserman, Jef van Leemput,
Agenot, de kruim van de Vlaamse artiestenwereld.
Vooral: acht kleine bengels. Heel die bent is vol leven en bereid om het beste te
leveren van hun kunnen en doen, acht dagen lang, langer als 't zijn moet.
De Duitse operateurs en technici hebben het druk met hun apparaten, camera,
Silberblenden, en zoeken koortsig in het Drehbuch.
De acht bengels zijn het hoofdpunt van de belang-
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stelling. Hun plunje is gelapt en gescheurd, een van hen draagt een gescheurde broek,
een andere laat zijn knie vrijelijk door zijn kous kijken, en daar is er vooral één bij
met blauwe heldere schelmenogen, rap als een kat, een stemmetje als zilver en met
geen één goed haar op zijn kop. Dat is ‘De Witte’. Die andere daar is Krol, en die
daar Fompe, en Tjeef, Kloon, heel de bende uit De Witte. Onder mekaar noemen ze
zich reeds met hun filmnaam, de echte namen hebben ze gauw vergeten. Ze komen
zowat uit alle streken van Vlaanderen en de keuze werd zorgvuldig gedaan. Heel
Averbode, groot en klein, stond te gapen voor het Pension Adriaens. En als dan de
hele troep, een voor een, door de handen van Herr Braun, de schminker, gepasseerd
is, ze allen bruinrood weer op straat komen en die acht bengels met dat vreemde
gezicht doodgewoon gaan voetballen op het bosplein, dan is het precies of er wordt
in de rustige parochie een schoon komediestuk gespeeld.
Met afwisselende beurten van klare zon en bewolkte hemel, zijn we dan aan 't filmen
gegaan, acht dagen lang. Eerst bij de watermolen van Zichem. Voor de molen is men
bezig zakken naar boven te hijsen. De molenarin staat aan de waskuip, vlakbij. De
Witte en de mulderszoon Kloon komen uit de school. De Witte wordt door de
muldersvrouw afgesnauwd, maar de bengel wreekt zich door het touw, waarmee
men de zakken naar boven trekt, aan haar rok vast te maken en dan te roepen: Hop!
Zodat men de molenarin bijna ziet
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omhooggaan en haar rok van onder tot boven scheurt. Als de bliksem is de bengel
weg, en de vrouw hem achterna.
Zo verteld, lijkt dat niets, maar het heeft twee dagen geduurd, twee dagen moest
die molen ter beschikking blijven van de artiesten, moesten de veldwachters daar
zijn, waren een veertigtal helpers gemobiliseerd, moest de regisseur roepen en lopen
om de mensen nu naar hier en dan naar daar, buiten het veld van de camera te krijgen.
Dan weer een uur verliezen, wachtend naar de zon. Herschminken, fotograferen,
verkleden, en eraan denken dat er ook nog moet gegeten worden.
Bij de rivier, waar de zwempartij van de Witte en zijn kornuiten plaats had, was
het nog erger. De jongens hebben, met enkel een zwembroekje aan, de hele dag in
de brandende zon gelegen, het water in, het water uit, springen, lopen, vechten. De
dappere kereltjes waren 's avonds zo ‘af’, dat de dokter van het dorp eventjes moest
komen kijken.
Volle acht dagen heeft dat geduurd. Het was hooitijd, de boeren hadden de handen
vol, maar ik geloof dat er niemand te Zichem of te Averbode in die week ernstig aan
zijn werk is gebleven.
De pers had het nieuws verspreid dat er ginder gefilmd werd en elke dag kwamen
er tientallen auto's uit Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, om van dichtbij te zien
hoe dat ging. En wat hebben ze in de cafés en restaurants die week goede zaken
gedaan.
Bij het verfilmen werden herhaaldelijk foto's gemaakt, die dan later zullen dienen
voor de reclame,
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ook wel foto's om de een of andere bezoeker plezier te doen, als souvenir. Een
gewillige burgemeester heeft twee dagen in zijn tuin, in zondagskleren, zitten wachten,
omdat hem voorgesteld was een foto van hem te maken, wat helaas vergeten werd
door al die herrie.
Een bakkersjongen met zijn fiets, waarop de mand met brood was vastgemaakt,
kwam op de steenweg bij ons staan. Wij namen daar een toneel op. Er moest beweging
zijn op de baan. De regisseur zei tegen de bakkersjongen: ‘Jij rijdt in die richting en
je kijkt niet om, voor ik halt roep.’ De jongen, die eigenlijk in de andere richting
moest rijden, fietste weg, fietste een uur ver, zonder te durven omkijken, en kwam
eindelijk terug met de vraag: ‘Was 't ver genoeg?’ Niemand herinnerde zich nog, die
jongen ooit gezien te hebben.
Staf van Poef, een lange Zichemnaar, was aangeduid om de nieuwsgierige jeugd
op een afstand te houden. Staf verspilde daarvoor niet veel woorden. Hij greep de
bengels eenvoudig bij de haren en bracht ze weg. Ruzie met de vaders van
voornoemde bengels.
Filmen is een hard, een zeer hard werk. Maar die buitenopnamen waren kinderspel,
vergeleken bij de binnenopnamen in de Berlijnse studio's.
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III. Van Brussel naar Berlijn
In de trein zitten, met het idee dat u niet over een paar uurtjes weer moet uitstappen
in een stadje of een dorp, waar u voor uw zaken geroepen wordt, maar met de
zekerheid, dat de trein u over de grenzen brengt, naar nog niet geziene streken, steden,
mensen, en u voor een tijd alle beslommeringen en zorgen kunt aan kant zetten, - in
zo'n trein zitten, ik heb al zo dikwijls gezegd hoe heerlijk het is, en ik wil verder
niemands hart treurig stemmen in deze crisistijd.
We zaten dus, die zaterdag, in zo'n trein te Brussel-Noord, 12.50 uur. Ik geloof
dat het heet was, die dag, maar ik ben er niet zo zeker meer van. We waren met
zevenendertig, dames, heren en kinderen. We kenden mekaar allemaal, we noemden
mekaar meestal bij de voornaam, zoals dat onder artiesten de gewoonte is. We hadden
een grote wagen voor ons alleen en op het plankje tegen de wagen stond:
HANNOVER-BERLIN. Wel honderd vrienden en kennissen, journalisten en
fotografen, kwamen ons goede reis toewensen. Daar keek wel eens een azijnige
Brusselaar naar ons om, omdat we Vlaams praatten; een dikke madame vroeg
vriendelijk aan Tjeef - (een van onze artiesten die eigenlijk Ritje Saelens heet en uit
West-Vlaanderen is) - ‘Tu vas en vacances, mon petit?’ - waarop Tjeef in 't schoonste
Meulebeeks antwoordde:
‘Ba-'k-en doe, we goan wulder noar Berlien!’ Met een zeker respect ging de dikke
madame verder. Ze waren allemaal zo opgewekt en ze praatten zo
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druk, dat de mensen wel moesten denken: vakantiegangers.
Toch niet. Ze trokken naar Berlijn om te filmen, om in de studio's van
‘Tobis-Ton-Film’ de binnenopnamen te maken voor De Witte, waarvan reeds een
deel was gedraaid te Zichem en te Averbode. De producer, Jan Vanderheyden, had
hun schoon te verzekeren ‘dat het een hard, zeer hard werk was in de studio’, maar
hij deed dat met zo'n ronde goedmoedigheid op zijn gezicht, dat niemand hem
geloofde. En al was het nu ook waar!
We zitten, we staan in de couloirs, we roken en praten. In dat hoekje daar, dat is
Willem Benoy, de directeur van de Koninklijke Schouwburg te Antwerpen, de beste
theaterartiest van Vlaanderen, met zijn eeuwige kromme pijp. Op het eerste gezicht
zou men zeggen: ‘Wat een serieuze vent!’ Een beetje stuurs zelfs, met een harde trek
rond zijn kin. Je bekijkt hem nog eens en je ziet iets in zijn ogen, dat je van dit gezicht
niet verwacht. Dan zegt hij opeens twee woorden en je hoort alleman in een lach
schieten.
Naast hem Renaat Veremans, orkestmeester van de Antwerpse Opera, met blauwe
kinderlijke ogen. Hij rookt even slechte vulgaire kanaster als Benoy, en ze zijn er
beiden van overtuigd dat havanna's stinkstokken zijn vergeleken bij hun ‘toebak’.
Magda Janssens, hoezeer ze ook een Amsterdamse deftige dame is geworden, voelt
haar hart warm worden in het gezelschap van de Antwerpenaars. Jules Dirickx, de
populaire artiest in Holland gedurende en na de oorlog, zingt zijn Leitmotiv:
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‘...Mie-mi-m-imie!’ In het compartiment daarnaast, Jef van Leemput, professor in
toneelkunst, die de meeste van de artiesten heeft opgeleid en nu met gerechtigde
voldoening ziet, dat zijn werk vruchten draagt.
In het hoekje bij het raam: een blond juffertje, met de bloesem van haar twintig
jaar op het mooie gezichtje. Ze haalt een doosje uit haar tas, poedert zich het gezicht,
links, rechts, steekt de kin wat vooruit, blikt ernstig in het spiegeltje, strijkt met de
vingers over haar weelderig haar, kijkt dan naar de anderen en lacht al haar witte
tandjes bloot. ‘Ik heb honger!’ zegt ze ineens en dat klinkt zo grappig, zo onverwacht,
dat iedereen meelacht. Ze doet een reuzegrote hoedendoos open om daarin iets te
zoeken. Bovenaan een tiental hoedjes van alle vorm en kleur. Op de verbaasde blik
van een collega antwoordt ze een tikje nijdig: ‘Allemaal zelf gemaakt!’
Dan legt ze het blonde hoofd tegen de kussens, sluit de ogen en droomt van jeugd,
liefde en filmstars. - Dat is Betske van Roey, Marie Louise uit de film, die haar weg
wel zal maken als de ‘chance’ wat mee wil. Onze acht bengels, met de Witte, bezetten
een eigen compartiment en we moeten de deur van de couloir sluiten, omdat ze te
veel lawaai maken.
Grens. Een tolbeambte vraagt aan Jan Vanderheyden: ‘Wat zijn dat voor Leute?’ Vanderheyden: ‘Allemaal artiesten.’ De grenswachter bekijkt het blonde hoofd van
Nora Gevers, de lange haren van Veremans, de kromme pijp van Benoy,
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hij knikt eens voor zijn eigen, zegt tegen Vanderheyden dat controle van valiezen
hem absoluut nutteloos lijkt, en na dit affrontelijk woord gaat hij weg.
‘Die vent,’ zegt Veremans, ‘riekt aan onze toebak dat wij geen kapitalisten zijn.’
Willem Benoy beweert, dat de vent, die volgens hem Janssens heet, omgekocht
is door Vanderheyden.
We rijden door Duitsland. We zien overal vlaggen uithangen. 't Is nog maar zeven
dagen na 30 juni. We verwachten min of meer dat er hier elektriciteit in de lucht
hangt. Och Here, 't lijkt alles zo vredig en kalm als in een Vlaams landschap.
De laatste uren, het gaat al naar middernacht, hebben we de Speisewagen voor
ons alleen. We drinken er een glas op en zingen van ‘Ein Prosit! Ein Prosit der
Gemütlichkeit!’ God weet, zijn we op dat moment niet de enigen die dat in Duitsland
zingen.
Ik mag niet vergeten te zeggen, dat we met vijf dames en heren van het gezelschap
drie uur lang een laatste keer ons draaiboek herzien hebben. Daarop mocht dus wel
een lichte ontspanning komen. En als Vlamingen te gare zijn, en ze voelen lust en
leute in hun blij- en vrijmoedig hart, dan vormen ze een zeer plezierig gezelschap.
‘Bahnhof am Zoo’. Al zingend van ‘Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse
Leeuw,’ springen we uit de trein, in de armen van onze Berlijnse vrienden waarmee
we reeds acht dagen te Zichem hebben samengewerkt.
We worden over de Kurfürstendam naar ‘Hotel Alhambra’ gebracht, een half
uurtje later zitten
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we in ‘Berliner Kindl’ waar de hele bent bijeen is, behalve de kinderen. We drinken
er grote pinten Duits bier, we gaan daarna nog eens ‘Haus Vaterland’ bezoeken en
als we daar buiten komen, stellen we tot onze verrassing vast dat het licht wordt.
We gaan slapen met het vaste idee, dat Berlijn een plezante stad is.
We hebben allemaal reeds horen spreken van studio's, waar de films gemaakt worden,
maar we hebben zelden de gelegenheid ze van dichtbij te zien. Wie daar niets te
maken heeft, wordt er streng buiten gehouden. Zelfs journalisten krijgen maar bij
uitzondering de toelating er een voet binnen te zetten.
De ateliers van de Jofa, de Tobis-Ton-Film, liggen buiten het stadje Johannisthal,
een paar uur van Berlijn weg. Met de Ringbahn stapt men af te Schöneweide en de
elektrische brengt u tot vlakbij de studio's.
Elke morgen worden we te zes uur gewekt. Te zeven uur staat de autocar voor het
hotel en te acht uur zijn we ter bestemming. De Jofa is langs alle zijden met een
cementen muur omringd. Midden erin liggen de reusachtige ateliers. Het grenst aan
het vliegveld Johannisthal en de hele dag door ronken lichte en zware vliegtuigen
door de lucht. Dat veroorzaakt veel last en tijdverlies, daar er bij de opnamen
volstrekte stilte nodig is, en het gerucht van die vliegtuigmotoren overal doordringt.
Bij de ingang worden we gemonsterd door een
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lange Duitser, met een litteken over zijn gezicht, en door een grote hond zonder
littekens. Onze chauffeur groet met een armgebaar: ‘Heil Hitler!’ Willem Benoy
zegt: ‘Dat is er weer één van Janssens.’
We zijn binnen.
Links, op een grasplein, staat een vliegmachine. Daarnaast bouwt men iets dat een
Spaans boerenhof moet zijn. Daar staat een treinwagen eerste klas op rails. Gebouwen
lang en hoog. Nog twee afsluitingen. Vrachtwagens komen aangereden en vertrekken.
Tegen de gevel één enkel woord, in 't rood, zeer streng: Ruhe! En we zijn in het rijk
van film en leugen. Waarom leugen? Dat zal ik u verder uitleggen.
In de kantine komen we samen. Een groot lokaal, met tafeltjes en stoelen. De
achterzijde wordt ingenomen door de schenkbank en de schuiframen van de keuken.
Op de grote vlakken van de muren tekeningen in rood en blauw, die tonelen uit de
studio's voorstellen.
Een enkel groot spandoek: ‘Deutsche Arbeiter! Fanget an! Hinein in die
Arbeitsfront!’ met daarop de stoere, bittere kop van de Führer, en het Hakenkreuz.
Aan de tafeltjes zitten arbeiders in blauwe werkjasjes, de ene gaat weg, de andere
komt binnen. Ze schijnen het warm te hebben. Als ik straks een uurtje in de studio
zal gezeten hebben, zal ik die warmte begrijpen.
Ze eten hun boterham op, drinken melk of koffie, een man zit er voor een
reuzeschotel poten-en-oren, genoeg voor zeven personen. Flinke jongens, geen lawaai,
geen geroep of gevloek, en als die op hun
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zondags zijn, spreek je ze aan met ‘mijnheer’. Daarnaast zijn drie kamertjes voor de
heren. Op de muren tekeningen van dezelfde hand, genre Felix Timmermans. Een
enkel plaatje: ‘Kaffee Hag schont das Herz’. Wie zou dat daar verwacht hebben!
We maken er kennis met de operateur Daub, cameraman, een grote naam in de
filmwereld, met Seeger, de klankopnemer, met Moos, de Aufnahmeleiter, en dan
komt Jan Vanderheyden en brengt ons in de studio's.
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IV. Wandeling door de Johannisthaler Studio's
Een reuzecomplex van hoge gebouwen, waarover de julizon al haar hitte stookt. Je
kunt er in het begin geen kop aan krijgen hoe het allemaal ineenloopt en samenhangt.
Er gaan zoveel mensen heen en weer, arbeiders in blauwe werkpakjes, heren in zijden
hemden met lange dassen. Iedereen is op zijn lichtst gekleed.
Ik sta te midden van een heetgestoofd koertje. Twee vrachtauto's rijden binnen.
Op de ene banken, stoelen, tafels, een herbergtoog en diverse andere voorwerpen,
daarmee verband houdende. Op de andere een piano. Ik hoor ergens het stampen en
daveren van zware machines: een elektrische centrale. Links en rechts rijzen hoge
gevels op, rechts die van de eigenlijke studio's; links die van ik weet niet wat, maar
uit honderden ramen klinken honderden verschillende geluiden, van schrijfmachines,
van fonografen, van radio's, het droge ronken van iets dat op- of afgerold wordt, een
dame zingt voor een open raam met pianobegeleiding en met hoge stem:
‘Ha...a...a...aaah...’ maar misschien is het een taal die ik niet versta. Iemand is aan
het declameren.
Verder zingt een mannenstem, een mooie diepe bas, die telkens weer onderbroken
wordt door iemand die hem dan weer voorzingt, altijd dezelfde voois, welke voor
mij het plezier van die stem bederft.
Ergens is ook een man aan 't kijven, zo bijkanst lijk een Feldwebel in een kamp
van krijgsgevangenen. Moest er opeens iemand zijn kop door een
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van die ramen steken en roepen: ‘Nest, hoe gaat het?’ - het zou me niks verwonderen.
Een mooi meisje leunt over de reling van een balkonnetje, op de vijfde of zesde
verdieping, en kijkt naar mij, dunkt me toch, met een triestig en verveeld gezichtje.
Ze kan toch maar alleen het bovenste van mijn hoed zien. Ik blik eerbiedig naar haar
op. Ze heeft bruine zijden kousen aan en witte schoentjes en de rest is navenant. Ze
blikt onmiddellijk een andere richting uit. Achter haar in de kamer roept iemand. Ze
is weg. De gevel is weer leeg, vol onzichtbare dingen en geluiden. Dat is de
linkergevel.
Rechts, kleine ramen op de verdieping onder grote ramen. Een trap loopt schuin
omhoog, geschminkte en ongeschminkte artiesten gaan daar op en af. Er is beneden
een post van het Rode Kruis. Een lange, als onbetrouwbare Spanjaard geklede en
geschminkte kerel komt op het koertje weg en weer wandelen met een schrijfboek
in de handen. Hardop leert hij zijn rol. Want ik zal later vernemen, dat in vele films
de artiesten maar te weten komen wat ze moeten zeggen en doen in de film, eens dat
ze in de studio zijn. Zo gebeurt het ook in Amerika en waarom zouden de Duitsers
dat ook niet kunnen?
Ik denk aan de vele lange en moeizame repetities, die wij te Antwerpen gehouden
hebben voor ‘De Witte’.
Over het koertje komen nu twee geschminkte meisjes, in tere luchtige kleedjes.
Je zou ze zo wegblazen, wat ik evenwel niet probeer. Ze zijn niet van onze troep. Ik
doe uit puur respect mijn hoed af. Want ze doen preuts en blasé, precies of
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ze Greta Garbo en Dolores Del Rio in hoogst eigen persoon zijn.
Sedert een paar maanden kan ik heus goed meepraten over filmstars, en verwar
ik niet meer Marlene Dietrich met Jeannette Macdonald, zoals ik dat in het begin
van dit jaar nog deed, en ik weet nu ook dat ze in de werkelijkheid bij lange niet zo
mooi zijn als in de filmrevues.
De twee mij onbekende vrouwelijke beroemdheden gaan naar de kantine. Een
ogenblik later ga ik ook naar de kantine - ik heb niets om handen op het ogenblik om te zien wat ze daar doen. Je kan je wel voorstellen: voor de eerste keer dat een
mens de gelegenheid heeft eens echte filmstars te zien
De ene, die ik voor Greta Garbo heb aangezien, zit voor een schotel poten-en-oren,
waarvan het varken dat ze geleverd heeft zelf zou stom gestaan hebben. De andere,
Dolores Del Rio naar mijn gedacht, drinkt een pint gelijk er in heel Zichem geen te
vinden is. Met de nuchtere en ontgoochelende overtuiging, dat die twee binnen vijf
jaar elk honderd kilo zullen wegen, ga ik weer weg en vertel aan niemand iets over
mijn ontdekking. Achteraf leer ik, dat het twee ‘Komparsen’ of figuranten zijn en
het dus niet nodig geweest was, dat ik zo eerbiedig mijn hoed afnam.
Op het uiterlijke mag een mens toch nooit oordelen, vooral niet bij 't vrouwvolk,
dacht ik zo.
Toen we de danstent op Sint-Jans-kermis aan het verfilmen waren, zijn die twee
stars ook bij ons opgetreden als figuranten, en de langste, Dolores Del Rio, heeft
gedanst met René Veremans.
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De Witte als Zichemse kwajongen werd in de gelijknamige film vertolkt door Jefke Bruyninckx, later
acteur
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Het zoete Demerlandschap rond Zichem en Averbode was een dankbaar decor voor de buitenopnamen
van de film ‘De Witte’

De binnenopnamen gebeurden in de filmstudio's van de ‘International Film Distributors’ te Berlijn.
Hier Ernest Claes op de Kurfürstendam samen met Renaat Veremans, die de muziek van de film
toondichte
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Voor mij een wagenwijd open poort en daarachter een brede gang. Door een dito
poort aan de overkant van de gang zie ik op een gelijkaardige koer als de mijne, en
daarachter weer open poorten en gangen en koertjes.
Ik sta nu in de gang.
Nooit in mijn leven zag ik een zo godzalige warboel, een chaotische rommel, als
hier. De onmogelijkste meubelen, van alle vormen, stijlen en eeuwen, wapenschilden
en naaimachines, een grote vogelkooi naast een slijpsteen, de buste van Keizer
Augustus op een kerkstoel, in een waskuip ligt Napoleon op zijn rug naar de zoldering
te kijken, op een ouwerwetse muurklok hangt de muts van een toreador. En overal
plaatjes: Achtung! Ruhe! Arbeiders en operateurs gaan en keren, sjouwen en trekken,
lossen en laden en rijden met wagentjes, - in stilte. Tegen de muren koperen asbakjes:
Zigaretten hier ablegen.
Rechts nu een smalle gang, waarin de bureau- en toiletkamertjes van de artiesten
uitkomen. Op iedere deur de naam van de bezetter. Ik ga recht de trap op. Gangen
links en rechts, waar de artiesten zich verkleden. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir, zou de Fransman zeggen.
In een van de kleedkamers een lawaai van alle duivels. Hier zitten mijn acht
bengels, de Witte met zijn kameraden, de hoofdfiguren van onze film. Tjeef en Krol
zijn aan 't vechten. Reden en oorzaak: Krol heeft van Ida Wasserman en Nora Gevers
vier perziken gekregen. ‘Voor allemaal,’ heeft Ida Wasserman gezegd. Krol komt
met die vier rijpe perziken binnen. En verbeeldt u nu eens: acht bengels die bezig
zijn zich aan en uit te
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kleden, die geschminkt zijn en ondertussen vier rijpe perziken moeten verdelen,
zonder mes!
Zestien ogen kijken ernstig en stom naar de vier perziken in Krol zijn hand. Opeens
zegt Krol: ‘Madame Wasserman heeft gezegd dat ik een hele perzik kreeg en dat
jullie de andere drie moeten verdelen.’ Tegelijkertijd steekt hij er ook een in zijn
mond.
Tjeef vliegt uit: ‘Lelijke dief!’ en hij heeft Krol bij zijn haar. Als ze rechtstaan is
er van de drie andere perziken niets meer te zien. De anderen houden zich onnozel
en dat maakt Tjeef hels. Hij verwijt Krol, dat deze een mouwveger is van Ida
Wasserman. De Witte zegt: ‘Als ze je beter moest kennen, manneke, met je
jezuïetenogen...’
Opeens ontdekt Turke Leunes twee rode damesschoentjes in de kleerkast, daar
waarschijnlijk vergeten door een vroegere artieste. ‘Van mij!’ zegt Turke. ‘Ieder de
helft,’ zegt Fompe en hij grist hem een van de rode schoentjes uit de hand. Ruzie.
Nieuw gevecht.
Juist kom ik binnen. Ik zie me verplicht, zelf de hand te leggen op die schoentjes.
In een hoek staat Krol te kokhalzen.
‘Krol, wat is er met jou aan de hand?’
Niks. Krol heeft alleen maar in het vuur van het gevecht met Tjeef, de perzikpit
ingeslikt, en die zit hem daar nu ergens te wringen. Krol wijst me met zijn vinger,
waar ze zit.
De acht bengels zijn allemaal geschminkt. Het is snikheet in dat kamertje. Het
zweet druipt van hun gezicht. Door dat vechten zijn bovendien niet alleen meer hun
gezichten, maar hun hemd, hun armen, hun benen, alles is nu min of meer geschminkt.
De
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ene staat in zijn onderbroek, de andere in zijn hemd... Waarom filmen ze nu die
kereltjes niet? ‘Witte, vind je 't plezierig te Berlijn?’
‘Ja, nogal, maar 't was in Averbode toch plezanter, zulle.’
Hier is Herr Braun, onze schminker met wie we te Zichem reeds kennis hebben
gemaakt, de joviaalste Berliner van de hele bent. Onze artiesten zitten daar op een
rij voor spiegels en schminken zichzelf, of komen onder de handen van Herr Braun.
De donkere ogen van Ida Wasserman schijnen nog gevaarlijker in dat roze-rode
gezicht, Nora Gevers' onschuldige blik is bijna weemoedig, ze hebben haar mooie
haar al bijna strogeel gemaakt. Nu dat gezichtje nog. Wat schiet er eigenlijk nog van
over?
Betty van Roey, met natuurlijke wimpers van een vinger lang, wil er toch nog
valse wimpers bij hebben om er aldus nog verleidelijker uit te zien. Herr Braun lacht
heimelijk om zoveel onschuld en zegt in het Berlijns iets van een ‘jutes Jesicht!’ en
het een of het ander over haar haren en haar neusje, waarvan Betty alleen het woord
‘schön’ snapt.
Achtung! Ruhe! Stilte overal.
Terug in de grote gang, sta ik voor de hoge deuren van de twee ateliers van ‘Gruppe
III’. Daarachter wordt ‘De Witte’ gedraaid, deze week. De producer John
Vanderheyden heeft daar twee reusachtige hallen gehuurd voor veertien dagen, en
dat kost per dag plus-minus 50.000 fr. Ja, ja, ik vergis me niet. Zo zijn er zes ateliers.
Daarbij zijn er nog
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zalen voor de muziek, voor de synchronisatie, voor de proeffilms, en een groot aantal
ruime hokken voor de ‘Requisiten’, dat zijn al de meubels, kleren, voorwerpen die
voor de verfilming kunnen nodig zijn en voor dewelke een apart heerschap is
aangewezen.
Een hoge dubbele poort in staal. Daarin een kleinere, ook dubbel, ook in staal.
Boven de poort een rood elektrisch gloeilampje. Op de poort de vermaning: Wenn
rote Lampe brennt, ist jedermann Betreten des Ateliers verboten.
Boven alle deuren ziet u dat lampje, leest u de wijze woorden. Want het opnemen
van de dialoog, van de klanken, geschiedt tegelijkertijd met het opnemen van de
beelden.
Het eerste wat men heeft te doen, als men ergens wil binnen gaan, is opkijken of
het rode lampje brandt.
Ik was zover geraakt op mijn inspectietocht, toen mij iemand zachtjes op de schouder
tikte. Een uiterst beleefde heer vroeg mij wie ik was en wat ik daar deed, waarom ik
nota's nam, en dat ik zijn vraag niet kwalijk mocht nemen...
Ik gaf hem de nodige ophelderingen, ik reikte hem mijn kaartje aan waarop enige
ronkende titels staan, juist voor dergelijke aangelegenheden. Woorden als ‘Doctor’
en ‘Academie’ maken op een Duitser onfeilbaar diepe indruk.
Tien minuten later trad er een nog beleefder sinjeur op mij toe, noemde mij ‘Herr
Professor’ - de enige titel die misschien niet op mijn kaartje stond - en of ik de heren
van de Hogere Directie
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de eer wilde aandoen, even met hen kennis te maken.
Langs gangen, koeren en trappen, waar ik in het voorbijgaan alle tien stappen
boven de deuren las dat niemand er mocht binnen gaan zonder aangemeld te zijn,
werd ik binnen geleid bij twee deftige heren, die mij met een sigaar hartelijk welkom
heetten in Johannisthal en onmiddellijk begonnen te praten over Vlaanderen, over
‘Flachskopf’ - de titel van De Witte in de Duitse vertaling, en wat ik over hun ateliers
dacht - (ik zei natuurlijk ‘Fabelhaft’ al had ik er nog geen voet in gezet) - en of het
in mijn inzichten lag nog verder voor de film te werken, en of ze in Vlaanderen meer
films gingen maken.
Tobis-Ton-Film bestaat nu drie jaar. Het is niet, zoals de UFA, een onderneming
die zelf films maakt. Zij verhuurt haar goed ingerichte en georganiseerde installaties
aan producers of verenigingen, die een film willen maken, en die dus zelf voor alles
te zorgen hebben wat betreft scenario, artiesten, technisch personeel. Tweehonderd
arbeiders zijn vast aan de instelling verbonden. Men ziet onmiddellijk de goede kant
van de zaak voor degenen die niet over een eigen studio beschikken. Hoeveel films
er reeds gemaakt zijn in Tobis, konden ze niet zo dadelijk zeggen. Op dit ogenblik
werden er, behalve De Witte, nog twee andere films gedraaid terwijl een Hollands
gezelschap de dialogen aan het synchroniseren was voor een film over de Zuiderzee.
Gemoedelijk zaten we over dat alles te praten. De filmproduktie maakt een zware
crisis door, in Duitsland zowel als in Frankrijk, in Engeland, in
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Hollywood. De scenario's zijn door de band te veel maakwerk, zonder ziel,
aaneengeflanst door mensen die daar een ‘stiel’ in zagen en niet dachten aan kunst,
aan iets nieuws, maar alleen aan: ‘Pakt het? Gaat het opbrengen?’
Dezelfde clichés werden steeds opnieuw gebruikt, het publiek kreeg er stilaan
genoeg van. Eenzelfde thema werd tot vervelens toe behandeld, de groteske
vergissingen, clowneries, verliefde toneeltjes en zoenerijtjes kwamen altijd weer
terug. Het verfilmen van toneelstukken en romans had zijn goed en zijn kwaad, alles
hing af van het scenario dat men eruit maakte.
De Jofa interesseert zich dus in principe niet rechtstreeks voor de films, die in haar
ateliers worden gemaakt. Wel is zij altijd bereid een ernstige onderneming, die de
nodige waarborgen biedt, te steunen.
Ik nam hoofs en vriendelijk afscheid. Ik had een hoop dingen geleerd op die eerste
voormiddag en ik dacht bij mezelf, dat Vlaanderen maar een klein landeke was, maar
dat voor de fantasie van een Vlaming de hele wereld kon openstaan.
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V. Studio-indrukken
Johannisthal. Jofa-Tonfilm. - Ik sta voor de open poort van het grote atelier van
Gruppe III. Een man, wiens nooit falende aanwezigheid bij die poort mij met de dag
meer respect zal inboezemen, groet mij beleefd. Die man staat daar uitsluitend en
alleen om die poort, of de kleinere deur in die poort, open en toe te doen. Maar hij
doet dat met zulk een onverbiddelijke beslistheid, zodra het signaal ‘Aufnahme’ door
het atelier fluit, dat geen sterveling het zal proberen, hem van zijn plicht af te brengen
of daarover enige opmerking te maken. Een Duitser, generaal, portier, politiedienaar,
bisschop, kanselier of wat hij dan ook is of morgen worden kan, is woest
onaansprekelijk wanneer het erop aankomt een deur open of toe te laten.
Ik bezie mijn deurwachter aandachtig. Hij is dan toch de eerste bediende of vakman
van het werk, dat we hier gaan ondernemen. De ernst waarmee hij telkens weer de
hand legt op de deurklink, is gewoon indrukwekkend.
In de filmstudio doet iedereen zijn werk met de diepste ernst, en ik zal nog leren
dat het zo moet. Alles, tot de kleinste kleinigheid toe, is van het grootste belang. Ik
overdrijf niet wanneer ik zeg, dat uw hoofd omdraaien een ramp kan veroorzaken,
uw hand tegen uw haar brengen, eventjes glimlachen tegen een vriendelijk gezichtje,
uw voet verzetten, kuchen, een potlood laten vallen, honderden franken kan kosten.
Ik heb daar in de filmstudio in de eerste plaats geleerd, dat alles in het leven, de
onaanzienlijkste
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nietigheid, grote gevolgen kan hebben. Het is voldoende, dat Renaat Veremans op
een zeer ongepast ogenblik aan Willem Benoy vraagt: ‘Willem, hedde gien stekske?’
omdat hij zijn Lierse pijp wil aansteken, om een heel stuk film te bederven. Want in
de klankopname kunnen die onschuldige woorden van Veremans tegelijk klinken
met de woorden van Willy Cauwenbergh, die tegen Ida Wasserman zegt: ‘Lieske,
ik zie u toch zo geerne.’ En u begrijpt, dat die twee zinnen, tegelijk opgenomen, een
zonderling effect zouden maken op de mensen in de bioscoop.
Het grote atelier van Gruppe III heeft ontzaglijke afmetingen en door de rechte
wanden, waarvan nergens een raam of een deur het grauwe effen vlak verbreekt, lijkt
het nog groter. Van voor mijn voeten tot aan het uiterste eind staat en ligt dit atelier
vol, absoluut vol, en het is een heel probleem zijn weg daar doorheen te vinden.
Wat daar allemaal staat? Ik weet het niet, ik wil er niet aan beginnen het te
beschrijven, want de meeste dingen ken ik niet en lijken mij naamloos. Ten eerste
al de ‘Requisiten’ die bij het filmspel nodig zijn, en ten tweede alle technische
toestellen en machines, motoren en kisten en kasten en werktuigen, die voor
filmopnamen gebruikt worden.
Tot de eerste categorie behoren alle slag van meubels, piano's, zetels, banken,
stoelen, schilderijen en schilderijtjes, bedden en wiegen, een teddybeer en een
lieve-vrouwke, een wijwatervat en een viool, en andere huishoudelijke artikels. Er
staat daar genoeg om tien jonge huishoudens van huisraad te voorzien, het mogen
boeren zijn of dikke
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renteniers. Het maakt de indruk of ik te Brussel in een ‘Maison de Vente’ sta. En ik
begrijp nu ook waarom in films, die ik van tijd tot tijd ga zien, de meubels er altijd
zo echt huiselijk en gebruikt uitzien. Ze moeten maar een paar dagen in een filmstudio
staan om dat gezellig uitzicht te krijgen. Want die diverse meubels dienen niet alleen
voor het filmspel, ze dienen ook en vooral, als ze daar hun beurt staan af te wachten,
voor al de aanwezigen, voor de filmoperateurs, de artiesten, de arbeiders, de kijkers,
de wachters, voor iedereen. Het blad van een vleugelpiano is een geschikte lessenaar
voor velerhande papieren, voor draaiboeken, om nota's te nemen, om brieven te
schrijven, tekeningen te maken, foto's op uit te spreiden. Een paar auto's, uiterst
geschikt voor een apartje, een persoonlijk onderhoud, een half uurtje slaap. Op de
tafels zit of ligt men, als ze niet helemaal zijn ingenomen door pinten melk, bier,
koffiepotten, nijptangen, nagels, kledingstukken.
Van de tweede categorie, de technische voorwerpen, ken ik de namen niet. Meestal
zijn het machines voor de geweldige verlichting bij het opnemen der beelden, voor
de klankopnamen, voor de vlugge bouw van een of ander deel van een huis, van een
straat, van een gevel. Huizenhoge schermen staan tegen de wanden. Dat alles moet
onmiddellijk bij de hand liggen om geen kostbare tijd te verliezen, en de arbeiders
staan altijd klaar om vooruit te springen bij het eerste woord van de baas.
Gummislangen kronkelen langs alle kanten over de vloer, voor de verlichting,
voor de camera, de micro, de klankopname, en die gummislangen moeten wel
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erg sterk zijn, want je kunt erop trappen, erop blijven staan of zitten, en ze rijden er
zelfs doodgewoon met de wagentjes over, waarmee de ‘Requisiten’ worden versjouwd.
Van de zoldering hangen touwen, met haken en windassen, en lange doeken of
schermen in velerlei kleur. Boven uw hoofd bevindt zich een der bijzonderste
elementen van de verfilming. Het is daar een geweldig geraamte van balken, over
heel het atelier uitgestrekt, die schots en scheef dooreen kruisen en alles wat beneden
op de vloer wordt gebouwd, sterk aaneenhouden.
Daar staan ook de reusachtige toestellen voor de verlichting. Tientallen en nog
tientallen van geweldige reflectoren, zoals ik die op zeeschepen heb gezien, de
bekende ‘Wienert-Lampen’ van de Jofa-ateliers; daartussen hoge vierkante borden
met elk twaalf zware lampen, zoals er ook op de vloer bij de opnamen enkele staan,
zetten de spelers in het scherpste licht, terwijl de cameraman zijn werk doet.
Voor iedere twee, drie van die lampen is een man aangeduid. Die doen in absolute
stilte hun werk. Geen enkele maal hoort men hun stem. Soms begint er bij het
aandraaien van de lichten een van de lampen geweldig te knetteren, te sissen, te
soezen, te fluiten en men ziet door het dikke glas achter het beschermend draadnet
een valse vlam opschieten. Dan valt alles stil, al let niemand erop. Wachten. Of
herbeginnen. Men ziet even de arbeiders daarboven, in broek en hemd, of alleen in
broek, geluidloos en vlug over de balken heen schuiven en het licht in orde brengen,
men hoort een klein getik, een metalen klank, - fertig.
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Door het voortdurend bouwen, afbreken, versjouwen van al de voorwerpen en
machines, het heen en weer lopen van het studiovolk, hangt er in het atelier een dikke,
matte stoflucht, om van te stikken. Door de geweldige verlichting van de reflectoren,
door de op het hoogste punt werkende condensatoren of accumulatoren, in een
potdicht gesloten ruimte, zo potdicht dat er van nergens een geluidje kan binnen
dringen, heerst daar een onnoemelijke hitte. Buiten is het een brandend hete julidag,
maar het is als een verfrissend bad vergeleken bij de temperatuur in de ateliers. Als
u er vijf minuten in staat, breekt het zweet u langs alle kanten uit. Het is als een te
heet bad, als in een oven, waarin men u langzaam aan het stoven is. Het is zo bijna
als koren pikken in de volle zomer, met nog veel minder lucht.
Als men de eerste keer onder die volle verlichting staat, is het precies of ze gieten
u een paar kuipen heet water over het lijf. Een matte benauwende hitte is het. U voelt
het stof langzaam vastkleven aan uw bezwete gezicht, als iets lijmigs, bijna vies, en
toch hebt u de moed niet over uw voorhoofd te vegen.
Zo voelde ik mij, die niet geschminkt was, niet gekleed om mee te spelen, die kon
buitengaan in de lucht, in de schaduw, in de verfrissende kantine. Maar de artiesten!
Ik kan niet anders zeggen, dan dat mij soms een gevoel van medelijden beving
wanneer ik ze urenlang in die hitte zag staan, onder de verblindende lichten, viermaal,
vijfmaal achtereen dezelfde scène herhalend, met de bewegingen, de lach, de
gevoelsuitdrukkingen die bij hun moeilijk spel nodig zijn.
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Daarbij moesten ze de passende en voor velen soms zware kleren dragen en waren
ze dik geschminkt. Bij enkelen ziet men de ronde zweetdruppels na een paar minuten
op het voorhoofd staan, ziet men ze neerbiggelen langs hun wangen. Dan schiet de
vriendelijke Herr Braun, de schminker, of een van zijn helpers, vooruit, dopt met
een prop koele stof het gezicht wat af, schminkt opnieuw en zegt aanmoedigend, dat
het zo erg niet is.
Wel zijn onze artiesten meest allen toneelspelers, die daaraan gewend zijn, maar
in zulke atmosfeer werken ze toch nooit op de planken. Bij tussenpozen komt er een
man met een grote vernikkelde spuit, hij pulveriseert over de koppen, de vloer en
hoog in de lucht een vocht, eau de cologne, meen ik, en dat geeft voor enige
ogenblikken een lichte afkoeling.
Alles samengenomen, is filmen een zwaar, een zeer zwaar werk. Hoe de regisseurs
dat dag aan dag, van de morgen tot de avond uithouden, bijna drie weken lang, is
gewoonweg niet te begrijpen. Mijn hoed af voor onze filmartiesten. Het is helemaal
wat anders dan de aardige plaatjes, de rijke toiletjes, de lachende gezichten, de ronde
armen en benen die men op plakkaten en in filmrevues ziet. Het leven dat uit die
mooie plaatjes u schijnt toe te lachen, bestaat niet. Achter die schattige mondjes ligt
een bittere harde trek, van vermoeienis, van inspanning, van wilskracht. Een uiterst
zwaar werk. Alleen krachtige gezonde mensen kunnen dat lang volhouden. Ik geloof
niet, al reikt mijn ervaring op dit gebied niet heel ver, dat er een kunstvak is dat
zoveel inspanning van iemands krachten eist.
Voor onze Vlaamse artiesten, die dan grotendeels
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voor de eerste maal voor de film speelden, was het een krachtproef die ze, tot hun
eer mag het gezegd, met glans hebben doorstaan. Het was de eerste dagen voor hen
zeer enerverend werk, men kon het merken, aan de dames nog meer dan aan de heren,
omdat ze het spel met veel meer hartstocht moeten aanvoelen en zich eigen maken.
Het ingehouden, voortdurend gebroken spel van de film werkt afmattend, schokkend.
Enkelen slechts ontkomen daar onmiddellijk aan, zoals Magda Janssens, die in de
studio juist optrad zoals op de planken, zoals ook andere acteurs, die er tot hiertoe
nooit naar streefden in de schouwburgen te schitteren, maar die verrassen wanneer
ze voor de camera staan.
De artiesten werden aanvankelijk gewaar, dat het milieu hun ‘vreemd’ was en de
manier van spelen geheel nieuw. Als goede toneelspelers bezaten ze echter ook
eigenschappen van een goede filmspeler. Met een verbazend aanpassingsvermogen
zijn ze daar overheen gekomen. Toen ze het eenmaal vast hadden, die korte toneeltjes
van drie, vier minuten, die telkens opnieuw in de hoogste intensiteit moeten gespeeld
worden, dan knak afgebroken, zonder overgang, zonder een enkele keer een stemming,
een hartstocht, een gevoelsmoment te kunnen ‘uitspelen’, in zijn geheel, met climax
en val, toen ging het vanzelf. Maar het is voor een toneelspeler een beangstigend
werk. En dan die atmosfeer, dit milieu. Geen zaal, geen toeschouwers, geen contact
met mensen, enkel enige omstanders, die alleen letten op lichten, camera, micro, etc.
De ter zake kundige Duitse technici hebben herhaaldelijk erkend, dat ze nog nooit
een troep filmartiesten hadden aan het werk gezien met zulk
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een uithoudingsvermogen. Het is hun nooit te veel, te lang van duur of te zwaar
geweest, omdat ze er allemaal, zonder een uitzondering, bij waren niet alleen met
hun geest en hun talent, maar ook met hun Vlaamse hart. Ze beseften allen, dat die
film goed moest zijn, de eerste Vlaamse klankfilm. Met niet genoeg lof, waardering
en bewondering kan ik over hen spreken.
Eén was er bij, die nooit aan hitte, verveling of vermoeienis heeft gedacht, die
voor allen een voorbeeld is geweest van goed humeur en blijmoedigheid, altijd
dezelfde, altijd klaar en op de plaats waar hij zijn moest: de Witte zelf. Met zijn olijke
blik en lachende snuit is hij van de eerste tot de laatste dag dezelfde opgeruimde guit
gebleven, zonder pretentie, zonder zich iets voor te stellen, en die werkelijk iedereen
verbaasd heeft door zijn mooi, rustig, natuurlijk spel.
Ze moesten hem maar laten doen en het was goed.
‘Witte, nog niet moe?’
‘Maar neen, meneer, van wat zou ik moe zijn?’
‘En heb je 't niet te warm?’
‘Belange niet, ik heb het al warmer gehad dan dat, zulle.’
‘Hoe vind je Berlijn?’
‘O...’ - er komt een aarzeling in zijn stem, - ‘het was in Averbode nog al eens
plezanter dan hier... Amai!’
‘En eet je goed, Witteke?’
‘Ja, wel ja, ik eet alles geerne... Maar worst dat je hier moet eten, meneer, worst!
Vijf keren per dag!’
En hij lacht al zijn tanden bloot.
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Jefke jong, was de Witte er in zijn tijd zó een geweest als jij, ik geloof dat die schrijver
van De Witte een heel ander boek zou geschreven hebben.
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VI. Zichem en Averbode over naar Johannisthal
Enkele dagen vóór ons vertrek naar Berlijn, kreeg ik te Brussel het bezoek van twee
zeer vriendelijke heren: Schoedter en Haag, filmarchitecten met grote naam in de
Berlijnse filmwereld.
We reden naar de geboortestreek van de Witte, Zichem en Averbode. Dat
autotochtje was op zichzelf een eigenaardigheid. De twee specialisten van
filmconstructies wilden in de eerste plaats een beeld van het land, waar de film
speelde, om te Berlijn dat hoekje Vlaamse grond op te bouwen voor de
binnenopnamen.
Zo zaten ze dan, terwijl we over de steenweg van Leuven naar Aarschot, van
Aarschot naar Zichem reden, met een niet al te snelle vaart, elk langs een kant door
het raampje te kijken, met een klein geperfectioneerd fototoestel in de hand. Telkens
als hen iets trof: een huis, een bosje, een lemen hut, korenveld, kerk, boerenkar en
zo meer, werd dit in het voorbijrijden gekiekt. Ik moest hen wijzen op al de
bezienswaardigheden van de streek. Te Zichem en te Averbode werden daarna van
dichtbij gefotografeerd alle mogelijke binnenhuizen, tuinen, herbergen, slaapkamers,
schenkbanken, keukens, de straat en het station, de koffiepotten en bierkroezen, een
Lievevrouwebeeldje en een biljart, een kegelbaan en een schoolklas, waarvan we
bijna de hele meubilering meenamen.
Ze hadden het ‘filmdraaiboek’ zorgvuldig uitgepluisd, mijn twee Berlijnse
bezoekers. Ze drongen in alle huizen binnen met een onbeschaamdheid, die mij meer
dan eens verlegen maakte tegenover de onthutste bewoners van mijn dorp.
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Als ik ergens beleefd vroeg: ‘Mogen we nu ook de slaapkamer eens even zien?’ en
de vrouw opstond om eerst de kamer wat in orde te brengen, stonden mijn twee
architecten reeds in het slaapvertrek, hadden ze reeds alles afgespied en
gefotografeerd, de stoelen en kasten verplaatst, en het was afgelopen voordat de lui
goed begrepen wat hun daar zo ineens op het hoofd viel.
Ik geloof niet, dat ik een tweede maal met zulk een paar apostels in mijn parochie
zal moeten aankomen en ik bij enkele dorpsgenoten veel van mijn prestige verloren
heb!
Naast een herberg fotografeerden wij een kegelbaan. Dan zei Schoedter opeens:
‘Dat kunnen we nooit zo fijn namaken als het hier is... Baas, wat kost dat hele zaakje?’
De goede man keek met verbaasde ogen naar de vreemde meneer. Zijn kegelbaan
verkopen! Was 't wel serieus?
Hij stelde eindelijk vuurrood zijn prijs en 's anderendaags kwam er een vrachtwagen
uit Brussel en het hele boeltje vertrok naar Berlijn.
Ik vergeet nooit het vermakelijk toneeltje in een boerenhuis te Zichem. We stapten
door het achterhuis op ‘het hof’ en daar zat me nu een kleine wittekop op ‘een zekere
plaats’, waarvan de deur wijd open stond, met een gelukzalige rust van hart en ziel
te zingen, zonder aan enig gevaar te denken. Hij was rats de adem afgesneden, toen
daar opeens twee vreemde heren voor hem kwamen staan, een taal sprekend die hij
niet verstond, en die hem begonnen te fotograferen. Onze wittekop werd bleek van
aandoening en o! die verwijtende blik uit de kinderogen op mij. Zodra hij de kans
zag, vloog hij als een pijl uit de boog, met zijn
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twee handen zijn broekje vasthoudend, het hof over, en we zagen hem daarna op
straat nog altijd verdwaasd staan kijken naar ons gezelschap.
Toen ik nu een paar weken later voor het eerst de voet zet in het grote atelier van
Johannisthal, ben ik niet weinig verrast plotseling voor me te zien een gevel met
ramen en deur van een herberg uit mijn geboortedorp. Ja, zo is het straatje, zo staan
er de stoelen voor de deur.
Ik ga binnen. Een gekende toogbank, met een Zichemse installatie van pinten en
flessenrek, van banken en tafels, het kon moeilijk echter. Een vliegenvanger aan de
zoldering, op de toog een open kistje sigaren, het meisje achter de schenkbank als
twee druppels water een schoon-lief van de streek, waar alle jongens direct zouden
op verliefd zijn, en ze veegt aan flessen en glazen precies of ze nooit iets anders
gedaan heeft. Daar hangt tegen de muur een reclameplaatje van het Trappistenbier,
van Jack-Op-bier, van sigaretten Belga, tabak Van der Elst, juist of je bij Miel
Weynants te Zichem zou binnenvallen. Een affiche van ‘verkoop van een schoon
Woonhuis met hof onder Zichem, noord van d'heer H. Peeters oost van d'heer August
Boets’. En de Loi-Wet tegen de zatlappen, die in alle herbergen van Zichem hangt,
maar nog nooit een Zichemnaar schrik voor een stukske in de kraag heeft
ingeboezemd, hangt er waarschijnlijk ook.
‘Hoe vindt u dat?’ vraagt Schoedter, die daar nu in zijn hemdsmouwen staat te
glimlachen.
‘Echt!’
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‘Kom eens mee.’
Hij leidt me naar een slaapkamertje, het kamertje van Laurke Adriaens te Averbode,
naar een biljartkamer uit een ander dorpshuis, naar de meegebrachte kegelbaan, naar
het huis van meneer Boon, dat het huis is van meester Joris te Averbode. Ik voel me
bijna op eigen grond hier en vergeet, dat ik maar in een atelier sta van Tobis-Klankfilm
te Johannisthal. En om de illusie nog sterker te maken, zitten daar in de herberg Jef
van Leemput, de rustige boer die zijn pint komt drinken met zijn vrouw, Magda
Janssens, de ouders van de Witte; Jules Dierckx, een rasechte Zichemse tonneklinker,
Willem Benoy, staat er lollekens te vertellen tegen Ida Wasserman, juist als dat bij
ons gebeurt.
Wel ja, ik had wel gelijk te zeggen: de film is het land van de schone leugen.
En hoe een film nu gemaakt wordt?
Men begint met het begin: het scenario, het verhaal dat op het witte doek moet
worden gebracht. Heeft men dat eenmaal gevonden, hetzij het gehaald werd uit een
boek, hetzij het oorspronkelijk is, zoals in de meeste Amerikaanse films, dan wordt
daaruit gemaakt, het ‘draaiboek’. Het verhaal wordt namelijk in kleine, elk op zichzelf
staande ‘beelden’ verdeeld, als hoofdstukjes van een roman. Daarin staat aangeduid
al wat de ‘cameramen’ moeten opnemen, dichtbij, veraf, langs boven, langs onder,
met al wat de spelers daarbij moeten doen en zeggen, en eventueel de muziek die
het onderlijnt.
Daarvoor zijn grote technische vaardigheid en vak-
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kennis nodig. En het gaat niet ineens. Voortdurend wordt eraan gewijzigd, bij elke
repetitie ontdekt men iets dat beter kan, dat weg moet, te kort is of te lang. Bij de
verfilming zelf gebeurt dat nog eens. De cameraman en de ‘cutter’ wijzen voortdurend
op wenselijke veranderingen in het draaiboek en de plaats zelf waar men
buitenopnamen maakt, schrijft die wel eens voor. Het beeld in de Witte-film, waar
de Witte bij het zwemmen in de hooiopper kruipt en met hooi ‘bekleed’ naar huis
trekt, werd gevonden toen we ter plaatse kwamen en daar dat hooi zagen liggen.
Is het draaiboek eenmaal klaar, heeft men de artiesten onder contract, zijn de
nodige repetities gehouden, zijn alle voorwerpen die er nodig zijn gereed, dan kan
men overgaan tot het opnemen van de beelden, tot het maken van de film.
Dat is op zichzelf zeer eenvoudig. Neem bijvoorbeeld het slaapkamertje van de
Witte. Dat kamertje verschijnt in de film drie keren: in het begin als de Witte wakker
wordt, ongeveer in het midden als de Witte de te lange slip van zijn hemd afknipt,
en later nog eens, als moeder hem komt troosten. Die drie toneeltjes worden
onmiddellijk achter elkaar opgenomen. Dan speelt dat kamertje geen rol meer, en
een uur nadien is het afgebroken.
Zo worden al de gebeurtenissen die op éénzelfde plaats geschieden, eender waar
ze in de film voorkomen, achter elkaar in beeld gebracht. Als later de film ineengezet
wordt, krijgen al die stukjes, elk van een paar minuten, hun eigen plaats in het
filmverhaal.
Opgepast! De spelers staan klaar. Ze repeteren een laatste maal. De regisseur staat
bij hen en geeft
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aanwijzingen, de cameraman heeft zijn toestel zo geplaatst, dat hij de personen op
de voordeligste en beste wijze kan opnemen, een kleinigheidje wordt veranderd in
de houding van het gezicht, in een kledingstuk, de cameraman volgt alles aandachtig
door de lens, schuift dichterbij, verder af, zijn helpers staan rond hem gereed, korte
aanwijzingen van zo of zo, de specialist van de lichtapparaten geeft bevelen: ‘Nummer
165... nummer 13... nummer 7... Rechts draaien!’ en telkens weer gaat er een van de
geweldige Jupiterlampen aan boven de hoofden van de spelers. Diepe stilte. De
bevelen worden bijna gefluisterd. Een lamp begint te sissen en te fluiten. Wachten.
Nieuwe lamp. Ze zijn eindelijk voldaan.
Aan een lange staaf wordt de micro boven de hoofden van de spelers gehouden,
of wordt verborgen achter een kast, een bloempot. In een stalen hok verder weg zit
de klankopnemer, die daar de dialogen moet horen juist zoals later het publiek in de
bioscoopzaal die horen moet.
Opeens een luid bevel: ‘Aufnahme!’
Uit de stalen kast van de klankopnemer klinkt een lang gerekt: tuuu...uu...ut! Stilte.
De deuren van het atelier worden gesloten. Nu brandt buiten het rode lichtje. Stoornis.
Een vliegmachine ronkt hoog over het atelier, en dat geluid dringt overal door.
Wachten. Stilte. Nog eens driemaal een kort: tuut... tuut... tuut! Een der camerahelpers
houdt een plankje voor het apparaat, met het nummer van het beeld in het draaiboek.
Iemand roept: ‘Los!’ De spelers spelen hun rol, de cameraman draait... Klaar.
Het lukt niet altijd de eerste keer, op verre na niet.
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Er was op het laatste ogenblik een geluidje ergens in het atelier. Een niet-medespeler
heeft zijn voet of zijn hand in het beeld gestoken. Een speler heeft een woord vergeten
of verkeerd uitgesproken, te vlug, te laat, of sprak niet duidelijk genoeg. Het spel
kwam niet genoeg tot uiting.
Opnieuw. Nog eens opnieuw. Tot eindelijk alleman tevreden is.
Er zijn tonelen in de film, die eindeloze repetities en voorbereidingen vergen. Zo
bijvoorbeeld de danszaal in de Witte-film. Het is, wanneer men het op het doek ziet,
een spel van enkele minuten. Het komt tweemaal in de film voor. Toch heeft het
bouwen van die zaal dagenlange arbeid gevergd; de muziek, die Veremans ervoor
componeerde, heeft lange herhalingen geëist met Rudolf Perak.
Men kan zich nu wel enigszins voorstellen, wat er allemaal moest gebeuren eer
de cameraman riep: ‘Los!’
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VII. ‘Es gibt nur ein Berlin!’
Over Berlijn zal ik u niet veel vertellen, eenvoudig omdat ik er niet veel van gezien
heb. En had ik zelfs de tijd gehad alle bezienswaardigheden van de hoofdstad van
Duitsland te bekijken, musea af te lopen, theaters, bioscopen en zo meer, dan nog
zou ik er geen ogenblik aan denken, ‘over Berlijn’ te schrijven.
Een stad, het geweldige beeld van iets zo ontzaglijks als een stad, dringt op een
paar dagen, met vluchtige bezoeken hier en daar, niet tot mij door. Ik kan het niet
opnemen in een zo korte tijd, of liever, ik moet het langer kunnen verwerken, ik moet
er lang genoeg kunnen blijven, tot iets van het individuele van stad, straten en
gebouwen tot mij doordringt. Dan nog, zal ik me slechts aarzelend wagen erover te
schrijven, overtuigd als ik zou zijn van mijn eigen interessant-doenerij.
De goede wil is er toch wel. Telkens als ik op reis ga, steken in mijn aktentas het
nodige papier en de vereiste omslagen, is mijn vulpen vers gevuld, ben ik bezield
met de meest werkzame voornemens ditmaal een paar lange kapittels te schrijven,
die ik gewoonlijk op dat moment reeds beloofd heb aan een krant. Maar ik heb het
nooit verder gebracht dan een paar ansichtkaarten naar huis, eenvoudig om te zeggen
dat ik nog leef en dat ze zich verder niet moeten ongerust maken. Wat ze ook nooit
doen.
Ik heb een mateloze bewondering voor journalisten, die van de eerste avond dat
ze in een vreemde stad aankomen, een lang epistel aan hun blad zenden
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en er reeds zo onnoemlijk veel over weten, dat men zich afvraagt: waar halen ze het
vandaan?
Ik kan dat pas vier weken later, van op een afstand, maar dan is het ook niet meer
een objectieve beschrijving ‘à la Baedeker’, dan is het iets over mezelf, in verband
- min of meer - met de wereld en de mensen, die ik heb ontmoet.
Een grote stad, waar ik voor de eerste keer beland, komt op mij toe als een mens.
Zij ontvangt mij, van het allereerste ogenblik af, sympathiek of antipathiek, ze steekt
de hand naar me uit, of ze doet het niet. Die indruk van het eerste ogenblik gaat niet
meer van me weg. Waaraan het ligt, tracht ik niet te verklaren. Het is zoals met
mensen, die u de eerste keer ontmoet. Onmiddellijk weet ik, bij het eerste contact
met een stad: hier kom ik nog terug, ofwel: hier kom ik nooit meer.
Toen ik op een snikhete zomeravond voor de eerste maal te Avignon kwam,
waarover een duffe, stinkende lucht hing van de Rhône of de Sorgue, zoals je dat
alleen in Franse steden vinden kunt, heb ik dadelijk tot mezelf gezegd: ‘Hier kom ik
nog dikwijls terug.’
Toen ik voor het eerst te Kopenhagen uit het station stapte, in die zeer mooie stad,
en dat nette, propere plein voor me zag, en die nette gezichten van de Kopenhagers,
heb ik gedacht: ‘Hier zien ze me nooit meer.’
Ja, waarom? Verklaar maar eens zo'n onzin.
Ik voel volstrekt geen behoefte om in een vreemde stad alle kerken, monumenten
en musea te bezoeken. Ik geloof het allemaal zo wel. Het is ook veel te vermoeiend.
En hoe kan je er in hemelsnaam iets anders van meedragen dan de onnozele
voldoening
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‘het gezien te hebben’, wanneer je op één dag drie oude kerken, die absoluut niet
altijd mooi zijn, twee musea van schilderijen, een met voor-historische dieren, een
met na-historische kanonnen, een dierentuin, zeven bruggen en achtentwintig gevels
en standbeelden gaat bekijken. Alleen als je het doet om de tijd erdoor te krijgen,
begrijp ik het min of meer. En dan nog.
Mensen interesseren mij meer dan oude stadhuizen of puinen van een begijnhof
of van een middeleeuwse, lelijke burcht. In de mensen alleen vind je het leven, daar
is altijd een geheim en altijd iets nieuws. Ze reageren op jou, ze zijn iets persoonlijks,
zelfs als je ze maar, gezeten op een caféterras, over de stoep ziet voorbijgaan of ziet
zitten aan een nabij tafeltje. Daarom zit ik in een vreemde stad het liefst van al alleen,
of met iemand die niets zegt, op een terras in een drukke straat, en kijk naar de
mensen. Dan komt er kalmte en rust over me. Ik voel me dan, zoals ik gewoonlijk
ben. Met dezelfde gebaren als te Antwerpen of te Brussel drink ik aan mijn glas en
rook mijn sigaar. In de eerste ogenblikken zijn de mensen ook juist zoals overal, en
dat moet zo zijn. Als ik dan met rustige ogen, zonder inspanning, blijf kijken, beginnen
de dingen, - kleine kleinigheden soms maar, - me op te vallen: een gezicht, een gebaar,
een hand, een woord of een klank.
Die kleinigheden kunnen dan opeens voor mijn ogen een hele wereld doen
opengaan, die me onbekend was. Het zijn toversleuteltjes die eensklaps, in de muur
van het leven naast mij, een geheimzinnige deur ontsluiten.
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Ik heb dus van Berlijn niet veel gezien, eensdeels om die redenen, en anderdeels
omdat me de tijd ontbrak. We waren immers niet naar Berlijn gekomen om
monumenten te zien. De zondag na onze aankomst heb ik me in een taxi gezet, heb
een kameraad, - om niet alleen te zijn, - gevraagd of hij meereed, daar ik hem op de
reis had leren kennen als zwijgzaam van aard en volstrekt niet benieuwd om de namen
te weten van alle gebouwen, die we zouden ontmoeten. We hebben dan aan de
chauffeur gezegd: Kameraad, rijd nu op je gemak eens twee uren rond te Berlijn.
De goede jongen vroeg dadelijk: ‘Was wollen die Herrschaften?’ - Rij maar waar
je rijden wil, heb ik geantwoord. ‘Und nicht raisonieren, Kamerad.’
Hij heeft zijn motor aangezet en is aan het rollen gegaan.
Wij twee hebben, al kijkend links en rechts, gesproken over de Peter-Benoitfeesten
te Antwerpen, over nieuwe schoenen en een nieuwe hoed, die hij te Berlijn ging
kopen, over goed eten, over zijn vriend Leon die hem geschreven had, over films en
bier, en daartussenin keerde de chauffeur zijn gezicht naar ons toe en riep door het
tussenraampje: ‘Leipziger Strasse’, of de naam van een kerk of van een bronzen
vaderlandse held, die zeer overvloedig zijn te Berlijn, naar ik dacht. Bijna zoveel als
te Brussel.
Zo zagen we de fabelhafte Siegesallee, met de standbeelden van nog meer Duitse
grootheden, het entzückende Unter-den-Linden, het grossartige dit, het liebenswürdige
dat en het hervorragende dat nog verder lag en we niet konden zien. Dan zei mijn
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vriend: ‘Schade...’ daar dit het enige Duitse woord was dat hij schijnbaar kende.
We zagen Bismarck cum suis dreigend staan kijken naar een verdacht punt aan de
andere kant van een fontein, zegebogen, zegezuilen, paleizen, Dom, theaters,
onbekende soldaten en bekende nazi's, het fameuze Rijksdaggebouw met de tragische
geest van Van der Lubbe R.I.P.
We reden door parken, door oude en nieuwe wijken, drukke en rustige straten.
We hebben onder elkaar gezegd, dat Unter-den-Linden toch niet zo fameus was als
we gedacht hadden, dat Berlijn er veel rustiger uitzag dan we gedacht hadden, wat
een klare, luchtige stad het was met overal bomen, parkjes, vijvers, mooie lanen,
prachtige winkels, politieagenten, en met die zon, die hete zomerzon zo brandend
boven ons hoofd.
Dan zijn we de stad uitgereden, naar Wannsee, door dennenbossen en tuinwijken,
- (Willem Benoy noemt mijn hoed een tuinwijk, zonder dat hij blijkbaar weet
waarom), - en van Wannsee over de Avus, de beroemde autodroom, terug naar
Berlijn.
Toen we, stijf van het zitten, bij Kempinsky tegenover de Gedächtnisskirche, aan
tafel zaten bij een ‘illustriertes Brot’ en luisterden naar Hongaarse muzikanten, hebben
we elkaar aangekeken en mijn vriend verzekerde plechtig: ‘Es gibt nur ein Berlin!’
Wel ja, Berlijn is een grote, prettige, luchtige stad, waar alles perfect verzorgd en
onderhouden is, waar alles famos, grossartig, fabelhaft, entzückend en liebenswürdig
aandoet, waar het plezant moet zijn om te leven, als men veel geld op zak heeft.
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Ik ken geen stad die een zo gezellig onthalende indruk maakt bij de eerste
kennismaking, al moet ik erbij voegen, dat ik geen competentie ben op dat gebied,
zoals boven reeds werd verklaard.
Mijn vriend stond ervoor in gloeiende bewondering, zou er nog maanden kunnen
blijven en had nog nooit zoveel gedronken en gegeten. De Berliners, och, mensen
zoals overal in de grote steden. Ze lachen veel, drinken grote potten, eten geweldige
porties, laten zogenaamd alleman met rust en zijn uiterst, ja uiterst beleefd en
voorkomend zodra ze horen, dat je een vreemdeling bent.
Het is waar, acht dagen geleden, 30 juni 1934, zijn er bloedige dingen gebeurd in
Duitsland. Maar...
... Brutus says he was ambitious,
And Brutus is an honourable man...
Kan men zich een rustiger straat voorstellen, dan de Kurfürstendamm op deze zondag?
Die goede rustigheid in de straten, met de vele rustige politiemannen, ontroerde
mij zozeer dat ik de chauffeur, even voor hij stopte, zegde: ‘Wat is het hier toch
rustig, te Berlijn!’
De man keek me eventjes aan, om te zien of ik hem niet voor de gek hield met
zo'n kinderachtige woorden.
Dan fluisterde hij: ‘Zo lang als 't duurt...’
Een paar dagen later zat ik op hetzelfde terras, de avond dat de Führer in de
Rijksdag zijn redevoering uitsprak waar iedereen, in alle cafés en restaurants, in de
diepste aandacht naar luisterde. Na die redevoering werd er een lied gezongen en in
het restau-
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rant stond iedereen recht, met gestrekte arm. Wij bleven zitten. Was het nu het
nationaal volkslied van Duitsland geweest, dan waren we ook rechtgestaan.
Naast ons zaten twee Duitse heren met twee dames, en die bleven ook zitten. Toen
het lied gezongen was, vroeg een van de heren beleefd, wie wij waren. Vlamingen
uit België? O! Hij kende Vlaanderen goed, en dit, en dat... En: Kijk eens naar mijn
hondje.
Hij deed een teken met de hand, het hondje stond op de achterpoten, met de twee
voorpootjes vooruit. De baas zei: ‘Heil Hitler!’ En waarachtig, het knappe hondje
stak dadelijk zijn rechtervoorpootje wat hoger. Toen kreeg dat aardige, ogenblikkelijk
gehoorzamend hondje een stukje suiker en de vriendelijke baas zei tegen ons: ‘Dat
doen nu in Duitsland alle honden...’
Of we lachten met die onschuldige grap. In juli 1934. De Führer, dames en heren,
staat in Duitsland zo vast als een rots. Zoals sedert vijftien jaar het bolsjevisme altijd
opnieuw binnen drie maand gaat vallen, zo verdwijnt ook de nazistaat in het volgend
winterseizoen.
Alles is zeer rustig te Berlijn, buitengewoon kalm en rustig. Het is niet waar, dat
de Berliners in de cafés en op de caféterrassen zo luidruchtig tegen mekaar zitten te
praten. Dat was vroeger misschien zo. Nu praten ze rustig en stil. Wij waren veel
drukker.
Es gibt nur ein Berlin...
Ik stond voor ons hotel. Een auto reed voorbij. Pang! Een luchtband sprong, met
een knal als een geweerschot. Links en rechts zag ik de mensen,
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die voor de deur van hun huis of winkel stonden, haastig naar binnen schieten, met
een schichtige blik over hun schouder.
Te Antwerpen zou iedereen komen aanlopen om te zien, wat er met die auto aan
de hand was en of de chauffeur wel hard genoeg foetert. Hier niet. Men laat een
chauffeur rustig zijn auto repareren... En je kunt nooit weten, zo'n knal kon ook wel
van iets anders komen, dan van een autoluchtband...
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VIII. De laatste loodjes wegen het zwaarst
's Avonds, als het werk is afgelopen, als de artiesten naar huis zijn om van een
welverdiende rust en van een bad te genieten, worden de in de loop van de dag
opgenomen toneeltjes elk afzonderlijk voor de competente medewerkers afgedraaid.
Werd éénzelfde beeld soms vijfmaal opgenomen, dan wordt het ook vijfmaal vertoond,
en van elk wordt misschien een deeltje genomen om een goed geheel te vormen.
Zo bestaat een film, die u zo vlug voor uw blikken ziet voorbij schuiven, uit
honderden kleine stukjes, die zonder enige volgorde één voor één worden opgenomen,
en één voor één veel studie en arbeid vergen.
Daarna begint het werk van de ‘cutter’ of snijder. Die moet ervoor zorgen, die
honderden deeltjes bijeen te brengen, af te knippen, aaneen te passen, hij moet
gapingen vermijden, te lange delen inkorten, andere geheel doen wegvallen misschien,
om eindelijk een volledige filmband te verkrijgen. Daarmee kan de filmeigenaar dan
naar... de censuur gaan, om te horen wat die heren erover denken. Dan komt er ten
slotte nog een van de moeilijkste delen: de synchronisatie. Dit wil zeggen: de dialogen
en de muziek in de film inschakelen. De dialogen, in de studio zelf, worden samen
met het beeld opgenomen. Maar de dialogen van de buitenopnamen te Zichem en
Averbode, moeten ingelast worden in het beeld. Het lijkt heel eenvoudig, maar het
is een uiterst delicaat en moeizaam werk. In een donkere kamer zitten de spelers, die
op het scherm gaan verschijnen, gereed voor de micro.
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Het beeld wordt afgerold. De spelers zien aan de beweging van hun eigen mond,
welke woorden ze ginder hebben uitgesproken. Nu moeten ze, hier voor de micro,
tegelijkertijd met de bewegingen van hun lippen, dezelfde woorden met het erbij
passende accent en gebaar herhalen, zodat het later aan de toehoorders in de bioscoop
de indruk geeft, dat ze de spelers ter plaatse zelf horen spreken. Kan men zich
voorstellen wat een aandacht, wat een geestesinspanning dit van de spelers vergt?
En men begrijpt, dat het de eerste keer niet lukt. Soms is de toon juist, maar een
woord correspondeert niet met de lippenbeweging op het doek. Dan is het woord
wel juist uitgesproken, maar het accent deugt niet, te stil, te hard, verkeerd. Dan weer
gaat een gebaar niet samen met het erbij passend gesproken woord. En zo meer. En
als het voor de grote spelers al zo moeilijk is, kan men zich indenken wat het voor
de kinderen moet zijn.
Ik vergeet nooit het beeld van de acht jongens, die op de beekoever in het gras
liggen voor ze gaan zwemmen, en onder elkaar aan 't praten zijn. We zaten daar in
dat donkere zaaltje, vóór ons op de vloer de Witte met zijn kameraadjes, achter ons
Seeger met zijn klankapparaat, de micro stond klaar. Jan Vanderheyden lag languit
op de grond bij de kleine acteurs en gaf de nodige onderrichtingen. De jongens
moesten roepen, schreeuwen, in het water slaan, vechten, zwemmen, lachen... Juist
zoals ze dat te Zichem deden. Ja maar, te Zichem was het voor hen écht. Daar lagen
ze in het water, in het licht van de heerlijke zomerzon, daar speelden ze werkelijk
wat ze zich hier op het doek maar zien spelen, - en probeer maar eens
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Vertolkers en technici tijdens de filmopnamen van ‘De Witte’. Vooraan, op de grond zittend: producer
Jan Vanderheyden, achter hem auteur Ernest Claes

Een prettige scène: de jongens gaan met varkensblazen zwemmen in de Demer. Links vooraan Nand
Buyl als Tuurke
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Een vrolijke groep uit Duffel komt zijn jonge dorpsgenoot Jefke Bruyninckx (de Witte) bezoeken
tijdens de filmopnamen te Averbode

De rol van de moeder van de Witte werd vertolkt door actrice Magda Janssens uit Amsterdam, die
van Antwerpen afkomstig was
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die kereltjes de nodige animo in te pompen om dat natuurlijke spel in de Zichemse
beemden in een donkerduf zaaltje te herhalen, vooral na veertien dagen vermoeiende
studio-arbeid. De jongens schenen op zekere ogenblikken maar half te snappen wat
ze ginder bij het water geschreeuwd hadden, ze hadden de woorden vergeten, want
spontaan, natuurlijk, hadden ze ginder gespeeld en ruzie gemaakt, en ze konden zich
dat nu niet juist meer herinneren.
En dan, als Tjeef en Krol op het doek zagen, hoe ze te Zichem waren te keer
gegaan, begonnen ze te lachen als gekken met hun eigen streken, en vergaten de
waarschuwingen van de regisseur. Opnieuw!
Fompe was zodanig verbouwereerd daar zijn eigen persoontje voor hem te zien,
dat hij met open mond zat te gapen in plaats van te zeggen, wat hij moest zeggen.
Herbeginnen!
Dabbe, de jongste van de bent, een kleine gezellige dikkerd van negen jaar, kon
blijkbaar niet geloven dat hij het was, die vechtersbaas op het witte doek. Met zijn
van buiten geleerde rol kon hij nu niets aanvangen. Nog eens overdoen!
Wij zaten stil toe te kijken en hadden het veel benauwder dan de jongens zelf.
Jan Vanderheyden, die voor deze synchronisatie zelf de regie in handen moest
nemen, heeft toen wel de moeilijkste momenten beleefd van de hele filmgeschiedenis.
In de schemering, die flauw van het witte doek in het zaaltje neerstraalde, zagen wij
hem op de vloer liggen. Hij is een van de ongeduldigste mensen die ik ken, maar die
keer heeft hij een engelengeduld aan de dag gelegd. Met de ene
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hand gaf hij een duw aan Krol, om hem te doen spreken, met de andere hand deed
hij Tjeef stilzitten, zijn rechtervoet bracht Fompe aan het verstand dat er niet moest
gelachen worden... en ondertussen moest hij zelf zwijgen als vermoord.
En moeten zwijgen, was voor Jan Vanderheyden wel het ergste van alles.
Op een zaterdag zijn we naar Berlijn afgereisd en op een zaterdag zijn we weer
vertrokken.
De meeste Antwerpse artiesten moesten van Berlijn recht naar Valkenburg, bij
Maastricht, om daar mee te spelen in de openluchtvoorstellingen. Want het leven
van een toneelkunstenaar is niet gemakkelijk.
Het is de eerste maal dat ik in gezelschap van theatermensen een paar weken
doorbreng, het heeft zijn goed en zijn kwaad, het eng samenleven en samenwerken
heeft voor hen zijn voor- en nadelen, maar in alle vakken en bedrijven zou men die
goedmoedige bereidvaardigheid willen ontmoeten, die opgeruimde geest, die men
bij de toneelspelers vindt. Nooit is het te veel, te lang, te zwaar, al moet er wel eens
gesputterd en gepraat worden, al is er hier wel eens een beetje afgunst, al valt er daar
wel eens een hard woord. De hartelijkheid waarmee ze een buitenstaander in hun
midden opnemen, de dankbaarheid die ze u betonen voor een woord van waardering,
zal ik niet zo licht vergeten. Na ons vertrek zijn alleen te Berlijn in de studio gebleven,
de heer Jan Vanderheyden, de maker van de film, en de toondichter Renaat Veremans,
orkestmeester van de Vlaamse Opera te Antwerpen.
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Die moesten nog zorgen voor de synchronisatie van de Veremans-muziek. En dan
was de Witte-film klaar.
Deze Renaat Veremans...
Op het papier, in de kranten en op de muziekprogramma's, heet hij Renaat. Onder
zijn vrienden is hij ‘de René’. Dat gebeurt meer bij de flaminganten, omdat ‘Renaat’
Vlaamser klinkt en omdat de natuur zich niet laat verkrachten. Nu, van muziek ken
ik niets. Ik heb in mijn jeugd op een alto de do-re-mi kunnen spelen, ik kan dat ook
nog met één vinger op de piano en ik ben tamboer geweest bij de Sint-Jansvrienden,
de fanfare van Averbode. Wat zingen betreft, ken ik tamelijk het liedje van ‘Het Edel
Kind van Napoleon de Grote’. Verder heb ik het in de edele muziekkunst niet gebracht
en ‘de René’ heeft me dikwijls genoeg laten horen, dat dit op allerlei manieren aan
mij te zien is. Ik oordeel dus niet over zijn muziek of zijn liederen, ik sluit me aan
bij al degenen, ook de Duitsers, die beweren dat zijn muziek in de Witte-film het
gaafste deel is van die film. Maar over ‘de René’ zelf, kan ik wel oordelen.
Hij heeft een merkwaardige krullekop, die in de Opera te Antwerpen meer indruk
schijnt te maken dan te Berlijn, want daar heeft hij zijn krullen laten inkorten en zijn
hoofd laten bewerken, zodanig, dat hij er veel te deftig uitzag. Van mannelijke zijde
bracht hem dat afkeuring, van vrouwelijke zijde goedkeuring. Zijn kleren - ik neem
bijvoorbeeld zijn zomerbroeken - zijn tamelijk, op zijn engst, zodat de rij bleke
knopen over zijn rond
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artistiek buikje spannend naar voren piepen en een beetje moeite schijnen te hebben
om alles bijeen te houden. Bij warm weer draagt hij een modern Lacoste-hemd, dat
zijn armen bloot laat.
‘De René’ denkt waarschijnlijk, te oordelen naar de manier waarop hij zijn armen
over de borst kruist, dat hij dan iets heeft van een lutteur. Maar hij ziet er met die
blote armen even onschuldig en gevaarloos uit. Over het algemeen verzorgt hij zijn
uiterlijk goed, daags voor Marieke, zijn vrouwke, haar bezoek heeft aangekondigd,
en dat duidt op eerlijke huisvaderlijke kwaliteiten bij ‘de René’. Is zijn zwarte flaphoed
onooglijk geworden van stof, muziek en de rest, dan laat hij die op een avond,
zogezegd per abuis, ergens in een restaurant of café liggen en noteert goed het adres.
Op straat merkt Magda Janssens opeens de afwezigheid van Renés hoed.
‘René, je hebt je hoed vergeten... Zal ik even teruggaan?’
‘Da's niks,’ zegt René. ‘Kom maar voort... Morgen krijg ik die proper terug. Ik
ken dat.’
‘Dat doen wij altijd zo,’ verklaart Willem Benoy, de directeur van de Koninklijke
Nederlandse Schouwburg te Antwerpen, die op een nacht vergeten heeft het adres
te noteren en nu zonder hoed moet rondlopen.
's Anderendaags komen ze daar terug. Met een onschuldig air vraagt René aan het
Berlijnse serveuske: ‘Fräulein, habe ich hier meinen Hut nicht liegen lassen?’ Fräulein
brengt de hoed. Hij is geborsteld en gepoetst, zelfs een beetje geparfumeerd, zelfs
een beetje gedesinfecteerd, en omdat Willem Benoy juist betaalt, geeft hij aan het
Fräu-
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lein twintig Pfennig. ‘Willem,’ zegt de René, ‘we zullen dat later wel afrekenen... Ik
heb nu justekens geen klein geld.’
‘Goed, René.’
Want die twee hebben maar één hart en één portemonnee.
‘Dat is hier braaf volk in Berlijn,’ zegt René.
Wat moet dat Marieke opgetogen geweest zijn, toen ze die propere hoed op de
propere krullekop van haar echtgenoot zag staan!
‘De René’ kan verder met smaak en verstand een glas Berliner Kindl drinken,
twee ook, en daarbij passende opmerkingen maken over andere bieren, met name
Trappist en Gueuze-Lambik.
Wagner noemt hij ‘de Richard’ en Beethoven ‘de Lowie’, maar alleen voor Willem
Benoy doet hij dat, die dan antwoordt dat hij te Antwerpen een stuk gaat opvoeren
van ‘de Willem’, daarmee bedoelende zijn vriend Shakespeare.
Verder heeft ‘de René’ nog kleine blauwe ogen, waaruit een onuitputtelijke
goedheid straalt. En wat minder van ‘de René’ gekend is, hij kan speeches houden
over Antwerpen, de bakermat en de wieg van alle grote Vlaamse kunstenaars en
andere goede dingen, met een ingehouden ontroering in zijn stem, met een ernst die
Jan Vanderheyden doet tranen in zijn ogen krijgen, en iemand die durfde beweren
dat te Brussel toch Max woonde, en Manneke Pis, en Devèze, die zo goed voor het
vaderland zorgde, vernietigde hij met een dreigend: ‘Wat zou je zijn zonder
Antwerpen?’ Dat zegt ‘de René’ allemaal, omdat hijzelf maar van Lier is.
Hij kan vertellen, ‘de René’, zoals ik nog nie-
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mand in Vlaanderen heb horen vertellen, 't is of Pallieter in levende lijve voor u staat
en voor Willem Benoy staat het vast, dat ‘de René’ dat fameuze boek geschreven
heeft, onder de schuilnaam ‘Felix Timmermans’. Zelf lacht hij niet, als hij begint:
‘Je mag het tegen ons Marieke niet zeggen, maar ik ben onder de oorlog eens met
de Fé en ons Marieke naar Scherpenheuvel geweest, en 's nachts...’ Vraag hem de
rest maar eens.
In de tram van Johannisthal naar Schöneweide zingt ‘de René’ de hele Lohengrin,
van ‘de Richard’, slaat de maat, speelt viool, fluit, trompet, saxofoon, en zegt op het
einde:
‘Nu gaan we eens goed eten, he Willem, want daar krijg je honger van.’
‘Ja, René.’
‘Willem, heb jij al eens soep gegeten met mastetoppen en soldatenknopen erin?’
‘Nee... maar wel eens oxtail soep van wijwater... Ook niet slecht, zulle.’
‘Drinken we er nog een, Willem?’
‘Ja, René, das könnten wir uns leisten.’
‘Meine Millionen, zou de John zeggen.’
‘Dat is nog niks, vergeleken bij die van mij, René.’
En achter die vrolijke, hartelijke René, staat daar een rusteloze in smart zoekende
kunstenaar, die zich verbergt, wiens innerlijke bewogenheid soms met een woord of
een klank door zijn blauwe ogen flitst, en die een van de grootste kunstenaars is die
Vlaanderen bezit...
Ik zeg dat, al ben ik dan maar tamboer geweest van de Sint-Jansvrienden.
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P.S. - Sedert een paar weken wordt te Antwerpen, en in andere steden van Vlaanderen,
de film ‘De Witte’ gedraaid met een overweldigend succes. Te Antwerpen gaat hij
nu voor de vierde week, dag aan dag, en geen plaatsje blijft er onbezet. Dat zal nog
wel enkele weken duren. Het is een echte triomftocht aan 't worden en geen film
heeft ooit in Vlaanderen die bijval gekend.
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IX. Als feestvarken te Amsterdam
Ik ben naar Amsterdam geweest.
De première van de film ‘De Witte’ werd daar gegeven op vrijdag 15 februari
1935 en de ‘baas van 't spul’ schreef me, dat ik daar absoluut moest aanwezig zijn,
dat Jefke Bruyninckx, de vertolker van de Witte-rol er ook zou zijn, en Magda
Janssens, en Jan Vanderheyden, en dat de pers erop uitgenodigd was, en een van de
Amsterdamse wethouders er het woord zou voeren, en dat de autoriteiten van mijn
eigen land er zouden aanwezig zijn, en dat hij al sedert acht dagen voor de ingang
van zijn bioscoop een plakkaat had uithangen waarop vermeld stond, dat de schrijver
van ‘De Witte’ in hoogst eigen persoon zou aanwezig zijn op die gala-avond, dat hij
dit ook reeds op de invitaties had medegedeeld, - en hoeveel andere argumenten die
geslepen en gewiekste filmexploitant er nog wist op te vinden om mij te overtuigen
van de absoluutheid der noodzakelijkheid daar te zijn, weet ik niet meer.
Waarschijnlijk vergat die man, hoe gevoelig ik ben voor eerbetuigingen en
handgeklap!...
Hij wilde bij mij de indruk wekken, dat heel zijn onderneming in duigen viel en
hij zich uit wanhoop zou verhangen, indien ik niet op die vrijdag 15 februari, te 8
uur 's avonds aanwezig was in het Alhambra-theater. En ik kreeg óók die indruk.
Met de gewone mij kenmerkende bescheidenheid heb ik tot mijzelf gezegd: ‘Claes,
jij moet daar naartoe, je kunt heus de stad Amsterdam en de Hollandse natie die
smaad niet aandoen!’ En zo ben ik ge-
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gaan, om niet de oorzaak te zijn van het onterend einde van een bioscoopdirecteur.
Zo ik eerst geaarzeld had, was het alleen maar omdat ik te Rotterdam reeds een
première had bijgewoond, in ‘De Doelen’. En toen we na de voorstelling op het
podium moesten verschijnen, hingen ze mij daar twee grote kransen van laurierblaren
om de hals, met bloemen eraan, en Hollandse en Belgische linten. Iets wat mij nog
nooit overkomen was.
Jefke Bruyninckx, de vertolker van de Witte-rol, had die kronen zien liggen voor
we op het podium traden, en hij fluisterde mij in het oor: ‘Hier zal morgen wel iemand
begraven worden...’
Oordeel zelf over Jefkes verrassing, toen ze hem daarna een van die kransen om
de hals hingen.
Die kransen werden ons nagestuurd naar België. De man van het station, die ze
mij bracht, trok een ernstig gezicht en deed er zijn eigen kaartje bij, met in potlood
daarop geschreven: Condoléances sincères. Hij dacht, dat er in mijn huis een lijk lag
en dat die kronen voor dat lijk bestemd waren. En hij rekende daarbij klaarblijkelijk
op een milde fooi. Acht dagen hebben die kronen in mijn huis op een divan gelegen
in de salon, waar ieder bezoeker ze dus goed kon zien. Mijn huisgenoten wilden het
zo. Ik had die kronen op een plaatsje neergelegd waar ze rustig konden blijven liggen,
voor lange jaren. Het is de schuld van mijn hond, van Black, dat die mooie kronen
van de divan verdwenen zijn. Ik houd daarom niet minder van Black.
Over de smaak van dieren is het al even onzinnig
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discussiëren als over de smaak van de mensen. We hebben eens een kater gehad, die
verzot was op aardappelschillen. Het was overigens een zeer gekke kater, die nog
meer eigenaardigheden had. Het paard van mijn zoon, die soldaat is bij de ruiterij,
is verlekkerd op sigaretteneindjes. Black eet in de zomer bijna evenveel gras als een
geit. Ja, hoe legt men dat uit?
Black is op een nacht, misschien van slapeloosheid, aan de laurierblaren van die
kroon komen ruiken. Nog eens ruiken. Even gelikt. Dan heeft hij een blaadje ingeslikt,
en nog een, en hij had 's morgens een heel stuk kaalgevreten in mijn kroon. Misschien
dacht Black, dat het iets was als hondenbanket en dat er binnenin nog wat lekkerders
zat. Misschien ligt daarin de verklaring, waarom mijn grootmoeder laurierblaren in
de soep deed.
Black werd bekeven, hem werd voorgehouden dat hij slechte manieren had, maar
daarmee zijn de kronen nu opgehangen aan een ijzerdraadje in de vestibule van mijn
huis. Iedere morgen moet er nu een hoopje droge blaren weggeveegd worden en mijn
huisgenoten zien met angst de dag naderen, waarop er tegen die muur niets anders
meer zal hangen dan twee verdorde geraamten van kronen. Van die dag af doe ik
mijn huiselijk gezag gelden en zal ik er blijven op staan, dat mijn kronen daar blijven
hangen.
Vrijdag vertrokken we dus uit Antwerpen naar Amsterdam.
Jefke Bruyninckx was nog maar pas terug van Ber-
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lijn, waar hij was gaan meespelen in een nieuwe Vlaamse film.
Dat goeie Jefke. Hij is nu niet alleen het beroemdste ventje van Vlaanderen
geworden, hij is op weg het in Holland ook te worden, waar de film in de eerste
weken op een dertigtal plaatsen gaat gedraaid worden.
Jefke ziet overal zijn foto, hoort over zijn persoontje met lof spreken, voelt zich
benijd door alle jongens van zijn jaren, wordt geïnterviewd, toegejuicht, in de bloemen
gezet, enfin, hij beleeft de roem van een filmster.
En Jefke is met dat alles het eenvoudigste, meest pretentieloze, braafste ventje
gebleven dat men zich kan voorstellen. Neen, die krijgt het nooit in zijn bol, daarover
ben ik gerust. Hij leert een vak, een gewoon vak, en dat is hem niet uit zijn hoofd te
praten.
‘Jefke,’ vraag ik, ‘wat denk jijzelf daar zoal over?’
‘Och, meneer, ik weet wel dat ik maar moet meegaan als reclame voor die
filmmensen...’
In mijn valies steekt een fonoplaat: ‘De Vlaamse Leeuw’ en als de man van de
douane mij vraagt: ‘Niets aan te geven?’ antwoord ik: ‘Ja, de Vlaamse Leeuw.’
Hij bekijkt me onthutst en vraagt of ik ook grote bagage heb. Ten slotte moet ik
voor mijn fonoplaat niets betalen, omdat ze alleen dienen moet ‘om een feest op te
luisteren te Amsterdam.’
En die avond werd dan de film gedraaid. De zaal zat gestampt vol, geen plaatsje
bleef onbezet en
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de ‘autoriteiten’ van de Amsterdamse gemeenteraad waren daar en ook de Belgische
consul-generaal, de heer Van Haute, de vroegere consul te Batavia. Hij heeft mij met
belangstelling gevraagd, hoe het daar ging in Batavia en ik heb geantwoord, dat alles
er nog draaide en waaide als vroeger.
Dan heb ik ook een speech moeten houden, die buiten mijn weten door de radio
ging. En sprekende, sprak ik daar in dezer voege:
‘Dames en heren van Amsterdam, ik moet een speech houden, en Jefke Bruyninckx
moet hier naast mij komen staan, voor de reclame. De baas van 't spul heeft dat
gevraagd.
‘Wat die eerste Vlaamse film waard is, daarover kunt u zelf oordelen, u bent
allemaal zo verstandig hier te Amsterdam, - 't is wel niet waar, maar jullie zien er
toch zo uit, - dat ik u mijn oordeel niet wil opdringen.
‘Ik dank de Hollandse pers, omdat ze de film zo gunstig beoordeeld heeft. Ik was
daar trouwens zeer gerust in: ik had vooraf aan de Hollandse journalisten-confraters
gezegd: Die film?... Betekent niets! Omdat ik wist, dat ze dan allemaal zouden
schrijven: ‘Die film is heel mooi’, enkel en alleen om aan die Vlaming geen gelijk
te moeten geven. Ik ken ze.
‘Deze film is een nieuw middel tot culturele toenadering tussen Noord en Zuid.
Tot hiertoe bestonden onze culturele betrekkingen in het volgende: Wij kwamen
samen, zogenaamd intellectuele Hollanders en Vlamingen, op wetenschappelijke en
letterkundige congressen, en wij zaten daarna samen aan een feesttafel, we noemden
elkaar in onze
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tafeltoasten ‘Broeders en Zusters!’ Hoe later in de nacht het werd, hoe hartelijker
wij verbroederden en vooral verzusterden, en uit deze culturele betrekkingen is toch
wel veel goeds gevloeid voor Holland en Vlaanderen.
‘Een Hollander, die twee dagen in Vlaanderen is geweest en kan ‘Joa zulle!’
zeggen, zoals een Antwerpse straatveger ongeveer, denkt dat hij Vlaams kan spreken,
en een Vlaming die 't weer altijd ‘schoon’ gevonden heeft, zegt in Holland: ‘'t Is
mooi weer,’ en dan denkt hij, dat hij een Hollander geworden is.
‘Verder gingen onze culturele betrekkingen niet.
‘Maar nu komt de film. De Hollandse film die naar Vlaanderen gaat, en de Vlaamse
film die naar Holland gaat. Ja, ja, wij Vlamingen, wij gaan ook films maken. Want
de Hollanders mogen niet langer in de mening verkeren, dat zij alleen het recht
bezitten, om pretentie te hebben.
‘Nee hoor, wij hebben ook onze pretentie...’
Toen heb ik niet verder kunnen spreken. De Amsterdammers betuigden hun
instemming met mijn woorden door een zo oorverdovend handgeklap, dat de
toneelknecht meende dat het afgelopen was en het gordijn neerliet.
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Op reis in een autocar

(2)
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I. Nuttige aanbevelingen
Het was met de ‘Vlaamse Toeristenbond’, de VTB. Dat is de sterkste
toeristenvereniging van België en ik mag misschien wel zeggen: van België en
Holland. Telt over de honderdduizend leden. Ik ben een van de oprichters.
De VTB organiseert ieder jaar uitstappen naar alle landen van Europa en verder
nog, heeft zijn eigen autocars en beschikt over een korps flinke gidsen. Die uitstappen
naar ver en wijd staan maanden te voren aangegeven in het veertiendaagse orgaan
‘Toerisme’ (Paardenmarkt 70, Antwerpen).
Zo krijgen de lezers daarvan tijdig kennis, kunnen kiezen, voor- en nadeel en
centen wikken en wegen, en hebben daarna enkel een kaartje te schrijven: ik ga mee.
En nu lazen wij in ‘Toerisme’ al in 't voorjaar: ‘Rondreis naar Tyrol. Veertien
dagen.’
We lazen de dagindeling, in welke stad men die en die dag arriveerde, langs welke
stromen, door welke dalen men reed, de bergen, de kastelen, allemaal steden, stromen,
bergen met oude romantische namen, die ons in de schooljaren al deden dromen,
romantische klanken, die wondere herinneringen wakker riepen.
En mijn vrouw en ik, we lazen het nog eens, ieder in stilte. Dan merkte ik op een
avond dat ze, met ‘Toerisme’ in de hand, in de atlas aan 't zoeken was.
Zijzelf kwam juist langs me heen, terwijl ik op een papier - het was een doodsbrief
- aan 't cijferen was. Toen spraken we erover.
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Zij: dat ik van 't jaar zo hard gewerkt had en toch ook wel wat hebben mocht.
Ik: dat het met onze gedevalueerde frank zo moeilijk werd om in het buitenland
te reizen.
Zij: en de slaapkamers moeten absoluut van 't jaar geschilderd worden en opnieuw
behangen. Ik schaam me dood als mijn familie uit Holland komt.
Ik: kan dat niet nog een jaartje wachten?
Zij: dat zeg je nu al vijf jaar... en ik heb eigenlijk de schilder al besteld; hij zegt,
dat we gedurende tenminste acht dagen de kamer niet kunnen gebruiken.
Dat was een van die argumenten, waar een vrouw altijd op het laatste ogenblik
mee voor de dag komt en waartegen niets in te brengen is.
Ik nam terug mijn doodsbrief, rekende, zuchtte en toen hielp zij me met die
berekeningen en mengde daartussen zoveel overtuigende redenen die met tekeningen
en cijfers niets te maken hadden, ze bracht er zelfs onze eerste huwelijksjaren en de
oorlog tussen, en ten slotte bleek het dat het vanzelf ging, en er helemaal niet zoveel
te rekenen en vooral niet te zuchten viel. - Zo zijn nu eenmaal de vrouwen.
Je kunt er nooit serieus mee redeneren en ze maken vooraf je ernstige opwerpingen
zo nietig, dat je er niet eens mee voor de dag durft komen.
Diezelfde avond werd er een kaartje geschreven naar de Vlaamse Toeristenbond:
dat we meegingen met ons beiden. En dan hebben we verder iedere avond over die
reis gesproken.
Daarna hebben we toch nog een paar keren aan VTB geschreven, of de reis nu
wel bepaald doorging. We hebben twee atlassen thuis, - (boeken
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is het enige wat er in ons huis te overvloedig aanwezig is) - een nieuwe en een oude,
en die werden voortdurend opengeslagen. Al wat we maar wisten over Frankfurt,
Neurenberg, München, Augsburg, etc., werd nog eens besproken.
Over valiezen zeg ik niets. Is uitsluitend het departement van mijn vrouw. Bevat
argumenten waartegenover een goed echtgenoot niets anders kan doen, dan stom
zwijgen.
Geen greintje humor steekt er, voor mij toch, in een valies bij 't inpakken.
Een man verneemt daarbij zo terloops, dat hij niet één behoorlijk paar sokken meer
heeft, dat zijn reispet zou mogen vernieuwd worden, dat zijn dit, dat zijn dat... Neen,
geen greintje humor.
We kregen, een paar dagen voor de reis, een boekje met het omstandig reisplan,
voorafgegaan van ‘Enkele nuttige aanbevelingen’.
Nummer 4 van die nuttige aanbevelingen luidde: ‘Vergeet niet u te voorzien van
zeep, kam, scheergerei, lichte overjas ofwel regenjas, vulpen, verrekijker, zonnebril’.
Dat was dus alleen voor de ‘heren’ bedoeld. Voor de dames stond daar niets bij. Mijn
vrouw beweerde, dat zij zulke aanbevelingen niet nodig had.
Nummer 20 (Nuttige Aanbevelingen): ‘Onthoud u overal zorgvuldig van politieke
gesprekken (vooral met u onbekende personen).’
Wij knikten instemmend. Duitsland: Concentratiekampen!
Mijn vrouw zei: ‘Zie maar, dat je voorzichtig bent, jij met je politiek.’
Nummer 11: ‘Ga niet op reis om kritiek te kunnen maken...’

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

84
28ste Nuttige Aanbeveling: ‘Een goed humeur is alles gewonnen, een slecht humeur
is alles verloren...’
Het begon, met te veranderen.
We zouden zaterdag 10 augustus 1935 te Antwerpen, 1 uur stipt, vertrekken. Komt
me daar zaterdagmorgen een expresbrief: ‘Op algemeen verzoek van de deelnemers
vertrekken we eerst zondagmorgen 9 uur stipt.’ Achteraf ontdekte ik, dat geen enkele
van de deelnemers dit gevraagd had. Omdat onze valiezen nu eenmaal klaar stonden,
vertrokken we toch maar zaterdags. We gingen te Antwerpen logeren in ‘Hotel
Carlton’.
Daarna nog een pintje pakken. We zouden het ons maar meteen gezellig maken,
als begin van de vakantie. Antwerpen was overrompeld door Hollanders, die zelfs
te Antwerpen Frans willen praten. Je moet te Antwerpen maar even gaan zitten op
het terras van ‘Campina’ om vrienden te ontmoeten. Die vragen dan dadelijk of je
er eentje meedrinkt. Ik moet daar bijna nooit iets betalen.
Hete nacht. Muggen bij duizenden. (Raam laten openstaan met licht aan!). Getoeter
van auto's en gerinkel, gestamp en geschuur van trams. Eindelijk trams weg. Dan
verminderen de auto's. Nu zijn er nog de Antwerpse pottenpakkers die naar huis
zeilen. Eerst de goede burgerij. Je hoort het aan de luide lachende stemmen en de
gilletjes van jongedames. Dan de middenstanders. Die praten altijd over ernstige
zaken en hoe meer ze gedronken hebben, hoe ernstiger het onderwerp. Lijk dichters.
Na dezen gaat het proletariaat naar huis. Het pro-
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letariaat waggelt een beetje, zingt, is goed gehumeurd.
Ik word wakker. Gerucht van ruziënde stemmen onder het raam. Ik ga even kijken.
Er hangt al een lichte klaarte over de straat. Ik zie een man, met een zwart bolhoedje,
een paar oorvegen geven aan een vrouw zonder hoed. Beiden zijn stomdronken.
De man zegt: ‘Gij zie mij nie geerne!’
Het klinkt als een melancholieke liefdesromance. Op de rand van het dak, vlak
voor me, zit een kat en kijkt met verbaasde katersogen naar die twee late vrijers. Dan
kijken de kater en ik elkaar even in de ogen.
's Morgens praten we heel interessant over muggen en nachtlawaai. Ik vertel het
geval van die kater. Dan ga ik naar de mis bij de jezuïeten, denk er meer aan Pater
Ponekes die eens geschreven heeft dat ik pornografische neigingen aan de dag legde
in mijn laatste boek. Er is een preek. Een vroom mens voor me slaapt.
Ik koop een krant. Maar ik merk dat mijn hoofd niet meer bij het binnenlandse
nieuws is, ik voel me al over de grenzen.
Paardenmarkt, 70: Kantoren van de Vlaamse Toeristenbond. Een blauwgroene
autocar wacht daar al. Ziet er niet splinternieuw uit, maar wel stevig. Mercedes-Benz,
90 paarden. Heeft die lange reis al een paar maal meegemaakt. Op zijn flanken staat
zijn naam: Express. De chauffeur is een dikke, blozende, lachende jongen, en hij
heet Free. Medereizigers arriveren een voor een. Jongeren en ouderen. Meestal
bezadigde mensen; goed volk. Ik ken er niemand van. Ja, toch, Jef Pauwels, de toneel-
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schrijver. En die pastoor daar, professor Polspoels, van de Leuvense Universiteit.
En daar Dr. De Bie, met zijn dametje. Plaatsen zijn gekozen. Valiezen achterin de
wagen. Kleinigheden in het net boven ons hoofd.
Even voorstellen! Conversatie:
‘... 't zal schoon weer zijn!’
‘... als 't maar niet te heet wordt.’
‘... Marie, ik had mijn stok moeten meenemen!’
‘Ik heb die reis al eens meegemaakt.’
‘...’
Drie stevige waarborgen voor de reis:
1o de moeder van Free, de chauffeur, reist ook mee;
2o we hebben een dokter bij ons voor alle lichamelijke ongelukken, eventueel, als
Free toch kuren zou uithalen;
o zijn de ongevallen van zeer ernstige aard, hebben we altijd onze
3
priester-professor bij ons, om onze biecht te spreken in het ‘bittere stervensuur’.
Meer geruststellende factoren kan men op zulke reis al moeilijk bijeenbrengen.
We zitten, eindelijk. Onze gids, meneer Verschueren, Mechelaar, neemt plaats
naast Free. Hij heeft een aktentas vol Baedekers en wegkaarten. We hebben over
steden en landschappen niets gelezen, omdat de gids ons dat allemaal zal verklaren.
Ik zit vlakbij de ingang. Het heeft wel het nadeel, dat men telkens weer voor een
laatkomer moet plaatsmaken, maar het voordeel dat er niemand voor me zit en ik
mijn lange benen kan uitsteken. Mijn eerste sigaar! Mijn oud zonhoedje over mijn
ogen. ‘Saluut!’ We zijn weg. Vierentwintig mensen, voor veertien dagen overgeleverd
aan de handig-
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heid van Free en de kracht van de motor. De zitplaatsen zijn goed.
En we rijden door de zonnige straten van Antwerpen, zien de mensen ons met een
verlangende blik aankijken. Op alle torens van Antwerpen luiden de zondagsklokken.
Jeugdige fietsers trekken erop uit, jongens en meisjes, vol moed en
ondernemingskracht. We zeggen eerst geen woord, omdat we het zo heerlijk vinden.
Opeens roept iemand achter me: ‘Podorie! Nu heb ik mijn pijp vergeten!’
We lachen. Stond bij de ‘Nuttige Aanbevelingen.’ Op de brede weg naar Brussel
een onafgebroken rij auto's uit Holland. Die trekken naar de Brusselse expositie.
‘Naar Oostland willen wij varen...’
Zalig!

Eindnoten:
(2) ‘OP REIS IN EEN AUTOCAR’ verscheen eveneens in voornoemde krant, eveneens ‘van onze
Brusselse Correspondent Dr. Ernest Claes’, op 28 september 1935, 8, 9 en 26 oktober 1935, en
20, 23 en 30 november 1935.
We vinden er, naast de bespiegelende Claes, ook de milde en fijne humorist, de apostel van de
goedheid in terug, wiens geloof in de mens steeds de bovenhand haalde op alle bittere ervaringen.
(A.v.H.)
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II. Niets aan te geven?
Het is ongelooflijk wat er op zo'n grote baan, Antwerpen-Brussel, al niet te zien is
op een zondagvoormiddag. Maar het is eigenaardig, de ene keer zie je het en de
andere keer zie je niets.
Natuurbeschouwingen, sociale overwegingen, morele bedenkingen, alles is
mogelijk, op voorwaarde dat je er vooraf niet aan denkt ‘er iets over te schrijven
voor de krant,’ want dan zie je opeens niks meer.
Zie, daar rijden fietsers langs de weg. De jongens dragen korte broeken, dus blote
knieën. De meisjes dragen ook korte broekjes, dus ook blote knieën, met de medehulp
van Broeder Wind. Zijn daar nu voor een moralist geen zeer gewichtige besluiten
uit te trekken? Bijvoorbeeld: over moderne zeden in verband met fietsen en goedkope
kleren.
En hoe mooi is dat, zo'n jong meisje op een fiets, de wangen blozend, een heldere
blik in de verte. De beentjes...
‘Waar kijk jij zo naar?’ vraagt mijn vrouw, die me telkens weer ziet achterom
blikken.
‘Wat is Vlaanderen toch een mooi land,’ zeg ik. En ik vertel over mijn broer, die
na een vijftienjarig verblijf uit Congo terugkwam en die, op mijn vraag wat zijn
indruk was bij het terugzien van het eigen land, mij antwoordde: ‘Het is precies of
je hier woont in een grote tuin.’
Nu kijk ik ook werkelijk naar dàt soort natuur. Appelbomen en perebomen. Propere
huizekens en huizen, met zondagse aanblik. Koetjes en kalfjes in de weiden, in de
volle zon, met een air of ze pas

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

89
gewassen zijn. Een bende kippen, met een grote haan als verkeersagent. Onder een
boom twee jonge mensen. Hun fiets ligt in het gras. Die hebben elkander gezoend,
zo pas, dat raad ik onmiddellijk... En langs alle kanten is Vlaanderen even mooi, nu
vooral...
Auto's, fietsen, motorfietsen, op weg naar de wereldtentoonstelling te Brussel.
Bijna allemaal Hollanders. Zij zijn de beste klanten onzer expositie. Als bij toverslag
verstaat men daar nu in alle restaurants en cafés Nederlands. Plezante mensen, die
Noordbrabanders, ze konden wel Vlamingen zijn. Ik denk aan Groot-Nederland.
Zondagvoormiddag. Tien uur. Nu gaan de mensen naar de hoogmis. De klokken
luiden. De zomerzon straalt.
Mechelen. - Over Mechelen is niets anders te zeggen, dan dat daar de bisschop
woont.
Leuven. - De universiteit. Ben er student geweest. Dààr, zie, woonde ik! Dàt was
een studentencafé! Daar woonde Lucietje Kempeneers... We zijn Leuven al door,
we zien links de toren van het oude norbertijnenklooster van Perck. Een kwartiertje
verder, het krankzinnigengesticht van Lovenjoel, ook met een toren. Achter mij zegt
nu iemand, doelend op dit gesticht: ‘Dat is het klooster van Perck’. (In zijn boekje
stond dat, maar hij sloeg een toren over). De man naast hem knikte en zei: ‘Je kunt
zien, dat daar paters wonen.’
Tienen. - Suikerstad. Vele franskiljons. Ik heb er in mijn jonge jaren eens een
hanengevecht bijgewoond, en mijn vinger geplet tussen een deur. Nu zijn
hanengevechten door de wet verboden, maar iedere zondag hebben ze nog plaats...
Wijde
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landouwen, heuvelland zacht tot aan de horizont, met groen van tuinen rond
kerktorentjes. Nu kaal en verlaten. Het graan is af, de oogst is binnen. De aardappelen
vormen groene vierkanten, laag tegen de grond.
Sint-Truiden. - Ik heb eens gehoord, dat de Sint-Truidenaars over het algemeen
een moeilijk karakter hebben. Ergo... We moeten aan onze gids melden, hoeveel geld
we op zak hebben. Dit voor de Duitse douane. ‘Ik moet elke morgen mijn stukske
spek hebben,’ hoor ik achter mij zeggen, ‘anders voel ik me de hele dag flauw.’
De motor ronkt en Free kijkt stijf voor zich uit.
Tongeren. - Albertkanaal. Reuzenwerk. Belgische grens. Een luie douanier zit, in
de zon, tegen een brug te slapen. Free toont zijn triptiek. De douanier komt vragen:
‘Waar rijd je naartoe?’ - ‘Naar Nürenberg.’ - ‘Amai! En kun je daar op één dag
komen?’ - ‘Jawel, en vanavond zijn we terug.’
De vent moet zijn geografie herzien.
Hollandse grens. Een blozende douanier, die probeert streng te kijken, vraagt:
‘Niks aan te geven?’ Wij allemaal samen: ‘Nee... Niks!’ Die man gelooft ons, op
ons woord.
Begin ook maar eens dertig à veertig valiezen te onderzoeken, opgestapeld achter
in een autocar, in de gloeiende augustuszon, met een overweldigend druk verkeer.
De beste manier om te smokkelen. En bovendien mensen zoals wij, met een absoluut
eerlijk gezicht, nog eerlijker bij het naderen van een tolkantoor.
Hollands grondgebied. De huizen zijn anders.
Maastricht. - Over het Vrijthof. Daar wandelt de
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high life van Sint-Servatius weg en weer. Zien er allemaal deftige luiden uit, de
Maastrichtenaars, als ze zo wandelen. Het vrouwvolk vooral. Schone meisjes!
Modieus gekleed. Dunkt me toch, zo van uit een autocar gezien. Vele dikke heren.
Erwtensoep met worst. Over de Romeinse brug. Achter mij: ‘Die heeft Julius Caesar
nog gebouwd.’
Zuid-Limburg. - Weten de Hollanders, dat hier het schoonste stuk van hun vaderland
ligt? Het Gooi kan niet zo fris, zo verscheiden, zo schilderachtig zijn. Een droomland.
Het Geuledal.
Mijn vrouw zegt zeer verstandig: ‘Waarom trekken de Brusselaars toch naar de
zee? Hier is veel mooiers te zien.’ - ‘Och, de Brusselaars gaan toch niet met vakantie
om mooie dingen te zien... De vrouwen vooral niet... Die gaan met vakantie om
elders te laten zien hoe mooi ze zelf zijn.’
Vaals. - Grens. Men zou zeggen, een luxestadje ergens in Zwitserland. Daar kom
ik bepaald terug. De grens met Duitsland is hier afgesperd door een drietal dikke
slagbomen. Langs hier loopt de Duitse grens waarschijnlijk het meeste gevaar. Onze
gids en onze chauffeur verdwijnen in het Zollamt. Talrijke auto's wachten daar. Een
tiental douaniers staan voor de slagboom.
Links, Duits grondgebied, is het kermis. Schietkraam.
‘Halt! Hier muss man schiessen!’ Daarachter draait een paardenmolen. In plaats
van paardjes zijn het reusachtige witte zwanen waarop de liefhebbers plaatsnemen.
Iemand stelt voor, daar eens eventjes op te kruipen. Een vrouw zegt tegen haar man:
‘Ga eens op zo'n zwaan zitten, Jan, dan zal ik je eens fotograferen.’
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‘Ja,’ zegt de man, ‘en dan kan je denken dat je met Lohengrin getrouwd bent.’
Brandend heet.
Ik loop even op straat. Tegen een paal is een krantenknipsel met ‘Der Stürmer’
aangeplakt, waarop ik lees dat een zekere Baruch zo-en-zo een boef, een afzetter,
een Schweinhund is. Nog een andere meneer komt dat lezen. En die lacht in zijn
eigen. Een Duitse douanier komt vragen: ‘Niets aan te geven, meine Herrschaften?’
Wij allemaal samen: ‘Nein! Nichts!’ (Plus ons eerlijk gezicht).
En we rijden Duitsland binnen. Germania Magna. Das grosse Vaterland.
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III. De onaangenaamheden van een niet-Arisch hotel
Aken. - Eten in Berliner Hof. Schweinebraten. We wisselen daarna in het station
Reise-Marken uit. Rijden dan verder, naar Keulen.
Ineens is alles stil in de autocar. Ik kijk even om, zie het gezicht van Dr. De Bie
met gesloten ogen, van mevrouw idem, van al de anderen... En ik die zo gevochten
had tegen de slaap, om geen gek figuur te slaan, sluit nu ook de ogen en dut.
Keulen. - Rond de Dom zitten alle terrassen vol. Waar is nu die Duitse armoe?
Fijn gekleed volk. In de ‘Ewige Lampe’ ga ik mijn dorst lessen. Dat heb ik ook
gedaan, in hetzelfde café, op onze huwelijksreis. Als we verder reizen, vertelt een
professor over zijn reizen naar Riga, Krakau, Chicago... We voelen ons klein. Over
Bonn, Bad Godesberg. Ik groet de gevel ‘Zur Lindenwirtin,’ het beroemdste
studentencafé van Duitsland, neurie het oude liedje van het ‘Lindenmädchen’ en
denk aan Anneke Schumacher en mijn eigen studententijd. Dan langs de Rijn naar
Koblenz.
‘Hotel Continental’. - Het eerste wat ik hier zie, is het portret van Felix
Timmermans tegen een pilaar, groot, met pijp in de mond en jongste spruit op de
arm. De baas vertelt me: ‘Timmermans ken ik al tweeëndertig jaar, en heel zijn
familie. Ik deed indertijd namelijk in kant...’
Ik moet daarna iets in een album schrijven, bij de namen van Breitscheid, Zweig,
Thomas Mann, Ebert en andere grootheden.
Terwijl we aan tafel zitten, komen opeens drie
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nazi-mannen binnengestapt, lopen van boven tot onder door de eetzaal, zonder iemand
te groeten, kijken iedereen scherp aan, uit de hoogte, eenvoudig onbeschoft voor de
vreemdelingen die daar aan tafel zitten, en trekken op dezelfde wijze weer de straat
op. We hebben ze verstomd nageblikt.
We vernemen daarna, dat het hotel niet als zuiver-Arisch staat genoteerd, en dat
de politiek van tijd tot tijd komt controleren of er niemand van de partij is
binnengegaan.
Het is mij onaangenaam, wanneer ik met mijn vrienden aan een tafel in een
restaurant zit, dat een onderofficier - (hij moge Belg, of Fransman, of Duitser zijn)
- mij en mijn tafelgenoten scherp komt bekijken om te zien wat er, als ras, op mijn
gezicht geschreven staat. Dat kwetst mij. Als ik vijandige gevoelens koester tegenover
een land, dan blijf ik er weg. Verdachte vreemdelingen zijn op andere manieren te
controleren.
Als ik in een hotel, dat in de kranten van mijn land advertenties plaatst voor het
aantrekken van vreemdelingen, bij het binnentreden op een plakkaat bots dat dreigend
meldt: ‘Zo en zo soort mensen worden hier niet toegelaten,’ dan erger ik mij daarover
terecht, en dan zou men er dit ook moeten bijvoegen in voornoemde advertenties.
Straatpolitie, tolbeambten, museumbewakers, zijn in Duitsland zeer beleefde,
vriendelijke en hulpvaardige mensen, dat kan men in iedere stad ondervinden. De
overdreven ijverige hotelbazen zouden aan hen een lesje mogen nemen.
Kleinigheidjes, ja, maar het dagelijks leven bestaat uit kleinigheidjes.
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En als u op een zomeravond te Koblenz bent, laat dan niet na een wandeling te maken
langs de Rijn. De witte maan staat hoog boven de nacht. Aan de overzijde van de
stroom pinkelen de lichten van Ehrenbreitstein. Op de stroom schuiven andere lichtjes,
als sterren, langzaam voorbij. Trillingen, met lange gouden straaltjes, gaan over het
water en tegen de oever, vlak voor u, kabbelt het zacht. Het is wonderlijk schoon.
Achter u rijst het Kaiser-Denkmal in al zijn geweldige grootsheid op. Het is in de
maneschijn niet zo zwaar en stug als in het harde daglicht. Het leeft. De ziel van een
volk klopt in dit brons.
U begrijpt met uw hart vele dingen, waarvoor uw geest bleef stilstaan. In de verte
klinkt muziek, als een roep in de nacht...
En ga dan terug de stad in. Niet naar een van de schitter-lichtende moderne hotels,
maar loop even binnen in ‘Sankt Hubertus Weinstube - 1689’, vraag er een glas koele
moezel- of rijnwijn, je zit er te midden van eenvoudige, goede mensen, die genot
beleven aan hun avond, die het leven fijn vinden en die hardop zeggen wat ze denken,
en die zingen van de Rijn en ‘Schöne Mädel gibt es überall.’
Dat zijn de echte Rijnlanders. Eer je 't weet zit je bij hen aan tafel, en als ze
vernemen dat je een Vlaming bent, dan voelen ze zich dadelijk bij jou op hun gemak,
want allen waren ze onder de oorlog in Vlaanderen...
Dan vergeet je gauw je ergernis over een hotelbaas of een overplichtbewuste
nazi-onderofficier. Ik raad je echter ook aan, te voet naar het hotel terug te keren en
niet met een taxi. Want de taxi-
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bestuurders van Koblenz zijn al even grote afzetters als die van Brussel. Vooral als
ze horen dat je een vreemdeling bent.
En nog meer in de late uren van de nacht.
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Zo werd er film gedraaid in 1934. De technici zijn aan het werk op de spoorbaan bij het huis van
Wijnants te Zichem

Twee archieffoto's. Links Claes in gesprek met Nis, in de film de oudere broer van de Witte. Rechts
de echte Witte, zoals hij later als klompenmaker te Averbode werkte
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In de tuin van het ouderhuis te Zichem: Theresia Lemmens, de moeder van Ernest Claes, en haar
kleindochter Anneke Taels
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IV. Incident, met een aangenaam staartje
Dit is maar een incidentje, zo in het voorbijgaan... Ik drukte 's morgens op de belknop,
om te vragen het ontbijt op onze kamer te brengen. Niemand kwam. Nog eens. Geen
Heinrich. Een derde maal, vijf minuten later. Carl en Anton sliepen zeker nog.
Woedend - (ik kan werkelijk zeer toornig worden, wanneer het nodig is) - trok ik
de deur open. Een kamerknecht stond op het eind van de gang te vrijen met een
snoezig Stubenmädchen en ik bulderde: ‘Himmeligel... Kreuzdonnerwetter-nochmal...’
(Ik ben niet voor niets soldaat geweest). Het snoezige Stubenmädchen, - ik heb
achteraf maar gezien, dat ze zo bijzonder snoezig was - greep haar emmer en borstel
en was weg. Carl Himmeligel vloog de trap af.
Een deur ging open en een dame in roze pyjama kwam zien wat er gaande was.
Op dat buitenkansje had ik niet eens gerekend... Vijf minuten later was het Frühstück
daar. Mijn vrouw vond dat ik onbeleefd geweest was en dankte Carl Himmeligel
met een vriendelijk woord.
Ik behield mijn waardigheid en bezag hem niet. Himmeligel was de onderdanigheid
zelve.
Ik herhaal: 't is maar een incidentje van de reis.
Wat me te Koblenz opviel, en wat mij in alle Duitse steden, te Frankfurt, Neurenberg,
München, Stuttgart is opgevallen, dat is de drukte die er heerst, de beweging van
mensen, het rijden en
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jagen van auto's en vrachtwagens, het leven in alle straten, in de cafés, de restaurants,
de winkels. Werkelijk, Duitsland maakt op een buitenlander de indruk in volle
economische activiteit te leven. Ik neem wel aan, wanneer men zo vluchtig door de
straten van een grote stad wandelt, zonder navraag te doen, zonder huizen binnen te
treden, zonder de keerzijde die toch ook wel zal bestaan, van de dingen te zien, dat
men aldus niet anders dan een oppervlakkige indruk van mensen en toestanden
opdoet.
Toch treft u het verschil met onze eigen steden, met de Franse vooral. De
winkelramen zijn hier rijkelijk van alles voorzien, ook van 't duurste, de cafés zitten
's avonds en gedeeltelijk in de namiddag, goed vol, de slagerswinkels, de patisserieën,
stallen een weelde en overvloed van lekkere dingen uit, de mensen zijn goed gekleed,
zien er gezond, wel gevoed uit, de straten zijn behoorlijk onderhouden, de huizen
idem. Het is een waar genot, in die steden rond te lopen. Ik wil er niet aan twijfelen,
dat er een keerzijde is, daar zal hier ook wel verborgen gebrek heersen, gevolg van
werkloosheid, van geldnood, van vele andere dingen, maar men merkt het niet zo
zeer als bij ons. Dit volk leeft en laat leven, het is opgeruimd, blijmoedig, wat men
ons ook vertelde. Als men echter langs een fabriekswijk voorbij rijdt, dan merkt men
wel dat er bijvoorbeeld van de tien schoorstenen maar vier roken, en dan kan men
wel raden wat er achter de niet-rokende schoorstenen schuilt. In ieder geval, het doet
een mens goed de dag van vandaag in een restaurant te constateren, dat er nog een
smakelijke fles wijn kan gedronken wor-
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den, en door straten te wandelen waar je niet om de drie, vier huizen een plakkaat
leest: ‘Huis te huren of te kopen’ zoals te Brussel.
Alles is relatief, en zo zal de ‘Duitse armoede’ ook wel min of meer relatief zijn.
We reden die morgen langs de Lahn. Het is er niet zo wild en zo groots als bij de
Rijn, maar het is veel mooier, zachter, en staat dichter bij u.
De zon stond hoog aan de hemel, rustige mensen keken ons aan en knikten; we
klommen hoog in het Taurus-gebergte en op een mooi punt stonden we even stil om
het landschap te bewonderen. Bad Ems, een kuurstadje, juist gelijk alle andere stadjes
met miraculeus water.
Ik ken dat: hotels, dokters, park met bronnen, vier keer per dag water drinken,
concert voor- en namiddag, concert 's avonds, casino, speeltafels, mooie lanen en
wandelingen, autocars - overal juist hetzelfde, van Spa tot Vichy, van Neuenahr tot
Karlsbad.
Het ziet er naar uit of het elke dag met zeepsop bewerkt is. De eerste indruk van
zulk een stadje is: Wat is dat hier mooi, en wat moet het heerlijk zijn hier een tijdje
te verblijven. Maar na enkele dagen vind je het saai, triestig, met al die mensen die
beweren, om hun familieleden genoegen te doen, dat hun toestand na een week reeds
‘werkelijk beter’ is, maar die nooit kunnen zeggen dat ze ‘genezen’ zijn.
Ik heb ze, helaas, allemaal moeten doen, die ‘villes d'eau’, gelukkig niet voor mijn
eigen gezondheid. Ik heb me er schromelijk verveeld, ik heb er mijn vakantiegeld
zonder plezier moeten verteren. Ik heb er bridge, roulette, petits-chevaux en boule
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gespeeld, politieromans en kranten gelezen, vruchteloos geprobeerd een brief te
schrijven, onnoemlijk veel pijpen gerookt en nog meer pintjes bier gedronken, en
uit alle badsteden met hun wonderwaters ben ik ziek naar huis teruggekomen, zonder
dat ikzelf een enkele maal van dat water heb geproefd.
Als ik dus aandrong om in Bad Ems, in Bad Schwalbach, zelfs in Wiesbaden,
ondanks de mooie tuintjes en lievigheidjes van alle aard, niet langer stil te staan dan
feitelijk nodig was, had ik daarvoor mijn gegronde redenen.
Toen we daarboven op het Taurus-gebergte stil stonden, hoorden we beneden in
het dal, zeer diep, voortdurend schreeuwende commandostemmen.
De Hitler Jugend was daar bezig militaire oefeningen te doen. Links! Rechts! Eins,
zwei, eins, zwei... Lopen, springen, vallen, roepen!
Mooi! La jeunesse, c'est l'avenir. Pax hominibus bonae voluntatis...
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V. Iets over monumenten en cultuur
We zijn op een avond in het oude Beiers stadje Rothenburg aangekomen, door een
middeleeuwse poort, dan nog door een andere poort. Het regende en we zagen door
die regen links en rechts frisse, bloemige huizengevels. Hier en daar stond een rustig
man tegen zijn deurstijl geleund en keek ons na.
Op de vraag van onze gids naar het hotel ‘Goldener Hirsch’ sprong een gedienstig
jonkman in de autocar en bracht ons waar we zijn moesten.
Er is iets zo warms, zo hartelijks aan die oude Duitse hotels. Het heeft niets van
het moderne hotel in de grote steden, met de geperfectioneerde instellingen, waar
een ober of een directeur u met een volmaakt onverschillige beleefdheid en al te
slaafse gedienstigheid te woord staat. Hier staat de eigenaar in de deuropening, met
zijn handen in zijn broekzakken, die - de handen - hij eruit trekt om ze ons beide toe
te steken. ‘So da haben wir unsere Vlamen!’ - Hij ontvangt ons als oude vrienden
die terugkomen in zijn huis, dat toevallig een hotel is. Hij is de hartelijkheid zelve
en ook zijn personeel beijvert zich om ons te doen voelen, dat we ‘thuis’ zijn. Neen,
dat is geen commerciële kant van die mensen, het is hun aard.
Wat werd er over die ‘aard’ van de Duitsers, over het Duitse karakter, de Duitse ziel
al niet geschreven? Daar is niets, waarover iemand, die de pen hanteert, hetzij als
journalist, hetzij op een andere
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manier, gemakkelijker en lichtvaardiger schrijft dan over het karakter, de aard van
een volk, waar hij vaak slechts oppervlakkig mee in aanraking komt.
De journalist, - en het strekt hem tot eer, - schrijft het liefst over uiterlijke dingen,
die hij met de ogen ziet, met de oren hoort. Hij trekt daar dan wel enige conclusies
uit, maar door de band waagt hij zich op dit stuk niet te ver of te diep.
De boekenschrijver wil interessanter zijn, hij wil tasten naar de ziel der dingen die
hij opmerkt, hij wil de wortels van een volk blootleggen. Hoe dikwijls gebeurt het
niet, dat als wij lezen wat een buitenlander over onze eigen volksaard, over onszelf
schrijft, wij het hoofd schudden, kwaad, geërgerd, of met een spotlach.
Gewoonlijk volgen we, onbewust misschien, bij het beoordelen van een ander
volk, een traditie. Ieder volk heeft, in het algemeen, zijn vast epitheton. Een
Engelsman is altijd zo, een Fransman zo, een Italiaan zo. Daar gaan we niet van weg
en het bestaat reeds eeuwen. Ik zal niet beweren, dat daarin nooit een zeker deel of
deeltje waarheid ligt, of liggen kan. Wij schrijven dat klakkeloos na, omdat het zo
algemeen gezegd wordt. Maar nu stel ik de vraag: hoevelen die aldus over Engelsen,
Fransen, Italianen schrijven, hebben persoonlijk iets van die gestereotypeerde
eigenschappen geconstateerd? Waarin, waaraan hebben ze dit gemerkt?
Voor een Hollander is een Vlaming altijd ‘gemoedelijk, sappig, opgewekt.’ Lieve
deugd! Als ze eens wisten hoe ons de haren te berge rijzen van ergernis als we dat
‘sappig’ en ‘gemoedelijk’
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op ons horen toepassen, op een toon of er bij de Vlamingen niets anders te vinden
is.
De Vlaming: een wezen dat veel eet, veel drinkt, ja bijna bestendig overeten en
halfdronken is, een wezen dat altijd luidruchtig lacht, zingt, vrolijk is, en een pot bier
in de hand houdt. Zo iets zijn we voor vele Hollanders.
En als ik daartegen in Holland protesteer, op een lezing, of in een gewone
conversatie, dan zie ik er altijd enkelen die mij ongelovig glimlachend aankijken met
een airtje: ‘Ja, ja, meneer Claes, ik zie wel dat je ons wat wilt wijsmaken!’
Komen ze dan in Vlaanderen, in een milieu waar ze niets ontdekken van die
veeleterij en veeldrinkerij, van die lawaaierigheid, van die ‘sappigheid’, dan vinden
ze dat ze bij ‘geen echte Vlamingen’ zijn.
Het is nu eenmaal zo en we moeten ons dus bij die sappigheid maar neerleggen.
Anderzijds is de Hollander voor de doorsnee-Vlaming altijd ‘een stijve Hollander’
en in vele gevallen ook ‘een deftige Hollander’. Als je hem naast de ‘sappige’ Vlaming
legt kan ik het geloven, anders niet. Ik laat het aan mijn noorder-broeders over, tegen
deze kwalificatie te protesteren. Ik zelf heb van die stijfheid - en er gaat geen maand
voorbij, zonder dat ik voor een of twee dagen in Holland verblijf - bitter weinig
gemerkt, tenware men door ‘stijfheid en deftigheid’ wil beduiden, dat een Hollander
over het algemeen een beleefde en wel opgevoede mens is. De Hollandse stijve
deftigheid heeft in ieder geval een lelijke deuk gekregen in Vlaanderen door het
buitengewoon talrijk bezoek van Nederlanders aan
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de Brusselse wereldtentoonstelling. De Vlamingen hebben ze daar aan de gang gezien
in al hun losse vrolijkheid; van alle vreemde bezoekers waren ze de opgewektsten,
met zang en muziek, met lach en scherts, en hoe vaak heb ik daar deze zomer niet
gehoord: ‘Zijn dat nu Holanders?!’
Je zult het zien: binnen enkele jaren spreekt men in Vlaanderen van ‘de sappige
Hollanders’.
Frankrijk, het land van de fijne beschaving, ‘la culture française’... Wie zou durven
ontkennen, dat de Franse cultuur zeer hoog staat, een schitterend verleden heeft?
Maar wie zou menen dat ‘iedere’ Fransman nu een cultuurmens is, met fijne manieren,
met distinctie tot in zijn vingertoppen, wel, ik raad hem aan niet te veel in Frankrijk
rond te reizen, als hij die schone illusie lang wil bewaren.
Ga maar eens acht dagen doorbrengen in de noordelijke departementen, in
Normandië, Bretagne, Auvergne, of in het zuiden, een eindje weg van hotels en
chique badsteden, en je zult er een achterlijkheid, een gemis aan cultuur constateren,
zoals er in Europa nergens elders bestaat.
Cultuur is het eigendom van een zeer klein getal stervelingen. Ik ken Engeland te
weinig om over de ‘trotse hooghartige’ zonen van Albion een oordeel te durven
uitspreken. Maar ik ben een paar jaren in 't Engelse leger geweest, heb er geleefd
onder de gewone eenvoudige Engelse jongens van stad en dorp, en bij dezen heb ik
zeer weinig ontdekt van die trots en die hooghartigheid.
En zo zal het wel met alle andere volkeren gesteld zijn.

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

t.o. 104

Zichem hield jarenlang Ernest Claes en zijn romanfiguren in eer. Hier de verkiezing van een nieuwe
‘Witte’ op de Wittefeesten van juli 1965
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Tijdens zijn reizen in het vooroorlogse Duitsland genoot Ernest Claes van de charme van de
middeleeuwse steden. De auteur merkte daarbij op: ‘Ieder volk, zoals ieder mens, heeft zijn goede
en kwade kanten.’
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‘Ab uno disce omnes’ is nog altijd even waar. Ieder volk, zoals ieder mens, heeft
zijn goede en kwade kanten. Niets is absoluut.
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VI. Het Ganzenmannetje en Dürer
Wat mij in Duitsland werkelijk een beetje jaloers maakte is: de toestand van alle
openbare gebouwen en monumenten, kerken, kastelen, standbeelden, van alle schatten
die de voorbije eeuwen hebben nagelaten, van de echte rijkdom dus van een natie,
het kostbaarste erfdeel van het voorgeslacht. Dat alles is er bewaard gebleven in zijn
oorspronkelijke, zuivere vorm, zoals de kunstenaars het hebben geschapen en geen
andere tand heeft eraan geknaagd, behalve de tand des tijds.
En daarvoor bestaan er velerhande artsen, die bijtijds alle onheilen voorkomen.
Ja, het is om jaloers te worden. Vooral als men uit Vlaanderen komt. Te Wenen
zal men, hoog in de zijgevel van de St.-Stefansdom, een rond balletje tonen met een
jaartal eronder en verklaren, dat het een kanonbal is van toen de Turken Wenen
belegerden in zestienhonderd-en-zoveel. In uw Baedeker leest u, dat de toren of de
vleugel van dit slot, of van gene kerk, in het jaar X door brand geteisterd werd.
Wij vernemen, dat een deel van de oude stadswallen werd afgebroken om de een
of andere reden, dat die of die kerk gebouwd is op de grondvesten van een nog oudere
kerk. Ik zou dat verder kunnen uitwerken met standbeelden, schilderijen, monumenten
van alle aard. Ook in Engeland, ook in het grootste deel van Frankrijk, zijn al die
oude kunstschatten goed bewaard. En ontdekt men er al eens de sporen van barbaarse
vernieling, in de kerken vooral, soms ook in de oude kastelen, dan zijn
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het de eigen landskinderen die zich daaraan hebben schuldig gemaakt, en niet de
‘vreemdelingen.’
In Vlaanderen? - Vlaanderen is in sommige streken een puinhoop. Ach ja, de
dorpen en steden zijn er bloeiend en welvarend, maar wat is er niet al vernield van
onze oude kunstschatten, van onze schoonste gebouwen, vernield door vreemden,
die bij ons kwamen oorlog voeren. Als ik alleen maar bedenk, wat er werd vernietigd
in de laatste oorlog, dan is het om te schreien van weemoed over zoveel verdwenen
rijkdom van mijn arm land.
Neurenberg...
In de regen een stad bezoeken heeft ook zijn aantrekkelijkheid. Dan blijven de
medereizigers beter bijeen. We eten in het restaurant van een bioscoop, eten er goed,
en dat is het voornaamste dat ik in mijn levensherinnering van Neurenberg zal
meedragen.
Ik tracht zoveel mogelijk een dagboek bij te houden van mijn reis, zoals ik op
andere reizen telkens vruchteloos geprobeerd heb te doen. Het ligt hier naast me en
ik lees:
‘Neurenberg - Eten - Gänsemänchen - Dürer - Regen.’
Ik heb wonderschone gebouwen gezien, zoals de Liebfrauenkirche, het Rathaus,
de St.-Sebalduskirche, maar het mooiste van Neurenberg is toch de oude stad, met
haar typische geveltjes, smalle straten en de bruggen die over de Preignitz liggen. In
het grauwnevelige van die regendag heeft het een bijzondere poëzie. Het krijgt er
zelfs iets
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innigers door, dichter bij u, en van naargeestigheid geen spoor.
Het Ganzenmannetje, het beeld van een boertje met twee water spuitende ganzen
onder de armen, is meer beroemd door het mooie boek van Jac. Wassermann, dan
door het aardig monumentje zelf.
Indrukwekkend is het Dürer-Haus.
Het heeft mij altijd diep ontroerd, binnen te treden in de woning, waar eens een
groot kunstenaar of geleerde leefde en werkte. En ik heb er telkens weer door geleden,
- dat is het juiste woord, - wanneer deze woningen openstonden voor Jan en alleman,
dat toeristen, die zelfs nooit de naam van die kunstenaar hadden gehoord, er
binnenvielen net zoals ze een modewinkel zouden binnenlopen.
Het is een schande.
Dat men kerken, musea, oude kastelen of versterkingen openstelle voor ieder die
wil binnenkomen, mij goed, die zijn ervoor. Maar dat men heiligdommen, zoals de
werkkamer en het ontroerend-eenvoudige sterfkamertje van Goethe, en ook beide
kamers van Schiller, enige stappen verder, te Weimar, toegankelijk maakt voor de
eerste de beste veekoopman of vishandelaar, als hij maar het voorgeschreven
geldstukje betaalt, - ik vind er geen woorden voor om te zeggen wat ik erover denk.
Het is een ontheiliging van het verhevenste, het hoogste, naast het Godswezen.
In Frankrijk is het nog erger.
Ik had geprobeerd, te Neurenberg het huis waar Albrecht Dürer heeft gewoond en
zijn onsterfelijke meesterwerken gedeeltelijk schiep, alleen te bezoeken met mijn
vrouw. Toen ik achter mij, in de
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autocar, hoorde vragen: ‘Wie was dat, Dürer?’ - (wat mij voor de honderdste keer
deed besluiten: nooit meer een groepsreis meemaken!) - had ik opeens geen zin meer,
het Dürerhuis te bezoeken en ik trachtte hen zelfs tot de overtuiging te brengen, dat
het de moeite niet waard was. Maar jawel, het stond op het reisplan.
Het Dürerhuis is nu eigendom van de stad, en is in uitstekende toestand binnen en
buiten bewaard. Een kenmerkend type van de zestiende-eeuwse burgerwoning,
waaraan de Beierse steden zeer rijk zijn, overhangend dak, zwarte gevels, sterke
kruisbalken in de muren en kleine ruitjes in de vierkante ramen.
Binnen is het op een domme manier ingericht, met toonkasten, vol reprodukties
van Dürers werken, en de enkele oude meubelen zijn waarschijnlijk van elders
overgebracht om het een schijntje te geven. Van Dürer zelf: niets!
Je voelt de kunstenaar daar niet in levende lijve, met al die kleinigheden, een stoel,
een nagel waaraan een hoed hing, een wandelstok, die de ziel bijna uitmaken van de
verdwenen mens. Zoals in vele dergelijke gevallen is het gedeeltelijk een desillusie.
Ze mogen eens een lesje gaan nemen te Weimar!
En toch... toch!
Hier stond hij, hier blikte hij door het raam met die zware, peinzende blik, en zag
hij dit stuk daar van de stadswallen en de Tiergärtner-Tor.
Hier groeide in zijn geniale brein het eerste beeld... ‘Ik bezoek toch liever een
museum. Amai! Wat is daar nu aan te zien? Kom, we gaan...’
Ik had gelijk. Ik was er niet moeten binnengaan.
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VII. In een oud Beiers stadje
Voor de oorlog wist men in Frankrijk zeer weinig over het moderne Duitsland.
Daar werd zelden over Duitsland geschreven of gesproken.
Er is trouwens geen volk, waar men minder van andere landen, van hun innerlijk
leven, van hun cultuur kent, dan in Frankrijk. Dat grenst aan het ongelooflijke, vaak
aan het potsierlijke.
‘La France se suffit à elle-même.’
Ja, Bismarck, en dat ze in 1870 door de Duitsers waren geklopt geweest. ‘Mais
c'était la faute de l'Empereur Napoléon III et des Gouvernants de la France.’
Maar in zekere lagen van het volk heerste nog onbewust, als een duister beeld, de
mening dat het Duitse volk een achterlijk volk was, niet te vergelijken met het Franse,
iets ‘barbaars’ moest er nog altijd bestaan. Er waren daar zeker nog uitgestrekte
gebieden waar het licht der beschaving nog niet was doorgedrongen. Het waren meer
gevoelens dan gedachten en daarbij hoorde ook: dat er van die kant voor La France
altijd gevaar dreigde. Onder de oorlog waren de Duitsers opeens allemaal Hunnen;
‘des barbares’, wilden, erger dan menseneters. Van Duitse kunst, van Duitse cultuur
spreken, was een bewijs van domheid en landverraad. In een Parijse krant heb ik
toen gelezen dat Richard Wagner een onbeduidende musicus was, en toen in 1915,
op een Londens concert, stukken van Beethoven werden uitgevoerd, werd dit in de
Franse pers min of meer beschouwd als Duitse
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propaganda. Alles was samengevat in dat ene woord: ‘les Boches’, zonder dat iemand
wist wat dit woord eigenlijk betekende.
Ja, wie tot de geallieerde naties behoorde, heeft daaraan meegedaan!
Gelukkig is die onzin eindelijk uit de wereld. Hij heeft echter nog jaren na de
oorlog geheerst. Zelfs zijn er in Frankrijk en te Brussel nog milieus, waar het niet
aan te raden is veel goeds over Duitsland te vertellen. Toch mag beklemtoond worden,
dat het mensdom in onze gewesten opnieuw tot zichzelf gekomen is en er gezonder
gedachten op nahoudt.
Ter ere van de Vlamingen mogen we wel zeggen, dat ze de eersten geweest zijn
om de haat uit hun hart te bannen, om veel te vergeven en te vergeten, en opnieuw
betrekkingen met Duitsland aan te knopen. De vriendschap kwam echter niet van
een zijde: ook de Duitsers hebben begrepen, zonder het openlijk te erkennen, dat ze
zich tegenover de Vlamingen vergist hadden. Tienduizenden Duitsers zijn deze zomer
naar Brussel gekomen en hebben Vlaanderen bezocht, en niet één kan verklaren dat
hij minder hartelijk werd ontvangen dan eender welke andere buitenlandse bezoeker.
Het is een verheugend feit, te midden van de troebele toestand waarin het politieke
Europa op dit ogenblik verkeert.
De Vlamingen - (de Walen reizen veel minder, evenals de Fransen) - hebben de weg
naar Rijnland, naar Beieren, naar Berlijn teruggevonden. En of zij daar iets ontdekken
van de barbaarsheid, het

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

112
gebrek aan beschaving, de achterlijkheid, ik geloof niet dat iemand er ooit maar aan
denkt.
Ik geloof integendeel dat ze, evenals ik, bij iedere stap verrast staan door de hoge
cultuur, de ontwikkeling, de ordelijke beschaving van dit volk. Die beschaving komt
er op u af, van de oude monumenten tot de nieuwe pas aangelegde musea, u ontmoet
ze langs de straten, in de gevels der huizen, in de klank van de stemmen en in de
groet van het kind.
Het is een genot door Duitsland te reizen, langs de brede wegen te rijden, steden
in volle bloei te bezoeken, door dorpen die als bloemtuilen langs de wegen staan. En
waar u ook stil staat, ontmoet u mensen, zo vriendelijk en hulpvaardig dat u telkens
langer blijft pleisteren dan uw plan was. Is dat nu speciaal ‘Beiers’? Er zijn er, die
dat beweren. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval van mijn reis iets zo zonnigs
meegedragen, als maar zelden een tochtje in het buitenland mij geschonken heeft.
Ja maar... Hitler!
Behalve de plakkaten, over de straten gespannen: ‘Joden zijn hier niet gewenst!’,
behalve de ontelbare hakenkruisvlaggen, hebben we daar niets ongunstigs van gemerkt
op onze reis.
Tenzij dat er in Duitsland gewerkt wordt, met koppigheid, met fanatisme. Maar
dat is een andere historie en valt buiten de beschouwingen van dit relaas.
Rothenburg ob der Tauber...
Dit oud Beiers stadje met zijn acht- à negenduizend inwoners is alleen reeds een
reis naar Beieren waard.
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Het is iets enigs. U valt er, als u er door de straten en steegjes wandelt, van de ene
verrassing in de andere. U zou voor een ouderwets geveltje vol witte en rode bloemen
willen in de handen klappen, door een openstaande deur zou u willen binnenstappen
om er de mensen een ‘Grüss Gott’ toe te roepen.
De huisjes met de typische puntgevels, de rode daken, de bebloemde ramen, de
torens van stadspoorten en kerken, de Markusturm en de Jacobskirche, de vele
bronnen in witte steen, rijk versierd met beeldhouwwerk, de rijke gevels van oude
patriciërswoningen, de vrolijke uithangborden, het goed onderhouden uiterlijk van
alle dingen, tot zelfs de gotische letters op de winkelgevels, het geeft aan dat stadje
iets pittoresks, waar u nooit genoeg naar kijken kunt.
Alle tien stappen blijft u staan, om elkaar iets aan te wijzen, iets te verklaren, en
staat daar een man in de deur, dan schiet hij op u toe om u de nodige toelichting te
geven.
De kerken zijn er meestal in zuivere gotiek, met een rijkdom aan prachtige beelden
en schilderijen, de andere gebouwen, zoals het nieuwere gedeelte van het Rathaus,
zijn van de beste renaissance die men in Duitsland wel vindt. Op mijn eentje ben ik
er in de vroege morgen gaan rondkuieren langs de straatjes, die tegen de oude wallen
uitlopen. Is er ergens een nieuw huisje gebouwd, het is volkomen in de stijl van de
andere. Bestaat hier misschien een bouwcommissie, of bouwen de mensen uit zichzelf
in de oude trant? Ik ben geneigd, het laatste te geloven, want ik kan me niet voorstellen
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dat iemand het in zijn hoofd kan krijgen, hier anders te bouwen.
Ik denk met weemoed aan Brugge en aan vele andere Vlaamse steden, die zo
schandelijk werden verknoeid. Tussen die huizen hier zie ik meer dan een ‘boerderij’,
in volle stad dus, maar u moet door een open poort kunnen kijken om te weten, dat
het een boerderij is. Aan de voorgevel, met de bloeiende wijngaardranken, de kleine
ruitjes en de groen geverfde deur, is daarvan niets te merken. Ik weet bijna zeker,
dat ik u later nog eens schrijven zal: geachte lezer, uw Brusselse correspondent heeft
voor een maand zijn intrek genomen in hotel Goldener Hirsch, te Rothenburg ob der
Tauber.
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Van stad en dorp

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

117

I. Zeden
Brussel, 1 maart 1920(3)
Het is als een brallend vertoon van zotte lustigheid als je uit het sombere, zware
gebouw van het Brussels Noordstation komt, het Rogierplein over, en stilstaat aan
de ingang van de Nieuwstraat.
Avondschemering, februari en toch volop lenteweer, met die lauwe straling die
de eerste warmte van het voorjaar over je brengt, alsof zachte warme handen je
aanraken. In de lucht hangt iets van de drift van het jonge bloed.
Het davert en ronkt om je heen van tjinkelende trams en toeterende auto's, het
stinkt er naar benzine en mensengedrang, het prikt er in de ogen van 't scherpe licht
uit de brede vitrines en uit de elektrische reclameborden. Je weet niet waar je hoofd
te keren van al dat hels en schor en lelijk lawaai en je weet niet waar te kijken, door
al het interessante dat er te zien is.
Want het is Brussel, Brussel dat leeft en wanneer het je zo opeens in zich opneemt,
is het net alsof je een vinger legt op die levende harteklop van Brussel.
En of je nu komt van Parijs of Londen, met een airtje van reeds heel wat meer te
hebben gezien en gehoord, of je nu smacht naar rust en landelijke eenzaamheid, dat
je nu bent wie je maar wilt, Brussel pakt je beet en laat je zo gauw niet los. Je vindt
het er goed en je vindt het er mooi. Zo was Brussel vóór de oorlog gekend.
‘Vóór de oorlog...’ We zullen nog lange jaren,
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en ook degenen die na ons komen, de tijd en de dingen verdelen in ‘vóór’ en ‘na’ de
oorlog. Het is nu eenmaal zo aangenomen, dat alles met de oorlog veranderd is, dat
hij zelfs het genot en plezier heeft doen treden in een nieuwe periode. Brussel is veel
bralliger, veel rumoeriger geworden. Brussel is de levende tegenspraak van het ‘arme
België’, want niemand zal geloven, dat hier ellende en gebrek heersen, wanneer hij
enkele dagen te Brussel verblijft. Nooit droegen de dames zo'n mooi bont, zo'n fijne
kleren, zo'n verleidelijke schoentjes. Nooit zag men zoveel volk in theaters en
bioscopen, in cafés en restaurants. En die rijzen als paddestoelen uit de grond.
Daarentegen is de zedelijkheid gezakt tot op haar laagste peil.
Ik ben van het soort mensen die denken, dat men het leven moet pakken zoals het
is. Mirakelen en wonderen zijn van onze tijd niet meer en niemand heeft er wat bij
te winnen, wanneer hij zich plaatst buiten de samenleving.
Het leven, de wereld, het mensdom, het volgt allemaal zijn rechte weg,
onverstoorbaar, zeker, fataal. Daar is niets aan te veranderen of te verdraaien, we
zijn er te klein voor.
Komt er al eens een schok, wankelt er al eens wat, laat ook de rustige dagen dan
maar komen, de ene na de andere, zonder haast, zeker van hun stuk. Dan komt alles
weer in effen tred, in gelijke gang.
Om die reden stel ik die zedeloosheid te Brussel slechts vast als een feit, dat zich
bij ons voordoet zoals te Parijs, te Berlijn, te Wenen, in alle grote Europese steden.
Een feit, dat rechtstreeks voortvloeit uit de voorbije jaren.
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Ik maak er mij niet al te ongerust over, dat gaat voorbij.
Zonderlinge tegenstrijdigheid...
Aan de ene kant gebrek, behoefte aan alles, stilstand, achteruitgang.
Aan de andere kant een geweldige opbloei van de meest geraffineerde genietingen.
Zo is het altijd geweest bij de mensen, dat ging altijd samen.
Deugd en ondeugd hebben wel meer hetzelfde vertrekpunt. Wie voelt zich niet
aangetrokken, om daarover fraai te filosoferen? Het is zo gemakkelijk.
Nu zijn - in de late avonden - de straten geparfumeerd door de heen en weer
drentelende dametjes. De gordijnen van de nachtrestaurants zijn verleidelijk roze
verlicht en daar wachten op de straat vele auto's. De chauffeurs slapen of maken
onder mekaar wijsgerige bedenkingen over... de verdorvenheid van de wereld.
Binnen heerst er ‘l'orgie des grandes époques de l'histoire’.
Daar ik dat echter maar ken van horen zeggen, zwijg ik er verder over.
Ik zwijg ook maar liefst over de klachten der huismoeders, die met een vast
inkomen hebben rond te komen, al werkt manlief zich de handen van het lijf, over
de werkstakingen, die elke dag uitbreken in alle hoeken van het land, om het dagelijks
brood; over het aantal kinderen die abnormaal geboren worden ingevolge de zwakheid
van de moeders...
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Vier dagen geleden, meldden ons de kranten een opschudding wekkend schandaal:
het hoofd van de Bevoorradingsdienst, de vertrouwensman van de socialistische
minister Wauters, werd door de politie aangehouden en opgesloten.
In samenwerking met een paar grote industriëlen heeft hij het land op onnoemelijke
wijze bestolen, heeft miljoenen kilogram eetwaren verdonkeremaand, en elke dag
vernemen wij verdere onthullingen over deze zaak.
Vanmorgen meldden ons de kranten, dat de heer X. wegens ‘trafic de licences’ zwendel in uitvoervergunningen, - in hechtenis werd genomen. De heer X. is
ambtenaar van de socialistische minister Edouard Anseele.
Schandalen van die aard schokken het vertrouwen van de goedwilligste en kalmste
burgers. Wanneer het land zelfs geen vertrouwen meer mag hebben in zijn ministers,
in zijn ambtenaren, dan zakt de grond onder de voeten weg.
De voorbeelden van hogerhand hebben een tienvoudige aanstekingskracht.
Daarop tiert de misdaad, teert alle onrecht. Daarop bloeit vooral de zedeloosheid,
de verslapping van alle morele krachten.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wet aangenomen, tot het heffen
van een belasting op de openbare vermakelijkheden.
Uit de redevoering, door een socialistisch kamerlid bij die gelegenheid
uitgesproken, licht ik het volgende:
‘Elke nacht ziet men in zekere restaurants, in
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zekere dansclubs, een menigte mensen bovenmenselijke pogingen in het werk stellen
om, met verwrongen gezichten, een two-step, een one-step of een ragtime uit te
voeren.
‘Het schijnt, dat ze zich amuseren. Ik acht het interessant u mede te delen, welke
de winsten zijn die sommige van die bars, die de schande van Brussel zijn, op één
nacht verwezenlijken.
‘Ik kan u ten stelligste verzekeren, dat vele tot zeventien- en achttienduizend frank
winst maken op één nacht.
‘In vier bars van Brussel, die ik ken, wordt per nacht voor twintig- à
tweeëntwintigduizend frank aan champagne verteerd.
‘Sommige patrons van de nachtrestaurants doen hun champagne rechtstreeks uit
Reims komen, per motorvrachtwagen, omdat de Brusselse wijnhandelaars hun niet
geregeld de nodige hoeveelheden kunnen leveren. Op nieuwjaarsnacht werd er in
een van die bars tweeënveertigduizend frank ontvangen.
‘Men moet zich eigenlijk niet verwonderen over die uitspatting van genot, waarvan
de wereld nu bezeten is; zij moest onvermijdelijk volgen op de grote schok.
‘De geschiedenis leert ons, dat op alle grote gebeurtenissen buitensporigheden
van die aard volgden. En niet alleen bij ons werd dit vastgesteld.
‘De dag, waarop de Engelsen Keulen zijn binnengetrokken, heeft men daar een
zwelgerij en ontuchtige losbandigheid gezien, die elke beschrijving te buiten gaat.
‘Hetzelfde gebeurt te Berlijn, te Petrograd, - ter-
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wijl er in de straten duizenden sterven van honger...’
Dit zei de socialist Piérard, in de kamerzitting van 12 februari jongstleden.
En in de laatste vastenbrief van kardinaal Mercier, uit wiens herderlijke brieven
u soms iets toeklinkt dat denken doet aan de brieven van de apostel Paulus, hoorden
en lazen wij het volgende:
‘Wij moeten het erkennen, beminde Broeders, de stoornis in de zielen grijpt dagelijks
dieper in, en het gevaar dat de Maatschappij bedreigt, wordt immer groter.
In talrijke huisgezinnen is het familieleven als uiteengerukt. Misschien is er nood
aan brandstoffen, het vlees is er zeldzaam op de huistafel, ook het brood is er niet
overvloedig; niettemin is er toch altijd voorraad genoeg om naar de cinema's te lopen;
de jonge dochters kopen kleding en opschik, al zo prachtig als ergerlijk en leggen
alle schaamte af.
De ouders, te toegevend of te zwak, houden de hand niet meer aan het bestuur van
hun huishouden: de enen glimlachen ermee, de anderen laten maar doen.
De jongelingen verteren hun rijk dagloon aan waagspelen, of verkwisten in
uitzinnige vermaken een winst, welke zij zonder moeite verkrijgen en even
gemakkelijk tot verteer op zak steken.
Dat is geen natuurlijk leven lijk het zou moeten zijn; het is een stoffelijk leven,
dat de mens buiten
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zichzelve voert, en het geweten belet zijn stem te doen horen.
Men schept behagen in zeden en gebruiken, waar de eerbaarheid uit verbannen is,
en de godsdienst in vergeten wordt. Kostbare zielen, weleer zo kuis en sterk, vervallen
allengskens en vallen laag; de deftigheid van het familieleven gaat teloor, en wij
dalen het pad af van het heidens zedenbederf.
En wie is de eerste verantwoordelijke van dit zedenverval? Dit zijt gij, jonge
dochters, die beweert tot die maatschappelijke stand te behoren welke men, doch
ongetwijfeld uit spotternij, durft noemen “de betere wereld”. Uw zinnelijke bals en
vermaken, uw belachelijke opschik en kleding, al zo smakeloos en zedenkwetsend,
uw overdadige pracht en ongebonden plezieren hebben het voorbeeld en teken
gegeven van eer- en zedenverslapping aan het werkmeisje, aan de dienstjuffer en
aan de eerbare vrouw, en de scheidingsmuur tussen christen zeden en de zeden van
een wereld, die om geen eerbaarheid zich bekreunt, valt weg, - en gij, gij zult de
schuld zijn dat hij is gevallen.
Denkt eraan, terwijl het nog tijd is. Denkt eraan, gij voornamelijk, huismoeders
die tot nu toe de ogen gesloten hebt voor de buitensporigheid van uw kinderen, omdat
gij uzelf trachtte te overtuigen, dat de dwingelandij der mode de wet stelt, en dat de
meeslepende drang van het groot getal de ergerlijkste misbruiken rechtvaardigt.
O neen, neen, dit rechtvaardigt de schuld niet.
Dwingelandij, vanwaar zij ook uitgaat, is een krenking van de vrijheid, en de
vrijheid werd aan de mens geschonken om de deugd te doen zegevieren.
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Tijdens de oorlog en onder het dwangbeheer van de vreemde overheerser, waart gij
nochtans zo groot, zo heerlijk, zo edelmoedig! Wij stonden in bewondering voor u,
en met wat een fierheid konden wij u tot voorbeeld aan de wereld stellen! Vier jaar
lang hebt gij, ja gij, jonge dochters, uit eigen beweging, van alle plezierpartijen
afgezien, en gij hebt ondereen gewedijverd om de eer te hebben, het weesje, de arme,
de gekwetste of de gevangene bij te staan.
Terwijl onze soldaten, in het slijk der loopgrachten, onze vrijheid en
onafhankelijkheid redden, versterkte gij hun hart en moed, door het voorbeeld van
uw verstervingen; alzo maakte gij voor hen ook de zelfopoffering gemakkelijk, en
gij trokt over hen en over ons de zegeningen des Hemels.
En gij, huismoeders, met wat een edele grootheid droegt gij uw rouw; de rouw
over uw afwezige zonen. Elk kanonschot wekte in u nare voorgevoelens en deed u
schrikken voor hun allerlaatste zelfopoffering ter dood; de bittere rouw droegt gij
over hen, die u ontrukt werden door de moorderij der veldslagen.
Ik, ik heb niet vergeten, en gij zelf hebt wellicht niet vergeten het getuigenis dat
ik, in een ontboezeming van oprechte genegenheid en bewondering, u zekere dag
toestuurde, toen ik u zei, dat onder alle droefheden van de oorlog uw droefheid mij
scheen, meest van al, recht te hebben op onze eerbied.
Waarom dan toch, moeten die heerlijke dagen zo gauw vergeten zijn?
Wel zijn wij, ja, de overwinnaars in die bloedige wereldoorlog die ten einde loopt,
maar overwin-
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nen betekent al weinig, als men geen gebruik van de overwinning weet te maken.
De eerste inzet van de strijd was voor ons de eer, de onkreukbaarheid der zedenleer,
was de beschaving door Christus op de wereld gebracht.
Die oorlogsbuit, eerst en vooral, dient gered te worden. Christen echtgenoten en
huismoeders, in dat verheven werk van redding is uw taak voorzeker de verhevenste.
De minderen richten de ogen op u en wachten op uw voorbeeld.
Gij zult u onderling verenigen, om de overleveringen van kuisheid en van
zedentucht, welke het Evangelie ons voorhoudt, in eer te herstellen.
De vastentijd is daar. Sluit uw huiszalen voor wereldse vermaken. Zegt aan de
volksmenigte, dat wij al te dicht bij de graftomben onzer helden staan, en dat hun
asse nog te vers, nog te warm is om u toe te laten, zonder hartzeer en rouw, te dansen,
te jubelen en genot te scheppen in wereldse plezieren.
Doet met de medewerking uwer echtgenoten en uwer zonen, doet in het christene
huishouden, een meer christen, meer ernstige opvatting heersen over het leven, de
arbeid, de verplichting tot toewijding aan 's lands welzijn, zoals het voegt aan de
hogere standen der Maatschappij.
Later, wanneer uw kinderen zullen groot zijn en, op hun beurt, verantwoordelijk
voor het nageslacht dat zij moeten opleiden, o dan zullen zij u zegenen, omdat gij
vandaag voor hen zult nagedacht en gehandeld hebben.’
Zullen deze woorden weerklank vinden in het hart van de mensen? Ik hoop het voor
mijn vaderland.

Eindnoten:
(3) ‘Zeden’ verscheen op 24-4-1920 in voornoemde krant en is interessant als tijdsbeeld inzake de
menselijke gedragingen, onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, en de reactie daarop vanwege
de hogere geestelijkheid. Wij hebben gemeend, aan de hierin opgenomen herderlijke brief niets
te mogen veranderen, om dit stuk zijn karakter van document niet te doen verliezen. (A.v.H.)
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II. Mijn thuis
Brussel, 24 april 1924(4)
Er zal wel niemand zo kwaadwillig zijn, mijn woorden in twijfel te trekken, wanneer
ik zeg, dat ik een ‘thuis’ heb. Al is het dan maar een gehuurd huis, toch is het mijn
home, en op mijn eerlijkheid als huurder valt niets te zeggen. De woningnood heb
ik goddank nog niet persoonlijk ondervonden. Daarom ben ik geen lid van de
Brusselse Vereniging tot Bescherming van de belangen der huurders, omdat enerzijds
mijn persoonlijke belangen ter zake nog geen gevaar lopen, en ik anderzijds weet
dat een Brusselse vereniging niet bloeit zonder wekelijkse vergaderingen in het een
of ander café, en het bierdrinken mijn ‘fort’ niet is. Het bestuur van een dusdanige
vereniging bestaat bijna altijd uit herbergbazen.
Ik heb dus mijn ‘thuis’.
Toch moet ik, zo eens per maand, aan mijn huisgenoten zeggen:
‘Hoor eens, ik ga zondag nog eens naar huis!’ Dat is: naar mijn dorpje, ginder te
midden van de Brabantse heuvelen. En mijn huisgenoten begrijpen dat zeer goed
van me, geven me de volle toestemming, omdat ze in de loop van de jaren geleerd
hebben dat het op stuk van zaken nog maar best is aan de man-en-baas zijn zwakheden
toe te geven. Dat dorpje van mij is maar een zeer gewoon dorpje. Daar is hoegenaamd
niets bijzonders aan, de mensen zijn er niet buitengewoon sympathiek, het is mooi
in de zomer en lelijk in de winter zoals alle
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buitendorpjes; er staan een paar zeer oude huizen uit de XVde eeuw met goed
bewaarde gevels, er staat een oud kerkje met een historie als in een roman, daar staat
een middeleeuwse toren, de ‘Markentoren’, overschot van de burcht van een
roofridder, zegt de saga. Maar mooie gevels en romantische kerkjes en middeleeuwse
torens, die vindt men in Vlaanderen zoveel, dat er geen aardigheid meer aan is. Neen,
mijn armelijk dorpje schittert door niets en moest ik er niets over schrijven, dan zou
de aardrijkskundige en archeologische kennis van mijn lezers er helemaal niets bij
verliezen. Maar eens per maand moet ik daarheen, eenvoudig omdat het mijn dorpje
is. Verklaar me dat nu maar eens! Is het omdat mijn oud moedertje daar nog woont?
Zeker, grotendeels is het daarom, en ik ga ook elke keer van het station dadelijk naar
haar huis, ons huis; waar we alle negen zijn geboren en opgegroeid. Is het omdat
daar zovele familieleden en oude vrienden en kennissen van me wonen? Dat komt
er allemaal bij, zonder twijfel. Maar buiten dat alles is er iets dat mij ernaartoe trekt,
dat niet behoort tot het ouderhuis en de familie. Want als moeder naar de hemel zal
zijn gegaan, als de vrienden en kennissen er niet meer zullen zijn, dan zal ik toch
nog altijd de drang voelen van tijd tot tijd naar mijn geboortedorpje te trekken; om
er eenvoudig te zijn met de eenvoudigen, om er de simpele taal te horen en te spreken,
de welgemeende groet te ontvangen van de mensen die mij dankbaar zijn, omdat ik
steeds terug tot hen kom. - Voor mijn dorpsgenoten ben en blijf ik steeds ‘Nest van
Jef Claes’, zonder meer. Er is er geen die eraan denkt bijvoorbeeld
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‘mijnheer’ tegen me te zeggen en het zou me tegenvallen, moesten ze dat doen.
Neemt er soms een zijn muts af om me te groeten, dan is het omdat hij me niet
dadelijk herkend heeft, en daarna is hij verlegen over zijn beleefdheid. Ze weten dat
ik te Brussel woon, dat ik ‘schrikkelijk geleerd’ ben en dat ik boeken schrijf.
Dit laatste komt hen echter verdacht voor en het is wel het enige, dat ze in mijn
levenswijze afkeuren.
Goede, eerlijke mensen zijn het daar allemaal.
Ze zeggen vlakweg wat hun op de tong ligt en ze steken het niet onder stoelen of
banken, wat ze over u peinzen. Gebreken, och here, ja, maar in onze streek wordt zo
nagenoeg het beste bier van heel Vlaanderen gebrouwen, de jonge mannen zijn er
heet van bloed en rap op de vuist, ze klampen samen lijk stokken in een mutsaard
als het erop aankomt de eer van het dorp te verdedigen, bijvoorbeeld tegen
kermisgasten van vreemde dorpen. Als ik er nog aan toe voeg, dat er op tien jaar tijd
geen twee afgekeurd werden voor de soldatendienst, dat in 1914 bijna alle jonge
mannen van Zichem, - zo heet mijn dorpje, - als vrijwilligers optrokken, en dat ze
allemaal dood, verminkt of gedecoreerd zijn, zult u wel toegeven dat ze, ondanks dit
goede bier en dit hete bloed, lichamelijke en zedelijke deugden bezitten, die daartegen
opwegen.
Hun geschiedenis?
Luistert u eens naar dit oude volkslied, dat dagtekent van het begin van de XVIde
eeuw en dat
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nu nog soms, bij gelegenheid, door klein en groot gezongen wordt:

De borgerlijke wachten van Sichem
Stemme: 't Was op de feest van
Hertog Jan tot Loven.
Landsmannen al in wiens bequaeme aedren,
Vloeyt onbevreest het edel Brabants bloet,
Op! hoort! de stem der staetsgetrouwe vaedren
Eyscht u voor God en voor uw lijf en goet!
Refrein:
Toen Brabant uytstack vrijdoms vaen
Wie zach ooyt Sichem achter staen!
Toen nog het volk van onze buergewesten
Stont zonder wal rondom in 't vlakke veld,
Trotsden wij reeds op wel geboude vesten
Van menigh heir het dwingelands geweld.
't Rad van fortuyn, 't is waer, heeft van ons mueren
Eenen hoop eerd en kezelgruys gemaect,
Maer onsen moed is spijts haer blijven dueren,
Daeraen heeft nooit een tegenspoed geraect.
Ziet, onse jeugd comt dapper aengetreden
Het vuer in 't oog, den blixem op het sweert,
Met soo kloek hert en met soo vroome leden,
Iederen vent is eenen toren weerd!
Al ons geschil is ligt om te beslegten
Voor die de som van twee-en-drij verstaen,
Eer aan den Vorst en trou aan Borger-rechten
Elkeen het zijn, en daermee is 't gedaen.
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Maer dat men ons zou willen doen gelooven
Dat d'helder zon maer knödelspijs en is,
dat het betaemt van sich te laeten rooven,
dat wit is swert, dat is, jandorie, mis!
Danck sij en roem aen Nederlands prelaeten,
Aen d'Edel zijd en Opperborgerij!
't Volck kent zijn recht en zal het nooit verlaeten,
Bij groot en cleyn is 't woord al: Doot of vrij.(5)

En als de Zichemnaars dat aan 't zingen vallen, dan kan ik u verzekeren dat ze 't
geweldig menen, en dat het niemand geraden is hen op dat ogenblik scheef te bezien.
Hun geschiedenis? U moet weten, Hollanders, dat dit verloren dorpje van mij, waarover u zeker nooit hebt horen spreken, - waard is door alle Hollanders gekend
en geëerd te worden.
Toen Alexander Farnese, de generaal van de Spaanse troepen, op het einde van
de 16de eeuw in Vlaanderen en Brabant brandde en moordde dat het een aard had,
namens ‘Sa Majesté Très Catholique’ van Spanje, toen behoorden Zichem en andere
Brabantse steden aan de Prins van Oranje. De Spanjolen gingen zo vreselijk tewerk
dat Aarschot, Leuven, Tienen, Diest e.a. zich zonder slag of stoot overgaven.
Maar de Zichemnaars deden dat niet. ‘Wij zijn van de Prins van Oranje’ lieten ze
weten aan de Spaanse generaal die voor hun muren lag, ‘en wij vechten ervoor’. En
ze vochten ervoor. Ze werden verslagen, de stad werd ingenomen, geplunderd en in
brand gestoken, alle weerbare mannen werden vermoord.
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Driehonderd Zichemnaars hadden zich met gouverneur Van Lier verschanst op het
slot en hielden het daar nog drie dagen uit. Het slot werd ingenomen, de gouverneur,
de officieren en hoofdmannen werden opgehangen ‘en plein jour sur les murailles
de la citadelle’ en de anderen werden 's nachts vermoord en verdronken in de Demer(6).
De hoed af voor die Zichemnaars van 1578! Ze verdienen het, al zeg ik het zelf.
Dus - elke maand moet ik eens ‘naar huis’. Het is telkens maar voor een dag. Ik
vertrek de zaterdagavond uit Brussel en ik kom de zondagavond terug. Ik neem een
ledige valies mee en breng ze terug, gevuld met in deze tijd van levensduurte niet te
versmaden dingen als daar zijn: ham, fruit, een haas of een konijntje, - een van mijn
broers is een fameuze jager voor de Heer, - en ze verzekeren mij elke keer, dat het
hun plezier doet mij iets te kunnen meegeven.
Ik geloof blindelings in dit plezier, en ik martel mij niet het hoofd om te
onderzoeken, in hoever zij het menen of niet.
Ik reis in de... derde klas, al heb ik als oorlogsinvalide maar één vierde van de prijs
te betalen, omdat ik, met alle goede patriotten, wil protesteren tegen het voortdurend
verhogen door de staat van alle officiële prijzen.
Diezelfde staat, die elke dag de burgers de raad geeft te bezuinigen, minder uit te
geven, goedkoper te verkopen.
Sedert 1 april, laatste opslag, is een reisje per spoor een luxe geworden, bijna nog
alleen geniet-
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baar voor O.W.-ers(7) en gesyndiceerde werklieden. Een fatsoenlijk mens, zoals ik,
blijft liever thuis. Het brievenport: een doodgewone brief naar het buitenland, waarin
niets anders staat dan dat het met je gezondheid maar zus en zo is, kost 70 centimes.
Een schande is het! En dan durft mijn Hollandse familie er zich over verbazen, dat
ik nu nog minder schrijf dan vroeger.
Ik reis dus in de derde klas en nu dit derde-klasverschijnsel zo wat algemeen
geworden is, bevind ik mij daar in zeer net gezelschap: een juffrouw met zijden
kousen, met een aangenaam parfum en een lief gezichtje, een zedig en zwijgzaam
nonnetje, een mijnheer met gouden pince-nez en voor het overige dom uitzicht, en
een moeder met een mooi bont.
Dat het haar moeder is, merk ik dadelijk aan het juffertje tegenover me. En op
ieders gezicht staat te lezen dat ze, uit protest tegen de onmenselijke staatsprijzen,
zichzelf opzettelijk vernederen tot deze derde-klas-reis.
Ik waag daarover een enkel woordje en de juffrouw geeft mij dadelijk gelijk met
een onbewuste beweging van haar voet en een engelachtige blik; de gouden pince-nez
mijnheer knikt over zijn krant en bromt iets onverstaanbaars; de moeder legt me haar
huishouden uiteen, wat ze verleden zaterdag voor een pond boter betaald heeft en
dat een van haar kinderen de mazelen heeft, en het eerwaardig zustertje loost uit de
diepte van haar maagdelijk nonnetjeshart een vrome zucht.
We zijn nu allemaal druk aan de praat over onze gemeenschappelijke belangen,
en de onvaderlandse ‘staat’ wordt uitgekleed tot op zijn hemd.
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Wanneer ik dan ten slotte, bij het naderen van het onooglijk oud stationnetje van
mijn dorp, rechtsta en mijn hoed opzet, dan merk ik op de gezichten, dat ik een klein
beetje tegenval; iemand die in zo'n plaatsje woont kan toch niet veel aparts zijn, en
naar mijn praten te oordelen meenden ze, dat ik een hele jan was uit het politieke
bedrijf van de hoofdstad. Bij het uitstappen, kijken ze me vreemd na.
En de eerste die mij dan tegemoet komt, is Michel. Michel en ik, wij kennen elkaar
van toen we nog naar de nonnekensschool gingen.
Samen trokken we vandaar naar de jongensschool bij de meester, en samen hebben
wij daar de wetenschap genoten tot wij dertien jaar oud waren. Ik herinner mij nog,
hoe jaloers ik was toen Michel op een zekere dag over de straat ging met op zijn wit
haar een pet van ‘stationsbediende’. De pet was veel te groot, was ook niet nieuw,
had reeds voor een paar voorgaande geslachten van stationsbedienden genre Michel
gediend, en hij zag eruit als iemand die niet weet wat hij in de wereld komt doen.
Michel was telegramdrager geworden en hij keek van die dag af ietwat uit de hoogte
op ons neer.
Nu is hij nog altijd aan het station, welke graad hij in de loop van de jaren heeft
bereikt weet ik niet, maar mij valt het telkens weer op, dat de ambtspet van Michel
nog immer te groot is. Het is natuurlijk niet meer dezelfde pet van uit zijn kinderjaren,
en Michels hoofd heeft zich mettertijd waarschijnlijk wel normaal ontwikkeld. Ik
denk echter, dat hij met die eerste pet zekere onnozele manier van zijn hoofddeksel
te dragen, heeft aan-
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genomen, zodanig dat zijn wezen altijd min of meer medelijden opwekt.
Michel ziet mij uit de trein stappen, hij duwt enige werklieden, die wat al te lui
opschieten, van de trein weg, helpt een dikke boerin in de wagen en komt op mij af
met een tik van zijn vinger tegen zijn grote pet.
‘Dag meneer Ernest! Kom je weer es naar huis, meneer Ernest? Geef je valies
maar hier, meneer Ernest, ik zal ze naar de uitgang dragen...’
Michel is de gedienstigheid zelf en hij zegt ‘Harnest’ in plaats van Ernest.
‘Heb je 't al gehoord, meneer Harnest...’ En terwijl wij over het perron naar de
uitgang stappen, verneem ik al het nieuws van het dorp: het laatste hanengevecht,
de uitslag van de duivenprijsvluchten, de overledenen en gehuwden, de schandaaltjes
over vrijers en dorpspolitiekers, - die twee stelt Michel zo ongeveer op dezelfde voet.
En als ik dan, buiten het station, binnenstap in het vlakbij gelegen café, dan staat vijf
minuten later Michel daar ook, half dood van dorst, en op mijn gezondheid drinkt
hij dan een paar pintjes bier, die ik voor hem betaal.
Dat café ga ik overigens nooit voorbij. Moest ik er bij mijn aankomst niet
binnengaan, ze waren waarachtig in staat mij na te roepen om te vragen of er iets
niet in de haak was.
Als ik dan thuis aan kleinen en groten de hand gegeven en verteld heb, hoe het te
Brussel gestaan en gelegen is, en gevraagd heb hoe het op de hoeve waait en draait,
en de buren en vrienden heb gegroet, dan zit ik de zondagnamiddag in de grote
huiskamer van de hoeve, in mijn vroeger gelief-
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koosde hoekje van de haard, naast mijn oud moedertje.
Ach ja, het is maar een oud moedertje, het is een zeer eenvoudig mens, die geen
geleerdheid heeft, die boeken noch kranten leest, die er zich niet om bekommert hoe
regeringen staan en vallen.
Toch weet ik dat, wanneer ik bij haar zit, ik een beter mens ben, dat het leven mij
daar eenvoudiger voorkomt, zo kalm, zo voldaan, zo rustig voortschrijdend langs
zijn vaste wegen, dat alle dingen die onze onrustige stadsgeest dag in dag uit in beslag
nemen, tot hun juiste verhouding worden teruggebracht. Ik wou, dat ik voor mijn
oude dagen die kalmte en die berusting van mijn oud moedertje kon overerven.
Wij spreken over nietige dingetjes die zonder zoeken in de geest komen, maar die
ons innerlijk vast bijeenbrengen met eendere harteklop.
Zij vertelt over alle getrouwde broers en zusters, - wij zijn met negen en de een
woont hier en de ander daar, - en wie er in de laatste tijd nog thuis geweest is, want
ze komen allemaal geregeld terug ‘naar huis’. Hoeveel keren ze nu al grootmoeder
is en hoeveel keren overgrootmoeder. Zijn er zorgen bij een van de negen, dan moet
ze dat in het lang en breed vertellen en rust niet, vooraleer er een uitkomst gevonden
is. Haar huis is dikwijls vol van de kinderen harer kinderen, en ze kent ze niet allemaal
uit mekaar.
De kleinsten komen elke zondag op bezoek en moeder, die nog altijd rekent zoals
voor de oorlog, geeft aan elk één cent. De kinderen kijken wel een beetje sip naar
die cent, waarvoor je tegenwoordig zelfs geen gewone ‘babbelaar’ meer ko-
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pen kunt, maar moeder merkt dat niet en vraagt zich verwonderd af, waarom er de
dag van heden zo weinig koperen centen in omloop zijn...
Goed, oud moedertje. Elke dag bidt ze voor al haar kinderen en ik geloof, dat ze
dit nog nooit een dag in haar leven heeft overgeslagen. Zij is nu oud en begint een
beetje te sukkelen, maar zij is niet bang om te sterven. Ze heeft heel haar leven
‘gedaan wat ze moest doen’, al haar kinderen zijn tevreden en verdienen hun brood,
- ‘waarom zou ik dan bang zijn om te sterven? Ik weet toch, dat ik recht naar de
hemel ga.’
Daarbuiten ligt de kalmte van de zondag-nanoen over het boerengedoen. In de
hoevekamer is het zo rustig. Al die oude meubelen zijn nog dezelfde uit mijn
kinderjaren en omringen me met een groot vertrouwen. Dezelfde tiktak van de
hangklok, hetzelfde koperen kruisbeeld op de schouwplank, hetzelfde licht en dezelfde
kleur. Door het raam zie ik de hoge notebomen op het neerhof. Aan alles is een
schone herinnering verbonden.
Waarom kan een mens niet altijd eenvoudig blijven? Waarom roept ons de lokstem
van het leven zo vroeg weg van het vaderhuis?
Als ik terugkeer naar het station ben ik stiller geworden. Ik zit in de trein in mezelf
gekeerd, zonder enige belangstelling voor mijn medereizigers, zonder behoefte aan
conversatie, en toch is in mijn hoofd en hart dan alles zo licht en gelukkig.
Ik zie de vreedzame toren en de huizen van mijn dorpje me nastaren als een laatste
groet.
Mijn schamel dorpje, mijn oud moedertje, ik hoop dat ik nog lange jaren de
behoefte zal voelen ‘naar huis’ te keren...

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

t.o. 136

Deze twee foto's uit het familiearchief tonen Ernest Claes als jonge student in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog en later in 1923 als deftige ambtenaar bij het Parlement te Brussel

Deze twee foto's uit het familiearchief tonen Ernest Claes als jonge student in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog en later in 1923 als deftige ambtenaar bij het Parlement te Brussel

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

t.o. 137

Copyright A.C.L. Brussel
Ernest Claes werd in 1913 benoemd tot ambtenaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij
werkte er meer dan twintig jaar. Hij kloeg o.m. de moeilijke sociale levenssituatie aan van ‘de
ambtenaren’

Eindnoten:
(4) Samenvatting van twee bijdragen, verschenen onder de titel ‘Van en Over mijn Dorpje’ in ‘Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ op 21-6-1924 en 3-7-1924.
(5) Wij hebben reden om aan te nemen, dat deze ‘Zang der Borgerlijke Wachten’ geen authentiek
lied is, maar door E. Claes zelf werd samengesteld. Overigens kent niemand dat lied te Zichem,
al neemt men er wel aan, dat het een plaatselijk lied moet zijn ‘omdat de Nest dat geschreven
heeft’. We staan hier blijkbaar tegenover eenzelfde mystificatie als bij de ‘bezweringsformule
tegen weerwolf, heksen en spoken’, die voorkomt in ‘Het Spel van de Profundis’. Menigeen
was geneigd die formule te beschouwen als waarachtig volks erfgoed. Maar Ernest Claes heeft
voor ons toegegeven, dat deze schijnbaar uit de volksmond genoteerde formule door hem
integraal, uit eigen verbeelding maar aan de hand van magisch-volkskundig erfgoed, werd
samengesteld. Zo uitmuntend evenwel, dat menig folklorist er zich liet aan vangen. (Wordt
uitvoerig toegelicht in ERNEST CLAES EN WIJ door A. van Hageland, DF, Leuven, 1959,
hoofdstuk ‘Bezweringsformules’, pp. 219-235).
(6) Nota van Dr. Ernest Claes: ‘Deze historische feiten staan uitvoerig vermeld in het beroemde
werk van de jezuïet Strada (1572-1649): De Bello Belgico decades duae, (1632), Boek 9.’
(7) O.W.-er = oorlogswoekeraar. In de volksmond ook ‘een baron zeep’. (A.v.H.)
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I. Van 't plezier van ziek zijn(8)
Als nu toevallig een schooljongen, een studiosis van om het even welke graad of
hoedanigheid, deze woorden leest: het plezier van ziek zijn, dan heb ik in hem de
lezer gevonden die ogenblikkelijk, zonder nadenken, de diepe zin begrijpt van de
tegenstelling plezier en ziek. Er zijn er ook anderen, die dat verstaan, bijvoorbeeld
mijn collega's de ambtenaren, zelfs journalisten, maar bij niemand is het begrijpen
zo rechtstreeks, zonder de minste herseninspanning, als bij schooljongens, H.B.S.'ers
en andere ongelukkigen van die categorie.
Het is voor velen de enige zonnige kant van de schoolmaanden, de vakanties
natuurlijk daargelaten. Wie niet heeft ondervonden wat het is, na dagen en dagen in
een schoollokaal te hebben gezeten, gedwongen te luisteren naar mensen en dingen
die je helemaal niet interesseren, in een stemming als een onweerswolk, opeens op
een gelukkige morgen gewaar te worden dat hij ziek is, in bed en thuis moet blijven,
- wie dat niet gekend heeft, die heeft een van de schoonste dingen uit zijn kinderjaren
gemist.
Natuurlijk, ziek zijn en ziek zijn is twee. Het mag geen echte kiespijn zijn, die je
de hele tijd van je gedwongen vakantie doet janken en jammeren van de pijn, met
mama naast je bed, met dokters en vieze drankjes, en die je bijna doen verlangen om
maar gauw dood te gaan. Dat zijn domme tegenvallers, uitzonderingen ten andere.
Ik heb het over ziekten, - (nietwaar, jongens, jullie begrijpen me
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wel!) - die niet zo erg pijn doen, waarvoor eigenlijk de dokter niet hoeft te worden
gehaald, - (hoogstens eens getelefoneerd, hoogstens!) - en waarvoor mama het nodige
geneesmiddeltje wel vindt.
Ja, zo'n ziekten zijn er...
Denk maar eens aan kuchen, pijn in de buik, hoofd- en oorpijn, en de vele varianten
en mogelijkheden in verband daarmee. Mama kan niet dwars door je buik, je hoofd,
je borstkas kijken, ze gelooft je op je woord, - (verbeeld je, dat mama je niet meer
zou geloven, dan was gewoon alle zon en plezier weg uit het leven!) - mama is
bovendien zo bezorgd, kent je zo door en door, van af je eerste levensdag, ziet dadelijk
het ergste voor zich, zodat ze de eerste is om te zeggen: ‘Blijf maar eens lekker in
je bedje, mijn jongen!’ - O, die goede mama's! Papa is al vroeg naar kantoor, heeft
zich niet eens de moeite gegeven naar jou te komen kijken, en als hij 's middags
thuiskomt en even bij je bed komt staan, je aankijkt met een blik, ja... met zo'n domme
blik die alles zegt, - zie, het is om te wanhopen over de papa's. Die begrijpen niks,
voelen niks, twijfelen aan alles.
Als ze dan toch iets zeggen, dan is het op het randje af een hatelijkheid, als
bijvoorbeeld: ‘'t Zal morgen wel over zijn!’ - terwijl je zelf goed weet (of voornemens
bent) dat het morgen niet over is.
Mama zou nooit zo iets zeggen! Aan mama kan je gerust uitleggen hoe erg het is,
waar en hoe het pijn doet, ze gelooft je. En ze komt je nog eens goed toedekken, je
krijgt wat lekkers en... ze maakt het je zo prettig, dat je soms vergeet dat je

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

141
ziek bent en begint te fluiten of te zingen, op gevaar af zelfs mama te doen geloven
dat het ‘morgen wel over zal zijn’.
Wil nu het toeval, of je gelukkig gesternte, dat het op school in die dagen van je
ziekte juist ‘concours’ of proefwerk is in rekenkunde, meetkunde of andere
rampzaligheden in die lijn, dan is zulke gezondheidskuur tiendubbel aangenaam.
Het is een algemeen gekend en erkend feit, - onder de studerende jeugd, wel te
verstaan, - dat leerlingen na een dergelijke afwezigheid met meer ijver en plichtsbesef
de studie weer aanvatten. In de onderwijsprogramma's zou men daarmee rekening
moeten houden.
Jongens, kennen we mekaar?
Nu zullen er wel zijn, pedagogen, papa's, onderwijzers, leraars, misschien zelfs
hoofdredacteurs van kranten, die smalend hun geleerde bovenlip zullen optrekken,
die mijn schrijven een ‘verderfelijk proza voor de jeugd’ zullen noemen, en die zelfs
dergelijke ziektegevallen bij jongeren als ‘huichelarij’ zullen bestempelen. Jongens,
laten we ons aan dezulken niet moe maken. Die waren allemaal dertig jaar oud toen
ze geboren werden, die zijn nooit jong geweest en zullen het ook nooit worden, waren
de primussen van hun klas, - en geen één van hen is miljonair geworden. Dat zegt
alles.
Wegens het respect, dat men misschien in sommige milieus nog voor mij koestert,
voeg ik hier niets aan toe uit mijn eigen herinneringen.
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Het plezier van ziek zijn is ook in zekere mate gekend en beoefend in de wereld der
ambtenaren van de openbare diensten.
Nog nooit heeft immers ‘een tijdje ziek zijn’ een ambtenaar verhinderd zijn
geregelde bevordering of weddeverhoging te krijgen. Daar wordt geen rekening mee
gehouden. Ten andere, de chef of directeur maakt geen uitzondering op de algemene
regel. Hij krijgt ook zijn tijd. Wel moet er, wegens afwezigheid, een geneeskundig
getuigschrift ingeleverd worden. Welke dokter kan dat aan zijn cliënten weigeren?
Hij kan toch aan zijn cliënt-ambtenaar, die verklaart zich zo en zo te voelen, - denk
eens aan alle kentekenen van griep, die men de argeloze dokter kan voorleggen! niet zeggen: ‘Het is niet waar, je hebt niks, je moet gaan werken!’ Het lijdt geen
twijfel, of een zo enggeestige Esculaap zou niet veel meer te doen krijgen.
Die bestaan trouwens niet. Dokters zijn er toch om getuigschriften af te leveren.
De ambtenaren kunnen dus gerust zijn over hun ‘verworven rechten’, hun chef zal
toch altijd van hen getuigen dat zij ‘voorbeeldige ambtenaren’ zijn en wordt er in
het Parlement geïnterpelleerd door bijvoorbeeld een socialist, wiens zonen nog te
jong zijn om een staatsbetrekking aan te vragen, zal de minister altijd hulde brengen
aan de toewijding, de onbaatzuchtigheid, de werkijver van zijn ambtenaren. Hij moest
eens anders durven!
Het plezier van ziek zijn bij de ambtenaren, heeft dit voor op de ziektegenoegens
bij de schooljongens, dat het bij de eersten ‘georganiseerd’ is en bij de anderen niet.
Die organisatie is ook nodig, anders liep de boel
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helemaal in de war. Als bijvoorbeeld mijnheer Van Damme in de maand mei acht
dagen is thuis gebleven wegens... laten we zeggen ‘zware verkoudheid’, moet mijnheer
Van Damme niet proberen in juni weer eens vier dagen vakantie te nemen wegens...
laten we zeggen ‘overwerkt zijn’. Dat zou onrechtvaardig wezen, omdat het in juni
de beurt is aan mijnheer Govert, die overigens het ‘overwerkt’ als persoonlijk motief
tot zijn bevoegdheden heeft. Ieder om de beurt. Zo kan men dit het best volhouden,
zo komt er geen wanorde en blijft alles normaal.
Een ‘echte’ zieke, - die moet zo gauw mogelijk gepensioneerd worden. Daarover
zijn alle ambtenaren het eens.
Hoe moet ik nu verder schrijven, geachte lezer, om u te zeggen dat ik op dit ogenblik...
met ziekteverlof ben? Het komt natuurlijk niet op in uw hoofd, het voorgaande toe
te passen op uw Brusselse correspondent, al is die ook staatsambtenaar(9). U begrijpt
onmiddellijk, dat dit epistel geschreven werd voor de anderen, niet voor mij. Ik ben
heus ziek geweest.
De oorlog heeft aan de oud-soldaten niet alleen decoraties bezorgd; aan de invaliden
een pensioentje plus de decoraties; aan de markten en pleinen van de gemeenten van
het land monumenten plus een versleten kanon, dat in drassige parochies zo diep in
de grond is gezakt, dat men er niet veel meer van ziet en dat, theoretisch gesproken,
moet dienen om bij de jeugd vaderlandse vechtersgevoelens op te wekken; aan de
ministers gelegen-
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heid tot ontroerende redevoeringen en aan alle landen schulden en misère.
De oorlog heeft ook zijn merkteken in ons lichaam geprent. Oud-strijders,
oorlogsinvaliden, worden niet oud en het jaarlijks krediet, dat voor de
oorlogspensioenen wordt uitgetrokken, vermindert gaandeweg. Dat is de enige goede
kant van de kwestie, in deze tijd van begrotingstekorten.
Zo is een van mijn persoonlijke oorlogssouvenirs, dat ik op regelmatige tijdstippen
met de longen sukkel en een paar keren reeds pleuresie kreeg. En ik ben, wat men
noemt: een lastige zieke. Dagen na mekaar te bed moeten liggen, met brandglazen
in de rug, met drankjes, met dat serieuze gezicht van onze goede dokter en met de
tragische gezichten van mijn huisgenoten, het is om de vriendelijkste mens in een
slecht humeur te brengen. Thermometers zijn gemaakt om mensen te pesten. Dat is
mijn vaste overtuiging.
Denk nu maar niet, dat ik het aan mijn hart laat komen!
U zult van mij in deze krant nog wel eens een brief lezen, die begint: ‘Geachte
lezer, gisteren ben ik overleden...’

Eindnoten:
(8) Verschenen in ‘Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ op 11-3-1933.
(9) Dr. Ernest Claes werd in oktober 1913 benoemd tot ambtenaar in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en bleef dit meer dan twintig jaar, als directeur bij het ‘Beknopt
Verslag’. (A.v.H.)
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II. Problemen(10)
Voor zeer velen van mijn landgenoten is het probleem ‘vakantie’ dit jaar veel
moeilijker op te lossen dan andere jaren. Als de kinderen, de laatste weken van het
schooljaar, de heerlijkheden nog eens ophalen van verleden zomer, aan de kust, in
de Ardennen of verder nog, en aan het regelen gaan wat ze op diezelfde plaatsen dit
jaar allemaal zullen doen, en vragen of ze dààr of dààr naartoe trekken, dan doet
moeder halvelings of ze het niet hoort, terwijl ze vroeger toch zo leuk hielp plannetjes
te smeden en er zelfs zozeer in opging, dat de kleinen het dubbel heerlijk vonden.
Nu blikt moeder zo maar eens even over de tafel, verlegt hier wat, raapt daar iets
op van de vloer en vermijdt vader in de ogen te zien.
Ja, moeders goede hart wordt er een beetje dik van, niet alleen om de kinderen,
maar ook en vooral om vader. Ze waagt het zelfs niet, hem te vragen of het dan
misschien geen veertien dagen zou kunnen, als een maand te lang is.
Als vader eindelijk laat horen of ze deze keer niet liever eens voor een week bij
tante Greta in de Kempense bossen op bezoek zouden gaan, vindt moeder dat opeens
een schitterend idee en schijnt de ontgoocheling in de ogen van de kinderen niet te
zien.
De ambtenaren zijn gewend aan een zuinig leven. Ze zetten de tering naar de nering.
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Zij weten precies waarover zij iedere maand kunnen beschikken en tegenover het
‘zuinig moeten leven’ staat dan toch ook de zekerheid, de vastheid, dat er iedere
maand ‘zoveel’ is, dat ze hun huishoudelijk bestaan op een vaste grondslag kunnen
inrichten.
Het heeft dus zijn goede en zijn minder goede kant. Een ambtenaar, die van zijn
salaris moet leven, zal geen auto kunnen houden, zal geen villa langs het strand laten
bouwen, zijn vrouw zal geen dure bontmantels dragen en hij weet ook, dat hem de
kans niet zal geboden worden in de toekomst rijk te worden. Hij zal een gewoon, stil
leven leiden, zijn behoeften gaan niet verder dan wat hij bereiken kan en zo wordt
hij met de jaren een vredig, bedaard mens, geregeld als een klok, zonder gevaarlijke
hartstochten, zonder dwaze instincten.
Voor een zeker soort mensen, - berouwvol klop ik hierbij op mijn borst, - is hij
vaak een onderwerp van spot.
Ze beschrijven zijn ietwat van kleur verschoten jasje, zijn niet-modische schoenen
en das, zijn eeuwige pijp, zijn regelmatig pintje bier, maar heel kalm, heel gezapig
laat hij dat over zich heen gaan, glimlacht hartelijk en denkt altijd, dat men het op
iemand anders dan op hemzelf gemunt heeft. Zijn hart wordt niet wrokkig, hij is niet
jaloers wanneer hij een van zijn vroegere studievrienden in een auto ziet voorbij
rijden, met een mooie, modieus geklede dame naast zich, met kinderen die eruitzien
als uit de hemel gevallen engeltjes, neen, hij is niet jaloers. Evenmin als zijn vrouw
jaloers is. Wel is het waar, dat zijn leven wat ver-
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vlakt, wat eentonig is, maar hijzelf lijdt daar zeer weinig onder en hijzelf moet toch
zijn eigen leven leiden, niet de anderen, die over die vervlakking en eentonigheid
spreken of schrijven.
Er is een zekerheid, een rust in zijn matige stap en in zijn wezen, dat hem
onmiddellijk herkennen doet. Die zekerheid zal hem bijblijven tot aan zijn dood.
Hoevelen van de autorijdenden, die modieuze vrouw en engelenkindertjes bezitten,
zouden nu niet in de plaats willen zijn van die geruste ambtenaar?
Zo bezit hij het overgrote voorrecht, nog te kunnen genieten van de bescheiden
genoegens van het leven. En die zijn menigvuldig.
Vooraan in het rijtje staat: de vakantie. Een paar weken aan zee of in een der mooie
Ardense dorpjes, met vrouw en kinderen.
Daarvoor wordt het hele jaar door gespaard. Zoveel voor de reis, zoveel per dag
voor het pension en nog zoveel voor kleine, noodzakelijke uitgaven. Zelfs de witte
broek van hem en het lichte zomerkleedje voor haar ontbreken niet, en de kinderen
krijgen het gepaste speelpakje.
Het klopt allemaal. Hoeveel keren moeder heeft moeten uitrekenen, van hoeveel
dingen ze beiden afstand hebben gedaan met het oog op de zomervakantie, hoeveel
meesterstukjes van uitsparingskunst er op elk gebied door hem en vooral door haar
werden geleverd, zal ik maar niet proberen op te sommen. Maar met een licht hart
werd dat alles gedragen.
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Ze blikten dan elkaar eens in de ogen: ‘Voor de vakantie!’
De goede, rustige tijd...
Terug op zijn ministerieel kantoor deed de ambtenaar zijn werk met een tevreden
gemoed; met het besef, dat het vaderland hem eerlijk en goed behandelde, en dat hij
door zijn arbeid zijn dankbaarheid moest tonen.
Dat alles heeft een schok gekregen, zoals alles geschokt werd in deze nare tijden.
Het ambtenaarssalaris werd eerst verminderd met 6%, enige maanden later nog
met 10%, dan kwam verleden jaar in december de zogenaamde crisisafhouding van
3%. Hierop volgde een verhoging van velerlei belastingen, die op de ambtenaar
terugsloegen zoals op alle andere burgers, en die kan worden geschat op andermaal
minimum 10%.
Begin mei 1933 vroeg de regering aan het Parlement drie maanden volmacht ‘om
de financiële toestand van het land in orde te brengen’. Kamer en Senaat werden
gesloten, de twaalf ministers waren zonder enige controle de baas over alles wat
inkomen en uitgaven van de staat betreft. Van nieuwe belastingen zou geen spraak
zijn, alleen van inkrimping der uitgaven.
Onder die eerbiedwaardige reeks inkrimpingen werden de ambtenaarssalarissen
getroffen met 5% vermindering van traktement. Daarbij besnoeiing op vele andere
inkomsten, van gezinsvergoeding, van kindertoeslag, van reis- en verblijfvergoeding,
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van alle subsidies voor buitengewone prestaties, en de talrijken onder hen die als
oorlogsinvaliden een pensioentje trokken, of als oorlogsveteranen enig voordeel
genoten, zagen dit ook merkelijk verminderd. Zodat, alles samengenomen, de
salarisbesnoeiing van de Belgische ambtenaren, op anderhalf jaar tijds, kan geschat
worden op tenminste 36 à 37 percent.
Ik kan daarover alleen maar zeggen, dat dit een zeer ernstige inkrimping is. Ik
weet niet of er landen zijn, waar men op die weg, tegenover rijksambtenaren, zo ver
zou durven gaan.
Is daartegen dan niet geprotesteerd?
Ja en neen.
Het zou te onwaarschijnlijk klinken, moest ik ontkennend antwoorden, en het zou
ook niet overeenstemmen met de waarheid. De inkrimpingen op het gebied van
werklozensteun, van ouderdomspensioenen, van andere sociale uitgaven die met
honderden miljoenen de rijkskas bezwaren, hebben heftig verzet uitgelokt vanwege
socialisten en christen-democraten.
Deze laatsten, die een drietal vertegenwoordigers in de regering tellen, traden in
onderhandeling met hun ministers en wisten voor de werklozen, de ouderen van
dagen, de grote gezinnen, merkelijke verzachtingen te verkrijgen. De inkrimping
met 5% zou bovendien niet worden toegepast op de kleine wedden beneden de 10.000
frank(11). Van hun kant hebben de socialisten geweldig kabaal gemaakt buiten de
Kamer. Zij zijn in de oppositie en hebben in alle steden van het land manifestaties
op touw gezet tegen de regering, tegen de verleende volmacht, tegen de inkrimpingen.
Alle pijlen
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die zij in hun koker hadden, werden afgeschoten. Ze lieten door hun volgelingen een
verzoekschrift tekenen, waarin de eis tot parlementsontbinding en nieuwe verkiezingen
werd gesteld. Nagenoeg anderhalf miljoen handtekeningen werden daarvoor
verzameld.
Maar ‘het land’ bleef rustig. De socialistische leiders zagen zich gedwongen, met
omzichtigheid tewerk te gaan. Zij wisten wel, dat het hun maar één woord kostte om
een algemene staking over het hele land, zowel in de openbare diensten als in de
privé-nijverheid, te doen uitbreken. Maar ze schrokken terug voor de nasleep van
rampen, die daarmee gepaard zou gaan. Zij wisten even zeker dat, eens de beweging
op gang gebracht, ze deze niet meer meester konden blijven, niet zouden kunnen
leiden, maar wel dat ze als een vloedgolf over hun hoofd zou slaan en... de
communisten de leiding in handen zouden nemen. Daarom zijn de socialisten in hun
redevoeringen en manifestaties schaapjesachtig kalm gebleven.
Het land bleef rustig.
We hebben wel door de straten van Brussel, van Antwerpen, van Luik en Gent
lange stoeten zien trekken met muziek, met vlaggen, met spandoeken waarop
geprotesteerd werd tegen dit en dat, en geëeist werd zo en zo, maar alles bleef kalm,
verbazend kalm.
Waarom?
Omdat iedereen, zowel burger als arbeider, christen-democraat als conservatief,
ambtenaar en bediende, in de grond van zijn hart begreep, dat het niet anders kon,
dat de regering die harde maat-
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regelen wel moest nemen om het land voor een ramp te behoeden.
De Belg, zo Vlaming als Waal, is een staatsburger met veel gezond verstand.
Spreekwoordelijk is geworden: ‘le gros bon sens belge’.
In tijden, dat alles goed gaat, dat er welstand heerst, moet hij zijn hart kunnen
ophalen, moet hij kunnen sputteren en klagen en manifesteren, en hij doet dat ook
luidruchtig en met overtuiging.
Maar komt de nood aan de man, dreigt er gevaar, heeft het Hoofd van de Staat
hem zwart op wit bewezen dat er niet anders kan gehandeld worden, dan is er geen
volk in Europa dat zich gemakkelijker schikt naar de omstandigheden, dat met een
lichter hart de gevraagde offers brengt, en aan de zijde van de regering staat.
Denk aan augustus 1914...
De drie maanden volmacht waren nog niet voorbij, toen de regering vroeg het
Parlement opnieuw bijeen te roepen. Dat is nu deze week gebeurd. De ministers
hebben uitleg gegeven over hun harde maatregelen, het hoe en waarom ervan
verklaard, en de meerderheid van de kamerleden heeft haar vertrouwen in de regering
beklemtoond.
De socialistische oppositie heeft getracht wat rumoer te verwekken, zij heeft een
reeks redevoeringen uitgesproken, - de ene dreigde met revolutie, de andere dreigde
met hel en duivel, - maar iedereen heeft gevoeld, dat die oppositie niet ernstig was,
dat er geen hart in stak.
Enigen van hen zijn er zelfs voor te vinden, ook
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deel uit te maken van de regering, als hun dit moest gevraagd worden, zonder aan
de maatregelen van financieel herstel ook maar iets te veranderen.
En vader en moeder, die dit jaar met de kinderen niet naar zee kunnen gaan, zeggen
tegen elkaar: ‘Wij zijn nog bij de gelukkigen, God zij dank...’

Eindnoten:
(10) Op. cit., verschenen op 4-9-1933.
(11) Let wel: 10.000 fr. per jaar! Een jaarwedde van 10.000 fr. werd in 1933 beschouwd als een
‘bescheiden inkomen’ maar was lang niet zo zeldzaam, als men nu wel denken zou. (A.v.H.)
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Politieke en andere figuren en figuranten
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I. President Wilson
Brussel, 9 februari 1924(12)
President Wilson is gestorven.
Ik denk dat, zoals ik hier in mijn kamertje langs de stille straat, over heel de grote
treurige wereld duizenden en nog duizenden bij dit nieuws een ogenblik in zichzelf
zijn gekeerd, een ogenblik de krant met het doodsbericht hebben neergelegd, en
nagedacht...
Het was mij op dat ogenblik of er ergens, heel ver, een klok luidde waarvan de
kalme klank door de stilte werd aangedragen en wegstierf in mijn hart. Zo hebben
we niet gedacht en gekeken bij het overlijden van andere grote staatslieden. Aan de
naam Wilson was iets verbonden van edeler betekenis, van hogere zedelijke waarde,
dan wat wij gewend zijn te zien bij degenen die aan het hoofd staan van de staten en
het lot van de volkeren in handen hebben.
In de geweldigste ontzetting, de ziedende mensenhaat, die de oude landen van
Europa heeft geschokt, verscheen opeens ‘that man Wilson’. Als een raadsel stond
hij daar voor het verbaasde en zedelijk ontredderde Europa, voor de ontwrichte
wereld. Een groot enigma, dat van over de oceaan oprees tegen de rode brandluchten,
als een bedreiging of een zegening.
Niemand begreep hem. Niemand wilde hem begrijpen. Want de harten waren
versteend en de bons van het kanon had de oren verdoofd.
Heel kalm bleef de man van het Witte Huis en
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hij sprak over vrede. Hij bood zijn bemiddeling aan, die geweigerd werd. Hij
waarschuwde Wilhelm II een eerste maal, en het was of er niets gebeurd was. Een
tweede, een derde, een vierde nota volgden, maar geen mens die zich daar iets van
aantrok.
Op de muren van Parijs en Berlijn hingen spotprenten, waarop President Wilson
werd voorgesteld, spelend op een schuiftrompet en daaronder: ‘La cent-millième
note du Président Wilson’. Geen mens geloofde in hem.
De Duitse generaals trokken minachtend de schouders op. Van die dromer, ginds
in Amerika, was niets te vrezen. Die had nog van die naïeve illusies, waar Ludendorff
en de Kroonprins allang overheen waren.
Te Parijs en te Rome hadden ze bijna de hoop opgegeven, ooit iets meer te zullen
krijgen uit Amerika dan platonische betuigingen van vriendschap en waardering. Ze
werden bitter tegen Wilson, met al de bitterheid van hun harde strijd.
Al hun diplomatische behendigheid bracht hen geen stap verder.
Maar de man met de nota's was logisch. Hij zond een laatste vredesboodschap
naar alle oorlogvoerende landen, hij ontving van de geallieerden de verzekering, dat
zij hun recht wilden, niets anders, - en toen het brutale antwoord van Duitsland hem
op 31 januari 1917 bereikte, verklaarde Wilson Duitsland de oorlog.
Toen deed die kalme man iets, wat niemand van hem had verwacht: hij vroeg aan
zijn land een dictatoriale macht, om alle krachten van de Verenigde Staten in de
schaal te kunnen werpen. Hij
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was even hardnekkig en logisch als president van een oorlogvoerende mogendheid,
dan hij geweest was als vredesapostel.
Als een lawine kwam het geweld van Wilson op Duitsland neer.
De vijand werd verslagen en Wilson kwam naar Europa.
Zijn aankomst was een triomf, - zijn werk erna was een vergissing.
Een vergissing, ofwel van zijn kant, ofwel van de zijde der geallieerde
staatshoofden. Want Wilson kwam om de vrede onder de volkeren te stichten en hij
stond tegenover mensen, die zegden: ‘De schuldige moet zijn schuld betalen!’
Tussen die twee opvattingen lag een hemelsbreed verschil. Zij hebben hem niet
begrepen, en hij begreep hen niet.
Tussen Woodrow Wilson en George Clemenceau, Lloyd George, Briand, Orlando,
lag iets dat meer is dan een wereld: lag het eeuwenoude Europa met zijn bloedige
geschiedenis.
Wat is er gebeurd in de geesten van de geallieerde staatslieden, dat zij beginselen
en grondslagen hebben aanvaard van die logisch doordenkende theoreticus, om
daarop het oude gebouw van Europa weer recht te trekken, het gebouw, dat op geen
andere dan traditionele, reële grondvesten rusten kan? Was zijn invloed dan zo groot?
Waren er andere elementen in het spel? En hebben zij al of niet geloofd in zijn
Volkenbond?
Wilson had het geloof! Er waren in hem geen geheimen. Alleen begreep hij niet,
dat in Europa alle waterstromen hun vaste bedding hebben, sedert duizend jaar, ook
de stroom van de tijd en
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van de volkeren, en dat men die stromen niet buiten hun oude bedding leidt, zonder
heel het land onder het water te doen vergaan.
Wilson en België!
Hij kwam naar Brussel, na de wapenstilstand, hij werd er ontvangen als een god
en in het Parlement sprak hij tot de koning, tot ministers, senatoren en
volksvertegenwoordigers, tot alle eminente persoonlijkheden van ons land.
Ik zou niet meer kunnen zeggen waarover hij toen gesproken heeft. Geen woord
heb ik ervan onthouden. Ik weet enkel nog dat hij sprak over vrede. Maar voor mijn
ogen zal mijn hele leven lang het beeld staan van ‘that man’: die magere, sterke kop,
die hard gesloten lippen en die stroeve trek om zijn kin. Zijn witte slanke hand deed
nu en dan een licht gebaar en de stem was niet die van een groot redenaar, maar van
iemand, die iets te zeggen had, iets zeggen wilde, dat wààr was.
Heel de wereld, met al zijn miljoenen mensen, schenen me op dat ogenblik te
luisteren en hoorden de klank van zijn woorden.
Zonder Wilson waren miljoenen mensen in België tijdens de Duitse bezetting van
honger omgekomen. Wilson en België!
Toen de machtigen van Europa hun schouders ophaalden en niet geloofden in
Wilson, - toen hebben wij in hem geloofd, wij, de soldaten van de IJzer.
... Het was op een dag als alle andere dagen, in slijk en water met de stank van
omliggende verrotting, tussen doden en gewonden. De kranten-
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jongen van het bataljon kwam aangedraafd, in de ene hand ons dagelijks krantje dat
zogezegd de geest van de piotten moest vrijwaren van totale afstomping en de andere
hand stak hij uit voor de centen: ‘Amerika doet met ons mee!’ hijgde hij. Denk maar
niet, dat dit enig effect maakte. Wij hadden al zovele van die ‘blijde’ geruchten
vernomen, zonder dat er iets veranderd was aan het slijk en het water, aan het kermen
van gewonden, aan de kruisen op de kerkhoven, dat het ons zelfs volslagen
onverschillig zou gelaten hebben, hadden we vernomen dat de helft van de wereld
in de wolken verdwenen was.
Wij keken in ons gecensureerd frontkrantje en zagen, dat Amerika niet mee deed.
Het gaf enkel de tekst van Wilsons vredesboodschap. En omdat we niets anders te
lezen hadden, lazen we dat maar. Over het Vlaamse front, in alle loopgraven, was
het die dag stiller. Wij waren die dag uit de verbeestende afstomping weggerukt, het
geweer woog zwaarder in onze arm, er was een stille zucht hier en daar. De piotten
peinsden... En om piotten aan het denken te krijgen, moesten er gewichtige dingen
gebeuren.
Het was of ze in de nacht een zon hadden gezien. Er was dus in die hondsdolle
wereld toch één mens, die nog aan menselijkheid geloofde, aan vrede, aan liefde! Er
was dus nog iets goeds, iets zuivers, iets lichts in de wereld!
Het duurde niet lang. Piotten die nadachten, waren gevaarlijk. Een aanvalletje hier,
een patrouille langs ginder, een raid naar Diksmuide toe, - de soldaten moesten bezig
gehouden worden.
Maar dat ogenblik vergeet ik nooit. En toen ik
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later in de krant het bericht las van Wilsons dood, heb ik daar weer aan gedacht, en
misschien al mijn kameraden van de IJzer.
Wilson en de Vrede!
Een groot staatsman heeft gezegd: ‘Wij hebben de oorlog gewonnen, maar wij
hebben de vrede verloren.’
Grote staatslieden vinden altijd van die mooie woorden en zinnen, bij gebrek aan
iets anders.
De Vrede, zoals Wilson die wenste, hebben de geallieerden niet gewild. Wat kende
die methodist, die koster, van wat Europa nodig had! Wij hebben onze eigen vrede
willen maken en die hebben wij inderdaad verloren.
Wat zou het geweest zijn met de vrede van Woodrow Wilson?
Hij is gestorven. Heeft hij in zijn laatste uur de visie gehad van het arme Europa,
dat vocht tegen de dood, dat het beter wist dan hij? Heeft hij de wrange weemoed
gevoeld van zijn onbegrepen idealen, van zijn mislukking?
Als ik mijn hoofd laat rusten op mijn hand en heenblik over de grenzen van mijn
land, luister naar de dreigende stemmen die op alle winden komen aangedreven, dan
zie ik tegen de vale gezichtseinder de magere, scherpe figuur van Woodrow Wilson,
met iets in zijn blik van de goddelijke dweper, en dan hoor ik die vaste, warme stem
weer, die zegt: Vrede!

Eindnoten:
(12) Op. cit., verschenen op 25-3-1924 onder de titel: ‘Wilson en België’.
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II. Luitenant Koppen
Brussel, 12 maart 1928(13)
Wie de sneltrein naar het noorden neemt, hoeft niet noodzakelijk zijn toevlucht te
nemen tot de Etoile du Nord met de rasechte Pullman-cars, waarover ze in Holland
zo'n spektakel hebben gemaakt alsof ze daar nooit anders reisden dan met de boemel
van Edam naar Buiksloot en nooit van hun leven een film hebben gezien. Want de
toestanden in die grote exprestreinen met niet anders dan Pullmanwagens zouden al
voldoende wezen, om een mens terug te doen verlangen naar bovengenoemde
boemeltrein. Wie daarentegen de dierbare oude sneltrein neemt Parijs-Amsterdam,
wordt daar, alvorens zich in een rustig hoekje neer te vlijen, dringend maar beleefd
verzocht eerst de twee daar voor hem gereedliggende of aan zijn hoofdkussen gespelde
uitnodigingen aandachtig te overwegen. Ten eerste, dat er aan die sneltrein
Parijs-Amsterdam een restauratiewagen verbonden is, - (zie je wel, dat we die Etoile
du Nord volstrekt niet zo broodnodig hadden!), - en dat wij daar hartelijk worden
geïnviteerd om dejeuners, namiddagthee of diner te nuttigen en vooraf een plaats te
bespreken. Dat plaatsbespreken is geen grapje, het is even ernstig bedoeld als voor
de schouwburg of het concert; wij hoeven er echter geen uur voor in regen of tocht
file te maken, neen, die voorbehouden plaatsen komt men ons gracielijk aanbieden,
wij kunnen rustig soezen, hoeven nog geen
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dankjewel te zeggen tot de gegalloneerde die ze ons in een waaier voorhoudt, zoals
een waarzegster de kaart voor ons levenslot aanwijst.
De tweede uitnodiging, minder vormelijk, een aanmaning, bijna een bevel, maar
toch een vriendelijk bevel: ‘Hollanders, bezoekt als u te Brussel komt het
HOLLANDHUIS, Audergemse laan, 61-63.’
En de Hollander, hoewel groot, deftig en fijn gemanierd, zijnde een veel
beschaafder mens dan de Duitser bijvoorbeeld, zelfs dan de Belg, maar hebbende in
zich toch nog, al is hij een echte heer, het bloed van dit voorbeeldig wezen dat
genaamd is de Hollandse bengel, die bij voorkeur links loopt als er rechts geboden
wordt, en lekker net niet doet wat je zo vriendelijk verzocht hebt of als
vanzelfsprekend verwacht, diezelfde Hollandse heer gaat te Brussel non obstant zijn
deftigheid naar Alhambra en Mery-Grill, naar Casino en Bristol Bar, waar hij zich
misschien verbeeldde dat zijn waardigheid van burger en huisvader een beetje gevaar
kan lopen maar waar ze dat helaas volstrekt niet doet (want Brussel is een eerzame
stad, net zo eerzaam als Amsterdam of Middelharnis), maar hij gaat, al is hij misschien
wel fijntjes in de restauratiewagen gaan dineren, hij gaat bij voorkeur niet naar het
HOLLANDHUIS.
En zo hij in het aannemen der eerste Parijs-Amsterdam sneltrein-uitnodiging gelijk
had, in het minachten van de tweede invitatie heeft hij beslist ongelijk(14).
Natuurlijk glimlacht hij en hij denkt, als hij dit leest, aan de bekende mop van de
rijke Britse lord, die zich reisvaardig maakte om te Parijs zijn podagra door een
specialist te laten behandelen, en die op
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de ironische vraag van een clubgenoot, of mylady-zijn-wettige-wederhelft hem niet
de eer zal aandoen, zijn lordschap op die gezondheidsreis naar Parijs te vergezellen,
met waardigheid antwoordde: ‘Beste vriend, als u voor een groot diner wordt
uitgenodigd, steekt u dan soms sandwiches met ham of kaas in uw binnenzak?’
De Hollanders, die naar Brussel komen, gaan er naartoe voor zaken, en dan hebben
ze het er zo druk, dat er nauwelijks tijd overblijft voor een uurtje in de Métropole
(of soms toch wel, maar dan voor méér dan een uurtje), waar men prettige zakenlui
ontmoeten kan of stilletjes zijn gedachten laten gaan over reeds voltooide of nog
wachtende arbeid.
De Hollandse zakenman die naar Brussel trekt, gaat naar het HOLLANDHUIS
als hij er een stand heeft, en de andere Hollander, die er voor zijn plezier op uittrekt,
heeft waarachtig, als hij de vlakke landen aan de Noordzee achter zich laat, wel iets
anders te doen dan te Brussel of te Parijs Hollandhuizen op te zoeken. Hij zou er niet
eens naar een Hollands wafelkraam gaan!
Het Hollandhuis is een fraai gebouw, gelegen aan de Audergemse laan, die ligt
in een van de nieuwere buitenwijken.
Het heeft maar één bezwaar, dat het een beetje afgelegen is, maar de kwestie
waarom bij de stichting van het Hollandhuis juist de keuze op deze overigens zeer
fraaie gebouwen viel, is een zo netelige zaak, dat ik mij daar als Belg liever buiten
houd.
Wie lust heeft, kan bij zijn eerstvolgend bezoek aan Belgiës hoofdstad op eigen
gelegenheid een
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der vele leden van de talrijke hier bestaande Hollandse clubs daarover ondervragen
en zal dan, evenals ik, verbaasd staan over de velerlei onverschillige antwoorden,
die hij op zijn vraag ontvangt.
En zijnde geen ietwat plompe Vlaming, zoals uw dienaar, maar een fijnbesnaard
Nederlands-Indiër, zal de lezer onmiddellijk tot het bewustzijn komen: Hier heb ik
mijn mond voorbij... gevraagd!
Het Hollandhuis zelf is zo prettig en licht, zo gastvrij en vriendelijk, zo keurig
ingericht en zo specifiek Hollands-netjes, - niet netjes als de achterkamer van een
kruidenierswinkel of de uitstalling van een magazijn in huishoudartikelen, maar
behaaglijk, van een warme, huiselijk aandoende netheid, die getuigt van een liefdevol
zorgende hand. Er is beneden een grote zaal, neen: er is natuurlijk eerst een vestibule
met een dikke vloermat, en links en rechts...
Och, weet je wat, ik zal later wel eens over de inrichting van het Hollandhuis
schrijven, want nu ligt me iets anders op het hart.
De Vlaamse Toeristenbond had het initiatief genomen om de Nederlandse
vlieger-luitenant G.A. Koppen, de held van Amsterdam-Batavia vice-versa, uit te
nodigen tot het houden van enige lezingen te Brussel en te Antwerpen.
Voor Brussel had de Vlaamse Toeristenbond medewerking gezocht bij het bestuur
van het Hollandhuis, en dit bestuur had de gelegenheid aangegrepen om de
Nederlanders van Brussel en omstreken
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in de gelegenheid te stellen, hun sympathie en belangstelling te tonen voor het werk
van hun koene landgenoot.
Er wonen hier meer dan twintigduizend Hollanders en dit cijfer blijft intussen
aangroeien. Kwestie van belastingen boven de Moerdijk, geloof ik, voor een deel
toch, ofwel zaken of nog andere redenen. Misschien zelfs zuivere sympathie voor
Vlaanderen, doch dit lijkt me minder waarschijnlijk.
Vlamingen, Hollanders en Brusselaars zijn dan in zo groot getal opgekomen, dat
de ruime zaal van het Hollandhuis, of eigenlijk heel het Hollandhuis (want alle stands
waren opgeruimd en de stoelen stonden rij aan rij zo vast tegen elkaar gedrumd, dat
er nu en dan een gezette dame of welgestelde heer twee stoelen in beslag moest
nemen, omdat je elkaar anders plat duwde) bijna te klein was om de geestdriftig
toegestroomde scharen te herbergen.
Maar er gaan vele makke schapen in een kudde, en er gaan vele goedwillige
toehoorders in een groot gebouw, vooral wanneer dit feestelijk versierd en verlicht
is, de gasten kosteloos toegang krijgen en bovendien zo vriendelijk zijn uitgenodigd,
ze door tal van toeristenbonders en boven-Moerdijkers vanaf de ingang worden
onthaald en in het hele Huis de stemming hangt van: ‘Nu gaan we eens prettig onder
elkaar een held, die officieel geen held is en ook helemaal doet alsof hij met
heldhaftigheid geen uitstaans heeft, tonen hoe blij wij zijn, dat we hem in ons midden
hebben.’ Natuurlijk waren er vooraan verscheidene rijen gereserveerd en daar de
Hollandse pers goed vertegenwoordigd was en nog menig ander van mijn
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Vlaamse vrienden, om niet te spreken van de Toeristenbond waarvan wij allemaal
lid zijn, zelfs al zouden we nooit verder reizen dan Zichem of Steenokkerzeel, zo
werd ik gracieuselijk uitgenodigd met de woorden uit het Boek der Boeken tot de
bescheiden tafelgast: ‘Vriend, kom vooraan zitten!’
Maar gelukkig dat wij, ouderen, herleven in onze kinderen, en mijn veertienjarige
zoon, in cinemaopzicht veel meer bij de pinken dan zijn vader, mij met stevige greep
terughield, want de voordracht was beloofd te zijn met lichtbeelden (‘lantaarnprentjes’
noemde luitenant Koppen dat). Het witte spandoek straalde boven het podium en
dank zij de relaties van mijn zoon met Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, en
Doublepatte en Patachon (in Holland, geloof ik, Watt en Halfwatt geheten), zochten
en kregen we de juiste plaats tot op een millimeter afgemikt, of dan toch tot op één
rij stoelen na.
Eerst speelde de muziek een deuntje en toen kwam er een lichte beroering in de
zaal. We verhieven ons precies niet spontaan bij het Wilhelmus, maar dat kwam
alleen omdat de eerste tonen wat onzeker klonken, maar bij het ‘van Duitsen Bloed’
stonden wij allen als één man recht. Toen dan de spreker was ingeleid, konden wij
het bescheiden handgeklap bij zijn binnentreden eens grondig overdoen.
Hij stond voor ons, niet in uniform, maar netjes in zijn avondpakje, een echte
Hollandse jongen, zoals ze volgens de overlevering moeten wezen: middelmatig
groot, kloek gebouwd maar niet zwaar, met de gelaatskleur en de blik van de zeeman
en met, - nu moest ik onwillekeurig denken aan het
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oude gedicht van de brave Potgieter, - ‘met de lach, die harten won’.
Natuurlijk ging hij niet behoorlijk vóór of naast of achter het tafeltje staan, dat
met stoel en waterglas voor de geëerde spreker van de avond was klaargezet, maar
hij ging boven op de tafel zitten, met zijn benen over elkaar en zijn handen gevouwen
om een knie. Zo glimlachte hij, zonder pose of aanstellerij, naar Zijne Excellentie
de heer Lippens, Minister van Spoorwegen, naar zijn collega Thieffry, de Belgische
vliegtuigpiloot, naar al die waardige heren en deftige dames, naar al de
belangstellende, opgetogen oude en vooral jonge, heel jonge mensen, naar de massa
kindergezichten van tien, twaalf, veertien jaar, die naar hem opgeheven waren.
Want als de beste hulde aan die jonge man vol durf en vastberadenheid, maar aan
wie roekeloosheid even vreemd moet wezen als praalzucht, hadden velen hun
opgroeiende kinderen meegebracht. En zo er een compliment is, dat de spreker en
voordrachthouder gevleid moet hebben, - want men kan een kraan wezen en toch
een onuitstaanbare brabbelaar! - dan is het de ademloze stilte, waarmee deze
stampvolle zaal, ondanks het grote contingent aan rumoerige jeugd, geluisterd heeft
naar die voordracht met lichtbeelden, die iedereen te kort scheen.
De verbinding tussen Europa en Indië, tussen Amsterdam en Batavia, in enige dagen
volbracht, de reis heen en weer in nauwelijks de helft van de
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tijd, die nodig is om van hier tot ginds te gaan langs de oude weg...
Toen de lantaarnprent ons de afstand toonde op de landkaart, met de vermoedelijke
pleisterplaatsen duidelijk aangegeven, toen luitenant Koppen zo gemoedelijk begon
te vertellen hoelang hij al gehoopt had te gaan en wat voor moeilijkheden er allemaal
geweest waren; hoe hij opdracht had moeten krijgen en toestemming van overheid
en regering, hoe er - toen alles geregeld was, - nog zeven landen aan te pas kwamen
om zijn vliegtuig te verzekeren, - ‘want,’ zegde hij leukweg, ‘wij Hollanders hebben
het geld wel, maar wij zitten erop vast en dragen nooit graag alleen het risico,’ - toen
hadden we een gevoel alsof we het zelf meemaakten en zo dolblij waren, eindelijk
alles voor elkaar te hebben.
Maar eenmaal reisvaardig, moesten wij weer wachten vanwege de regen; het
schijnt, dat die regenperioden in meer gezegende klimaten dan ons ‘land van mist
en mest en vuile koude regen, doorzijpeld stukske grond, vol kille dauw en damp’
zoals De Genestet zong, - dat die regenperioden ginds een ware plaag zijn.
We vertrokken. We gingen allemaal mee, heel die stampvolle zaal van het
Hollandhuis had het gevoel alsof ze op De Postduif zat en wij waren de eerste avond
al in Belgrado, de volgende dag in Aleppo, toen in Bagdad, - de sprookjesstad uit de
tijd van de Kalief, maar dat is lang geleden, want nu moesten we een zakdoek voor
de mond houden. Wij vlogen over Perzië en Brits-Indië... In Calcutta was het
afschuwelijk, maar later werden wij op een volgende pleisterplaats schitterend
ontvangen door
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Nog een Rubensjaar: in 1927 vierde Antwerpen de 350ste verjaring van Rubens' geboorte, met Ernest
Claes als verslaggever
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De Amerikaanse president ‘that man Wilson’ was voor Claes en zijn tijdgenoten de grote beschermer
en vredebrenger

Niets dan lof voor het ontdekkingswerk van Henry Stanley, aan wie Leopold II en België hun kolonie
in Afrika dankten
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de Vice-Roy in hoogsteigen persoon. Toen wij eindelijk over Siam veilig aanlandden
op vaderlandse bodem, in Nederlands-Indië, waren we daar een half uur te vroeg,
wat de voorgenomen feestelijke ontvangst in de war stuurde.
Omdat Koppen echter een brave jongen is, die gaarne iedereen plezier doet, stegen
we op verzoek van de resident, met hem en zijn vrouw erbij, maar weer voor een
half uurtje op, om een toertje te maken. We namen na dat tijdstip, toen we weer netjes
neergezweefd waren, met bescheiden gezichten de welverdiende hulde van de
samengestroomde menigte in ontvangst.
Schitterend was de aankomst in Batavia. Wij zagen hier of daar een welbekend
gezicht op de lichtprent, dat ons vrolijk toelachte, blij dat we er waren, blij dat we
de Hollandse mail meebrachten. Nooit hadden ze in zo korte tijd iets uit het vaderland
gekregen en hoe leuk zouden ze het ginder in Holland vinden, als we over enige
dagen terugkwamen met voor zoveel tientallen duizenden gulden aan post.
Op de terugreis hadden we wat meer lotgevallen en zelfs een beetje averij, maar
het snelheidsrecord voor grote afstand heeft luitenant Koppen toch gewonnen, en
natuurlijk is hij daar trots op, en wij ook.
Wij zouden verschrikkelijk ontgoocheld zijn geweest, indien wij, terugkerend op
Schiphol, hadden moeten erkennen dat wij voor iemand anders hadden moeten
onderdoen, en wij stemmen allen volmondig in met Koppen, die daadwerkelijk de
mogelijkheid van een luchtverbinding tussen Holland en Nederlands-Indië, ook onder
praktisch oog-
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punt, heeft bewezen. Nu moet Nederland maar zo gauw mogelijk een vaste lijn
Amsterdam-Batavia inleggen. Dan kunnen we allemaal dat gezegende, prachtige
land bezoeken.
Het zal wel duur zijn, maar het slijk der aarde telt ten slotte zo weinig tegenover
de grote dingen van het leven.
Wat ons tot hiertoe weerhouden heeft, was het tijdverlies.
Wie kan tegenwoordig, zelfs om dat heerlijke Insulinde te bezoeken, twee maand
verliezen aan de reis alleen al?
Maar als wij in veertien dagen uit en thuis kunnen wezen, en jullie daarginds ook
voor een paar luchtlijnen zorgen, wel, dan kom ik met de volgende grote vakantie,
en als ik ergens op een feestmaal word uitgenodigd, dan houd ik een toast op luitenant
Koppen, dat hij het applaus tot in Holland horen zal.

Eindnoten:
(13) ‘Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ op 26-4-1928: ‘Luitenant Koppen in
Holland Huis’. (Brieven uit België. Van onze Brusselse Correspondent Dr. Ernest Claes).
(14) Nu komt men daarvoor te laat: Het Holland Huis bestaat sinds lang niet meer. (A.v.H.)
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III. Petrus Paulus Rubens
Brussel, 28 augustus 1927(15)
Op 23 augustus werden te Antwerpen, de bakermat van zo talrijke kunstenaars
waarvan de namen sedert eeuwen over de wereld schitteren, de feestelijkheden ingezet
ter herinnering aan de 350ste verjaring van Rubens' geboorte.
Het zijn feesten, zoals alleen de schone Scheldestad kan inrichten, waar de
magistraat, telkens wanneer het geldt een der grote zonen van Antwerpen te eren,
op de ruimste medewerking rekenen kan van alle sinjoren, groten en kleinen, rijken
en armen.
Er is een reusachtige oude burcht opgericht, met vier poorten die de vroegere
stadspoorten verbeelden.
De bewoners van de wijk zullen daar rondwandelen in kostuums uit de 16de eeuw.
Er is een Vlaamse kermis, waaraan alle artiesten van de stad hebben meegewerkt.
Er wordt een openluchtvertoning gegeven, door de Koninklijke Rederijkerskamer
‘De Violieren’, van het abele spel ‘Lanceloet ende Sanderijn’. Een kindercantate,
oude Vlaamse dansen (blokjesdans, matrozendans, bezemdans etc.); de
Poesjenellenkelder geeft een galavertoning, waarbij de tussenpozen zullen
opgeluisterd worden door concerten van ‘De Gust’ op zijn trekorgel, en tussendoor
telkens weer hulde aan Rubens, de Rubenscantate van Peter Benoit, levende beelden
die Rubens voorstellen van in zijn kinderjaren tot aan zijn
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dood, en het mooiste: de Ommeganck, met reuzen en reuzinnen, dolfijnen, wagens,
ruiters, maagden, muziek en nog veel meer.
Daar dit nu juist in de tijd valt, dat de toeristen bij tienduizenden ons land bezoeken,
zal Antwerpen overstroomd worden door Amerikanen, Engelsen, Spanjaarden en
vooral Hollanders.
Ja, vooral Hollanders.
Want iedere keer dat Antwerpen iets inricht van die aard, zijn de treinen van
Rozendaal naar België te klein om al de noorderbroeders van Brabant en het
Bovenmoerdijkse naar de Scheldestad te brengen.
Al die vreemdelingen zullen de getuigenis afleggen, zo zij het nog niet deden of
niet wisten, dat Antwerpen niet alleen een der eerste havensteden van de wereld is,
- want wie brengt er niet eens een bezoek aan de Schelde en de dokken? - maar dat
het tevens een kunststad is, die haar beroemde telgen in eer houdt.
‘De grootvorst van de Vlaamse schilderkunst heeft nu weer van zijn Moederstad
bezit genomen. Ieder Antwerpenaar voelt met fierheid de bestendige aanwezigheid
van Rubens' geest, in zijn kerken, in zijn musea. Maar op deze gedenkdagen vaart
er door het Antwerpse volk als een blijde rilling en het weerstaat niet aan de drang
om in overvloed van kleur, licht, muziek, zang en volksfeesten zijn vreugde te uiten
over zijn beroemde zoon, waarop het zo trots gaat.’
Met ongeveer deze woorden opende de burgemeester van Antwerpen, de heer Van
Cauwelaert, staande naast het standbeeld van Rubens, de herdenkingsplechtigheden.
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En zo te Antwerpen de man uit het volk evenzeer als de ontwikkelde burgerzoon,
Rubens een zo spontane liefde toedraagt, meer in voeling blijft met deze aristocraat
der Vlaamse renaissance dan met Jordaens, Teniers of Brueghel, waarvan de kunst
nochtans veel volkser is, dan is dit omdat zij in Rubens erkennen: de macht van het
leven.
Het volle, rijke leven, in alle uitingen van zijn allesomvattend schildersgenie, het
leven in zijn rijkste en geweldigste vorm.
Rubens' kunst is als zijn eigen persoon, de fiere, zelfbewuste, volbloed Vlaming,
die zijn afkomst, zijn moederstad, zijn volksgemeenschap trouw gebleven is.
Hij was de lieveling der koninklijke hoven, maar hij bleef onafhankelijk, zichzelf,
ondanks alle verlokkingen, een noeste werker, die zijn forse persoonlijkheid voor
niets prijs gaf.
Ons volk bemint hem, omdat het, hoe hoog ook zijn kunst boven alle eenvoudig
begrip staat, de zedelijke verwantschap met Rubens begrijpt, die de verpersoonlijking
is geworden van zijn eigen volksaard.
Petrus Paulus Rubens werd geboren te Siegen (Duitsland) op 28 juni 1577.
Zijn vader, schepen van de stad Antwerpen, was tijdelijk naar het buitenland
moeten uitwijken, om te ontsnappen aan de vervolgingen van Alva.
Na de dood van haar man keerde de moeder naar Antwerpen terug.
De jonge Rubens werd er eerst als page opgeleid,
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maar weldra gaf hij zich helemaal aan de schilderkunst.
Zijn eerste meesters waren Tobias Verhaecht, Adam Van Hoort en vooral Otto
Venius.
In de zomer van 1600 trok hij naar Italië en bestudeerde te Venetië de werken van
Titiaan en Paolo Veronese.
Hij leerde er de hertog van Mantua kennen en trad in zijn dienst. Vandaar vertrok
hij naar Rome. Hij bezocht Madrid in 1605 in opdracht van zijn beschermer, bezocht
Florence, Genua en Bologna. In 1608 kwam hij terug naar Antwerpen, om zijn zieke
moeder te bezoeken.
Hij werd hofschilder van hertog Albert en vestigde zich voorgoed te Antwerpen.
Hij deed er een prachtig huis bouwen, dat weldra door een groot aantal later beroemd
geworden leerlingen werd bezocht, en waar hij vorsten en diplomaten ontving.
In 1609 trad hij in het huwelijk met Isabella Brant, van wie hij ons talrijke portretten
heeft nagelaten, o.a. in het Mauritshuis te 's-Gravenhage.
Zijn Oprichting van het Kruis en zijn Afdoening van het Kruis, beide in de
kathedraal te Antwerpen, vestigden voor goed zijn roem.
Hij werd in 1620 door Maria de Medici naar Parijs ontboden, om het Palais du
Luxembourg te versieren met taferelen uit haar levensgeschiedenis, waarvan hij de
schetsen meenam naar Antwerpen en ze daar voltooide.
Bij Filips IV van Spanje en bij Karel I van Engeland vervulde hij kort daarop enige
belangrijke diplomatieke zendingen.
Te Madrid schilderde hij vele stukken en werd in
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hoog aanzien gehouden, zelfs tot de adelstand verheven.
Later werden hem nog vele andere diplomatieke opdrachten toevertrouwd, en deze
bladzijde uit zijn leven is zeker niet de minst belangwekkende. In 1626 stierf zijn
vrouw en in 1630 hertrouwde hij met de zestienjarige Hélène Fourment, bij wie hij
vijf kinderen had en waarvan het laatste na zijn dood op de wereld kwam.
Rubens verbleef om beurten in zijn prachtig paleis in de stad, of op zijn landgoed.
Hij schilderde daar vele landschappen, die behoren tot het beste van wat hij heeft
voortgebracht.
Hij overleed te Antwerpen op 30 mei 1640 en werd er op schitterende wijze
begraven in de Sint-Jacobskerk.
In 1843 werd er te Antwerpen een bronzen standbeeld opgericht en in 1877 werd
het derde eeuwfeest van zijn geboorte, te Siegen en te Antwerpen, met grote luister
herdacht.
Rubens is de grootste historie-schilder die Europa aan deze kant van de Alpen
heeft voortgebracht. Hij heeft de vormentaal van de Italiaanse laat-renaissance kunnen
aanpassen aan de artistieke cultuur van de Nederlanden en heeft aldus een kunstvorm
geschapen, die ook buiten Vlaanderen gedurende de 17de eeuw een reusachtige
invloed heeft uitgeoefend.
Zijn talent is in de eerste plaats monumentaal, decoratief. Hij groepeert meesterlijk
en vreest nooit de meest gewaagde, vaak voor onze smaak te theatrale, gebaren en
houdingen.
Hij is, in tegenstelling met Rembrandt, levenslustig en niet somber, bont van kleur,
zelden stemmig.
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Veel liet hij, vooral in zijn latere levensjaren, aan zijn leerlingen over.
Toch kon hij, vooral in zijn portretten, buitengewoon minutieus tewerk gaan en
zo heeft hij ook in dat opzicht menig kunstwerk geschapen, dat in innigheid of
scherpte van karakteruitbeelding tot de meest schitterende voortbrengselen van de
schilderkunst behoort.
Vele van zijn beste stukken bevinden zich o.a. te Antwerpen in het Rijksmuseum,
in het Mauritshuis en de verzameling Steengracht te 's-Gravenhage. Ook kan men
zijn kunst leren kennen in de musea te Antwerpen, Brussel, München, Wenen, Parijs,
Madrid, St.-Petersburg, Londen, Berlijn enz.
Rubens hield ervan, zijn werken door reprodukties bekend te maken. Voor dat
doel liet hij verscheidene zeer bekwame kopergraveurs voor hem werken, die onder
zijn toezicht prachtige prenten naar zijn schilderijen hebben gesneden.
Van zijn talrijke leerlingen noemen we slechts: Antoon van Dijck, Abraham van
Diepenbeeck, Theodoor van Thulden, Frans Snijders, Gerard Seghers, Pieter Soutman,
Erasmus Quellin, Cornelis Schut, Caspar de Crayer, Justus van Egmond, Theodoor
Boeyermans, etc.
Om Rubens' kunst te willen schetsen, zijn grote moed en rijpe kennis nodig, en ik
boog op het ene noch het andere.
Er zijn namen, schreef Dr. Stubbe, die zwaar aan betekenis dreunen als gongslagen,
die, nauwelijks uitgesproken, in onze verbeelding de herinnering
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wekken aan reuzenfiguren, rijzend aan de verre einders van het verleden, vanwaaruit
zij het heden beheersen en richtend wijzen naar de toekomst.
Dante, Michelangelo, Rembrandt, Beethoven, die door hun ziel voelden varen en
door hun werk ontketenden, stormen van grootmenselijk leed; Rubens, Goethe, de
hartstochtelijke zangers van groot-menselijke vreugde.
Allen klommen op tot de hoogste toppen van het groot-menselijke, waar de mens,
in zijn opgang naar het ideaal, door eigen kracht niet hoger kan. Maar Dante,
Michelangelo, Rembrandt, Beethoven, vergaten al wat aan hun voeten lag, om met
onblusbaar verlangen te staren naar het onbereikbare, eindeloze, boven hen, aan hun
grootheid gekluisterd als Prometheus aan zijn rots, terwijl de gier van kwellend
heimwee iedere dag hun zielsgeluk stukreet.
Rubens daarentegen, als de Grieken, als later Goethe, als de neo-klassieken van
alle tijden, vestigt op die hoogte de vlag van zijn breed-wapperend levensoptimisme.
Hij ziet niet naar de ondoorgrondelijke ruimten daarboven, maar laat onbekommerd
zijn blik gaan naar de wereld, rond en onder hem.
Rubens vond die wereld schoon en goed, zoals hij ze te midden van de eerbewijzen,
de weelde, de liefde ook die hem omringden, mocht bewonen. Hij vond alles schoon
en goed, zoals hij het in zijn kunst herschiep naar de glansrijke dromen van zijn
verbeelding.
Dit optimisme was hem tot het einde toe mogelijk, omdat zijn leven tot het einde
toe een geluksleven was.
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Hij bezat alle natuurlijke gaven, waarmee een sterveling kan worden bedeeld.
Evenzeer met de ingewikkelde politieke vraagstukken als met de letterkunde en
de meeste wetenschappen van zijn tijd vertrouwd, bovendien voorzichtig en wijs,
waardoor hem door de aartshertogen Albrecht en Isabella en door de koning van
Spanje meermaals hoogst belangrijke diplomatieke opdrachten werden toevertrouwd,
werd Rubens van bij zijn eerste optreden als kunstenaar omstraald met een glorie,
die nooit zo fel en trouw een genie bijbleef, en werd hij omringd door een hofhouding
van leerlingen en bewonderaars.
Antwerpen en Vlaanderen mogen fier zijn op hun roemrijke zoon.

Eindnoten:
(15) Op. cit., 30-9-1927.
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IV. Stanley, de ontdekker van Belgisch-Congo
Brussel, 20 maart 1928(16)
Aan Koning Leopold II, die gedurende zijn lange regering zo menige blijk gegeven
heeft van zijn heldere geest en zijn klaar inzicht in de toekomst, heeft België zijn
groot koloniaal rijk in Afrika te danken. Maar nooit zou ons land een koloniale
mogendheid zijn geworden, als niet Stanley eerst van allen dat deel van Afrika had
ontdekt.
Het is in 1928 een halve eeuw geleden dat Stanley, na zijn tocht dwars door Afrika,
te Boma aankwam. Die tocht vormde de eerste fase in de Belgische koloniale
geschiedenis. Het was inderdaad na die eerste tocht van Stanley, die op 9 augustus
1877 eindigde, dat Koning Leopold II, die het jaar te voren de ‘Association
Internationale Africaine’ had opgericht, het plan opvatte om van Stanleys diensten
gebruik te maken voor de vervulling van zijn groots plan: de stichting van een
koloniaal rijk, dat later een Belgische kolonie zou worden. Reeds in 1897 was Stanley
terug in Congo, in opdracht ditmaal van het Studiecomité van Boven-Congo, dat
door Leopold II in 1878 was gesticht. En die tweede tocht betekende de eigenlijke
inbezitneming van Midden-Afrika.
Toen Stanley op 9 augustus 1877 Boma, het eindpunt van zijn eerste tocht, bereikte,
bestond dat plaatsje uit een zestal factorijen, gelegen op de rechteroever van de
Congostroom, op ongeveer ne-
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gentig kilometer van het punt, waar die stroom zich in de oceaan werpt. Een twintigtal
blanken, meestal Portugezen, woonden daar in hutten van hout en plaatijzer. Het
waren wel ondernemende handelslui, maar veel te verhandelen kregen ze niet; een
beetje palmpitten en wat ivoor, dat hun door de inlanders werd aangebracht. In ruil
daarvoor kregen de negers zout, buskruit, een lapje katoen ofwel ‘rum’ mee naar
huis. Het meest geliefde betaalmiddel was natuurlijk rum. Eigenlijk was het een
drankje dat misschien wel eens naast rum gelegen had, maar verder niets anders was
dan gemene alcohol, tot op één derde verdund en die, gemengd met wat kleursel en
peper, min of meer in de ogen en in de mond van een zwarte, voor rum kon doorgaan.
Dit Portugezengehucht, nu uitgedijd tot een stad met talrijke handelshuizen en
banken, stond toen nog bekend als ‘Emboma’. Het behoorde aan niemand, daar geen
Europese mogendheid zich tot dan toe de moeite gegeven had, het in bezit te nemen,
omdat het dit blijkbaar niet waard was. Praktisch was er dan ook alles internationaal.
Elke factorij behield haar eigen nationaliteit en bij feestelijke gelegenheden werden
Portugese, Engelse, Franse en Nederlandse vlaggen uitgestoken.
Veel ophefmakend nieuws zal daar in Emboma nooit geweest zijn. Men kan zich
voorstellen, met welke verbazing men in augustus 1877 het gerucht vernam, dat
vreemde blanken van uit het binnenland in aantocht waren. Men begon, met de
schouders op te halen voor zulke praatjes. Welke blanke zou er nu uit het binnenland
kunnen komen, waar zij zelf nooit waren doorgedrongen? Verder dan
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enkele mijlen van de nederzetting had zich nooit iemand in dat geheimzinnige,
onmetelijke oerwoud gewaagd.
Toch moesten ze weldra geloven, dat het ernst was.
Op zekere dag kwamen de arbeiders van een factorij naar de barakken gelopen.
Een groepje negers naderde. Ze omringden vier zwarten, die er echt ellendig
uitzagen en zich nog met moeite voortsleepten. Aan hun uiterlijk en spraak kon men
merken, dat het inlanders waren van een vreemde stam. De grootste, die de leider
scheen te zijn van het viertal, had een stok in de hand, waaraan een pakje hing dat
hij aan de eerste Europeaan die hij zag, toereikte. Deze opende het vieze pakje, dat
een stukje wasdoek, in papier gewikkeld, bevatte, en las tot zijn grote verbazing: To
any gentleman who speaks English, at Emboma, waaronder de naam H.M. Stanley,
leider van de ‘Anglo-American Expedition’. Men had ook daar, te Emboma, op dat
eenzame plekje van de Afrikaanse wildernis, van Stanley gehoord, die enkele jaren
tevoren een tocht dwarsdoor Afrika had ondernomen. Maar sedert lang was men
ervan overtuigd, dat hij de dood gevonden had in het onmetelijke binnenland. En nu
dit briefje! Stanley leefde dus nog, hij was geslaagd in zijn tocht. Daaraan kon niet
worden getwijfeld.
In zijn brief smeekte Stanley om hulp. Hij bevond zich met het overschot van zijn
expeditie op enige dagmarsen van Emboma, in een negerdorpje. Hij bezat niets meer,
ook geen voedsel.
Waar hij ook voorbij trok, nergens wilden de inlanders hem iets verkopen en als
er niet onmid-
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dellijk hulp kwam opdagen, moest hij alle hoop opgeven.
‘De krachtigste mannen van mijn expeditie,’ schreef hij, ‘heb ik met de
Engelssprekende boy Feruzi en onder geleide van enige inlandse gidsen, naar Emboma
gezonden.’
Met krachtige mannen kon men die uitgeputte boden nog nauwelijks vergelijken.
Als die er reeds zo erg aan toe waren, hoe zou het dan wel gesteld zijn met de rest
van het gezelschap van die eenzame blanke, na zijn docht van drie jaar dwarsdoor
het zwarte binnenland?! Hulp moest er gebracht worden en zo vlug het maar kon.
Een karavaan werd in allerijl in gereedheid gebracht, met voldoende proviand om
blanken en honderd negers gedurende enkele dagen te voeden. Alle factorijen hielpen
ruimschoots mee tot het verzamelen van die voorraad, om het beste dat ze hadden
in koffers te pakken, en de dragers werd goed op het hart gedrukt, dat er spoed moest
worden gemaakt. De rumfles zette bij deze aanmaning een bijzondere kracht bij en
aldra toog de hulpkaravaan op weg. Het was een marche forcée, een ganse nacht
door, en tegen de avond van de volgende dag reeds bereikte men Stanleys kampplaats.
Wat een vreugde vervulde het hart van de grote man, toen hij na drie jaar weer in
contact kwam met de beschaafde wereld. In de brief, die hij aan de factorijen schreef
om hen voor alles te bedanken, meldde hij, dat hij eerst een paar dagen zou rusten
om eens op zijn gemak te proeven van al die lekkernijen, welke men hem gezonden
had en die hij sedert drie jaar niet meer gezien had, om
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daarna zijn tocht voort te zetten en zijn weldoeners te Emboma te komen groeten.
Op 9 augustus 1877 kwam hij in de nederzetting aan. De blanken van Boma waren
niet gewend bijzonder veel toilet te maken, maar als biezondere blijk van sympathie
hadden zij die dag toch hun beste pakje aangetrokken. Mijlenver trokken ze Stanley
tegemoet. Een hele hoop zwarten trok als dragers met hen mee. Zij wilden de koene
ontdekkingsreiziger een triomfantelijke intocht bereiden. Enige mijlen ten oosten
van Boma ontmoetten de karavanen elkaar. Stanley stapte te voet aan het hoofd van
zijn trouwe reisgenoten, die nog waren overgebleven. De ‘heren’ uit Boma
daarentegen, lieten zich in hun hangmatten dragen.
De begroeting was allerhartelijkst. Tegen wil en dank moest ook Stanley zich die
laatste mijlen van zijn lange zwerftocht in een hangmat laten dragen. Men kreeg hem
er niet gemakkelijk toe.
Drie jaar lang had hij gelopen op eigen benen en vaak veel erger dan dat. Waarom
zou hij, nu de misère voorbij was en hij zijn doel bereikt had, zich door negers laten
dragen?! Hij was toch niet ziek! Maar 's lands wijs, 's lands eer. De Portugezen vooral
drongen sterk aan, omdat het nu eenmaal traditie geworden was dat een blanke, die
zich respecteerde, op reis steeds moest gedragen worden.
Eenmaal te Boma, was het een wedijver om het de hoge gast zo aangenaam
mogelijk te maken. Het werd een feest zonder weerga in de geschiedenis van Emboma.
Met iedereen moest Stanley een glaasje drinken. In die hartelijkheid deelden ook de
overgebleven metgezellen, waarmee hij op 17 november 1874 Bagamoya, aan de
oostkust, ver-
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laten had en die van ruim driehonderd man tot nauwelijks honderd uitgeputte zwarten
geslonken waren.
Enige dagen later voer Stanley de Congostroom op tot Banana, aan de monding
van de rivier gelegen, en langs de Kaap om bereikte hij weer het beginpunt van zijn
reis: Zanzibar. Daar nam hij afscheid van zijn trouwe tocht- en lotgenoten, na hen
rijkelijk te hebben beloond voor hun onschatbare diensten, en vertrok naar Europa,
waar hem een grootse hulde wachtte.
De tocht was volbracht. Midden-Afrika was ontdekt. Maar ten koste van hoeveel
moeilijkheden en vermoeienissen, gedurende die raid van duizenden kilometers, die
dertig maanden had geduurd. Niet minder dan tweeëndertig gevechten had hij moeten
leveren. Eén derde van zijn geleide was hierbij gesneuveld of op een andere wijze
om het leven gekomen. Van zijn drie blanke metgezellen waren er twee reeds bij de
aanvang aan koorts bezweken; de derde kwam om in de verraderlijke watervallen
en stroomversnellingen beneden de Stanley Pool, slechts enkele maanden vóór het
einde van de tocht.
Onder alle Afrikaanse ontdekkingsreizen is die van Stanley, van 1874 tot 1877, veruit
de belangrijkste. Reeds door een eerste Afrikaanse expeditie, had deze
ontdekkingsreiziger roem verworven. Dat was in 1871 en 1872 toen hij, in opdracht
van de New York Herald, de verloren gewaande ontdekkingsreiziger Livingstone
was gaan zoeken, die hij in 1872 bij het Tanganyika Meer aantrof en waar beide
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ontdekkingsreizigers elkaar begroetten onder de beroemde ‘wangboom’ van Udjiji.
Zijn tweede expeditie ondernam hij in opdracht van de New York Herald en de
Daily Telegraph. Het was een wetenschappelijke missie naar Equatoriaal-Afrika,
teneinde het werk van Livingstone te voltooien.
Van de oostkust van het Afrikaanse vasteland vertrokken in 1874, exploreerde
Stanley eerst het Victoria Meer en de Oeganda. Hij ontdekte vervolgens het Edward
Meer en bereikte over Kasongo, Nyangwe, nadat hij eerst nog het Tanganyika Meer
had verkend. Vandaar trok hij naar het westen, in het geheimzinnige Zwarte Land.
Hij voer de Loealaba en de Boven-Congo af en kwam eindelijk, na drie jaar, op
9 augustus 1877 te Boma aan.
Bij het afvaren van de grote stroom ging de expeditie aan boord van de Lady Alice,
een bootje dat speciaal voor dat doel was bestemd en door Stanley uit Europa was
meegebracht. Het kon gemakkelijk gedemonteerd worden en moest bij watervallen
of stroomversnellingen over land worden vervoerd. Behalve dit bootje, beschikte de
expeditie nog over vijf grote inlandse prauwen, die een negerkoning, Tippo-Tip, hem
als geschenk had gegeven.
Tot in Nyangwe ging alles voor de wind. Eens daar voorbij, kreeg de expeditie
het reeds te kwaad met de vijandig gezinde bevolking. De lucht hing vol krijgsrumoer
en het regende vergiftigde pijlen. Van aan wal gaan kon natuurlijk geen sprake zijn.
Bij de grote watervallen aan de evenaar werd de stroom echter onbevaarbaar en moest
het bootje
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wel over land worden getransporteerd. Vijfentwintig kilometer ver moest de uitgeputte
expeditie zich een weg banen door het oerwoud en zich tegen de kannibalen
verdedigen. Nadat de Stanley-watervallen bereikt waren, werd de rivier weer goed
bevaarbaar en stroomde ze verder in westelijke richting. De reiziger begreep nu ook,
dat de Loealaba niet een der bronnen van de Nijl was, zoals Livingstone dacht, maar
de bovenloop van de majestueuze Congostroom, waarvan de monding reeds in 1846
door Diaz op de Afrikaanse westkust was ontdekt.
De grootste moeilijkheden moesten echter nog komen.
Even voorbij de watervallen, bij Basoko, op het punt waar de Aroewimi in de
Congo vloeit, werd Stanley door een grote vloot oorlogsprauwen aangevallen. Het
waren de meest gevreesde, de bloeddorstigste negers van Afrika, de Basoko's. De
wilden gingen vreselijk te keer en bestookten de expeditie zo geducht, dat deze er
slechts met de grootste moeite in slaagde, ondanks haar honderd geweren, de wilden
van het dek te houden. Dit grote offensief werd enkele dagen later nog door andere
gevolgd. Ook de Bangala's brachten hun vloot te water en kwamen met drieënzestig
van hun oorlogsvaartuigen op de indringers af.
Eindelijk kwam men in kalm water. De stroom werd stilaan zo breed, dat men nog
nauwelijks de oevers kon zien. Dit was de zogenaamde ‘Pool’ die later de Stanley
Pool zou worden genoemd.
Na de Pool stortte de stroom zich tussen de bergen en vormde er tweeëndertig
watervallen. Ditmaal had de expeditie zich te ver gewaagd. Door niet
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tijdig aan land te gaan, raakte zij in een hachelijke positie en hier kwam Stanleys
laatste blanke metgezel om het leven. Tevens gingen twaalf vaartuigen verloren met
al het kostbaar ivoor, dat ze bevatten.
Na de eerste watervallen kreeg men weer een stukje stroom, dat tamelijk goed
bevaarbaar was, doch voorzichtigheidshalve besloot Stanley hier weer aan land te
gaan en de rest van de tocht te voet af te leggen. De kust zou nu toch niet meer zo
ver verwijderd zijn.
Het was een wanhopige tocht. De volksstammen, welke zij voorbijtrokken, waren
niet uitgesproken vijandig, maar ook niet erg vriendelijk gezind. Mondvoorraad was
nergens te krijgen en de mannen waren intussen zo uitgeput geraakt, dat ze niet meer
verder konden.
Gelukkig was Emboma nu nabij en zoals we reeds zegden, daagde ervandaar
welwillende hulp op.
Henry M. Stanley is een van de grootste figuren van de 19de eeuw geweest. Dat het
een zeer menselijke ambitie was, of zelfs eerzucht, of het verlangen om grote daden
te verrichten en de wereld te verbazen, om het even: hij was een man van de daad,
met stalen wilskracht.
Hij heeft zelf de geschiedenis van zijn leven geschreven. Een der prachtigste
boeken, die ik ooit gelezen heb.
Nu er bij het beste deel van onze jeugd, de mannen van morgen, een wezenlijk
verlangen waar te nemen is naar een degelijker, krachtiger bestaan, naar meer
levensinhoud, moet men hun een man
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als Stanley doen kennen. Meent men, dat de vliegtocht van luitenant Koppen geen
andere betekenis had dan een vlugge, gevaarvolle luchtreis van Holland naar Java?
Het was veel meer dan dat.
Stanley heeft een bittere jeugd gekend. Vriendschap en aanmoediging heeft hij
van niemand gekregen; de zonnige vreugde van een huiskring, de liefde van een
moeder, de warmte van een eigen haard waren hem ontzegd. Hij werd geschopt en
geslagen langs alle kanten. Wees, zonder vrienden, zonder geld, verloor hij toch
nooit het geloof in zichzelf en zijn vertrouwen op God. Die grote man was tevens
een groot gelovige. Het is zijn harde jeugd, die Stanley gestaald heeft tot de man,
die geen moeilijkheden konden afschrikken, die in de meest wanhopige situaties, in
het hart van het onbekende Afrika, geheel alleen als blanke te midden van kannibalen,
nooit het zelfvertrouwen verloor, nooit twijfelde aan zijn kracht en zijn moed.
Ook na het voleindigen van zijn grootse tochten heeft hij nog veel bitterheid
gekend. De kleinzielige houding van een gedeelte van de Britse pers en van het
Engelse publiek van die tijd zou bijna ongelooflijk schijnen, zo men het voorbeeld
niet had van andere grote mannen uit de geschiedenis, o.m. van Christoffel Columbus.
Niet alleen werd Stanley hevig aangevallen na zijn terugkeer, maar er werd zelfs
geïnsinueerd dat hij Livingstone niet teruggevonden had, dat hij het publiek gewoon
leugens had wijsgemaakt.
Men beweerde, dat de brieven die hij van Livingstone had meegekregen voor diens
kinderen, vals waren, al bevestigden die kinderen de authenticiteit van de brieven.
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Dit alles was een bittere ontgoocheling voor hem. Evenmin heeft Stanley schatten
verdiend met zijn expedities. Hij leefde van zijn pen.
De bitterste teleurstelling is voor hem voorzeker de onverschilligheid geweest,
waarmee zijn ontdekkingen onthaald werden in Engeland, niet alleen door de regering,
maar evenzeer door de handels- en nijverheidswereld. Engeland, met een koloniale
ervaring zoals geen ander land, heeft het onmetelijk rijke gebied van Midden-Afrika
geweigerd.
Koning Leopold II zag verder. Hij had de volle waarde van het werk van Stanley
begrepen, en zag in wat dit nieuwe land in de toekomst worden kon.
Toen Stanley te Marseille aan wal stapte, na zijn tocht door Afrika, stonden daar
reeds twee gezanten van de Koning van België op hem te wachten, om hem te
verzoeken met de koning te komen spreken. En Stanley kwam...

Eindnoten:
(16) Samenvatting van twee bijdragen, verschenen idem, resp. op 7-5-1928 en 11-5-1928.
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V. In de Kamer(17)
Rechts van het ‘bureel’, heel hoog, is de tribune van de gewezen
volksvertegenwoordigers, van de heren die niet meer herkozen werden en van waaruit
zij ‘desnoods’ de vergaderingen mogen bijwonen.
Links van het ‘bureel’, op dezelfde hoogte, is de Koninklijke Tribune, waar Zijne
Majesteit ‘desnoods’ zou mogen zitten om de welsprekendheid van zijn onderdanen
aan te moedigen, en waar Zijne Majesteit nog nooit gezeten heeft.
Onder beide tribunes hangt een klok. ‘Hangt’ is het woord niet, ze zit binnen in
de muur, men ziet alleen de cijfers en de wijzers als zwarte streepjes tegen het witte
plaaster van de muur.
Deze twee klokken zijn voor het vaderland van zeer ernstige betekenis. Zij spelen
een niet te versmaden rol in de wetgeving; zij staan tussen de regels van de
eerbiedwaardige Grondwet vermeld, waar deze zegt in artikel 70: dat de Kamer van
rechtswege vergadert de tweede dinsdag van november.
De tweede dinsdag, goed. Maar die dinsdag heeft, zoals alle andere dagen,
vierentwintig uur. De Grondwet bepaalt geen uur, al is er wel onder verstaan, dat die
vergadering op een zeker uur moet beginnen. Wie dat niet verstaat, is niet waardig
Belg te zijn. Welnu, de twee klokken in de Kamer vullen de Grondwet aan, met dit
aanvangsuur der vergadering aan te wijzen. Zo geschiedt het in normale tijden.
Er zijn evenwel ook dagen, dat de twee klokken in
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een abnormale toestand verkeren, dat ze met geen mogelijkheid gelijke tred willen
houden. Dat gebeurt, bijvoorbeeld, wanneer er een Vlaamse wet besproken wordt,
wanneer een liberaal spreekt over ‘La Patrie’ of wanneer Meester Butaye spreekt
over ouderdomspensioenen en frontstrepen.
Dan is de klok onder de Koningstribune gewoonlijk vier minuten ten achter bij de
klok van de afgedankte députés.
Onder de vakantiedagen is de Koningsklok helemaal desparaat. Als dan de grote
wijzer op VIII staat en de kleine op kwart voor III, en als het vijf keren slaat... dan
is het juist XI uur. Maar verder is die klok zeer secuur.
Twee uur.
Ze zijn allemaal daar, in de rookzaal, de leeszaal, in de wandelgangen en in het
buffet, de nieuwe en de oude volksvertegenwoordigers.
De ouderen laten zien, dat ze het allemaal kennen, doen los en joviaal, roken,
praten met collega's, precies of ze daar gewonnen en geboren zijn. De nieuwe zijn
schuchter, onhandig, houden zich dicht bij hun kennissen, kijken naar het nieuwe
tapijt onder hun voeten, naar de portretten van de voorzitters en de borstbeelden van
de eerste-ministers. Ze zien eruit als jonge, onschuldige kalveren, die staan te wachten
op een kosteloze bioscoopvoorstelling.
Eén uitzondering: Victor De Lille. Nu Hoste, de gevaarlijke veldwachter van
Beernem, in de gevangenis zit, is De Lille overal op zijn gemak, daar
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er voorlopig naar geen andere moordenaars gezocht wordt.
De socialist Branquart, een der meest humoristische verdedigers van ‘la culture
française’, staat te praten met vier nieuwe collega's. Ze hebben het over de Vlaamse
Hogeschool en over de boeren, die de Vlamingen zijn. Dan spuwt Branquart eventjes
naast zich op het tapijt. De vier collega's zien dat, en ze krijgen nog meer respect
voor Branquart. Om te tonen, dat ze geen schachten zijn, spuwen ze op hun beurt
een paar keren op het tapijt.
Voor de ingang van de zaal staat mijnheer Siffer, katholiek volksvertegenwoordiger
voor Gent. Mijnheer Siffer is nerveus. In zijn kleine ogen ligt onrust. Hij is het oudste
lid van de Kamer, de ouderdomsdeken, en op grond van die welverdiende eretitel
moet hij de kamervergaderingen voorzitten, tot er een definitieve president is gekozen.
Mijnheer Siffer is zich bewust van de zware verantwoordelijkheid, die op hem rust
en daarom is hij zo nerveus. Sedert enige dagen heeft hij zijn rol herhaaldelijk
gerepeteerd. Hij heeft van de Griffier der Kamer een lijstje gekregen, waarop alles
staat wat hij achtereenvolgens te doen heeft, in het Vlaams en in het Frans, en dat
geeft hem een zekere geruststelling.
Geen wonder, dat mijnheer Siffer ouderdomsdeken is: hij is ook oud. Hij zakt
ietwat door zijn knieën, zijn witte baard wordt schraal, zijn spits gezicht wordt kleiner,
zijn neus lengt zich uit, zijn schouders stuiken naar voren, en zet daarop het zwarte,
zelden geborstelde bolhoedje, dan heb je bijna het volmaakte type van een tamelijk
vlaamsgezind Gents joodje. Hij heeft ook geen goede methode om
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zijn haar te kammen, zijn stem is weg, ze begint te verslijten. Dat neemt niet weg,
dat mijnheer Siffer onder alle opzichten eerbiedwaardig is, dat hij zijn best doet om
er overtuigd uit te zien, wat betreft zijn Vlaamse en katholieke principes.
Daar staan de Fronters of Vlaams-Nationalisten.
Jeroom Leuridan heeft mooie Vlaamse tanden. Die maakt zijn weg in de politiek.
Adiel De Beuckelaere zijn gezicht is breder dan het lang is, hij zwijmelt van het vet.
Ward Hermans heeft een panneke-zute-melk-achtig-zeskantig gezicht, eigenlijk
ongevaarlijk; zijn tanden zijn wat naar binnen gekeerd. Als die tanden iets vast
hebben, zullen ze niet gemakkelijk lossen en daarom denk ik, dat Ward zijn leven
lang député zal blijven.
Herman Vos staat erbij met zijn zwarte baard en zijn bovennatuurlijke economische
en internationale gedachten. Hij heeft een zeer zachtzinnig gemoed en een goede
kleermaker. Romsée draagt een gestreepte broek, een zwart jasje en een gekleurd
boordje: die kent zijn wereld nog niet. Bij zijn gedistingeerde scherpe neus had een
wit boordje gepast.
Daar is Mon Van Dieren, Nationalistisch Senator. Mon ziet er joviaal uit. Hij is
eindelijk daar, waar hij komen wilde, en hij is beter op zijn plaats dan 80% van de
anderen. Mon zal zijn snater wel roeren, in het Vlaams en in het Frans, zelfs in het
Chinees als het nodig is. Zijn kostuum lijkt me echter niet nieuw en hij kon voorzeker
beter geschoren zijn, voor die eerste dag. Met hem is meegekomen dokter Lindekens:
slobkousen die een
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beetje te groot zijn, weinig haar, rats geschoren, dun, mager.
En daar hebben we Meester Butaye. Meester Butaye is dik...
Maar ik heb over die Westvlaamse Nationalistische volksvertegenwoordiger straks
zoveel te vertellen, dat ik nu over hem zwijg.

Eindnoten:
(17) ‘In de Kamer’ verscheen in de rubriek ‘Parlementaire en andere Kronieken’ van het Vlaams
tijdschrift ‘Hooger Leven’ op 24-11-1929, ondertekend E. Van Cleef, een der pseudoniemen
van Dr. Ernest Claes.
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VI. Meestere!(18)
Motto: ‘Hij woog 210 pond en hij stonk.’
(De Koran)
Vlaanderens wonderkind, het licht van Watou en de toverlantaarn van de Kamer der
Volksvertegenwoordigers, werd geboren te Proven, in het jaar 1882, op 7 april,
feestdag van de heilige Hegesippus, van een wettige vader en een wettige moeder.
Volgens het register van de burgerlijke stand kreeg de tere zuigeling, die nu
Meestere is, drie deftige namen: Emilius, Lambertus, Cornelius. Hij woont te Watou,
in de Vijfhoekstraat, nummer 6. Hij heeft twee kinderen aan zijn parochie en aan
Vlaanderen geschonken, en van een struise vent als Meestere had men in die zin wat
meer mogen verwachten.
Zijn vrouw heet Zoewitje en ik moet zeggen, dat het een naam is die mij aangenaam
aandoet, al is dit een zeer persoonlijke mening.
Ik zou met deze burgerlijke biografische gegevens het hoofdstuk over Meestere
kunnen sluiten, want alles wel overwogen is er over hem niets meer te zeggen en zal
er niets meer van hem overblijven. Hij heeft nooit een andere reden van bestaan
gehad, dan wat de burgerlijke stand van Proven daaromtrent vermeldt.
Maar nu ik toch over hem schrijven wil, houd ik eraan vooraf te verklaren, dat ik
voor Meestere een zeker gevoel van sympathie en bewondering koester, - weliswaar
in bescheiden mate, - en
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ik bid u, waarde lezer, deze erkentenis van mijn diepere gewaarwordingen ten
overstaan van Meestere doorlopend in uw geest te houden, waar ik verder over hem
zal uitweiden. Indien er dus uit mijn bedaarde pen straks ontboezemingen vloeien,
die op het eerste gezicht onheus of minder vleiend mochten lijken, zoals bijvoorbeeld:
dromedaris, nijlpaard, dinosaurus, achtcilinder, wolkenkrabber en meer andere
parlementaire uitdrukkingen van architecturale aard, dan verzoek ik u, dit niet in een
al te letterlijke zin op te nemen. Overigens, ik zal mijn best doen een beperkt gebruik
te maken van deze stijlfiguren.
U zult meteen toegeven, dat het literair gesproken een overdreven dualisme zou
zijn, een nijlpaard te vergelijken met Meestere, daargelaten nog de twijfelachtige
smaak. Al zijn er in het oog springende trekken van overeenkomst, qua dikke poten,
dikke huid, dikke hersens, enz., toch zal men inzien dat er enkele kwaliteiten zijn
waarin nijlpaard en Meestere merkelijk van elkaar verschillen. Een nijlpaard heeft
vier poten, Meestere helaas maar twee. Het nijlpaard leeft meestal onder water.
Meester blijft meestal boven water, al zwemt hij ook wel eens tussen watertjes. U
begrijpt dadelijk, geachte lezer, dat mijn vergelijking niet van zeer kwaadaardige
aard is.
Het gaat niet op, een zo markante figuur als die van Meestere, waarvan de invloed
op de vaderlandse politiek, op het schrijfpapier van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, op de evolutie van landbouw, groenteteelt,
lichaamsoefeningen en schermkust van een zo overwegende aard is, een figuur die
tweehonderd en tien pond weegt zonder
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schoenen, kousen, broek of hemd, die gedecoreerd is met de overwinningsmedaille,
die de zeer bijzondere geur van Vlaanderens vele landouwen in zijn kleren meedraagt,
het gaat niet op, zeg ik, een personaliteit van dit gewicht in een paar trekken te
behandelen. Ik wil het probleem ‘Meestere’ van zijn diverse zijden beschouwen, ik
wil doordringen tot het diepere wezen van de mens, ik wil er het algemeen menselijk
type in ontdekken.
Want ik ken Meestere sedert lange jaren.
Motto: ‘Il résulte de révélations dues au médecin américain C.A. Pierle,
de Cienyon, que notre carcasse humaine ne vaut pas cher!
Avec un homme normal, pesant 75 kilos,(19) on pourrait faire: 3 bougies,
une demi-livre de sucre, une pincée de soufre à tuer les punaises, les
quelques litres d'eau nécessaires pour laver deux couvertures de laine et
du fer pour fabriquer un clou de la grosseur du petit doigt.
Si l'on y ajoute la chaux pour blanchir l'intérieur d'un poulailler, voilà,
paraît-il, toutes les richesses qu'on peut tirer de chacun de nous: au total,
la somme de F 28,90, prix de bazar.’
(Le XXe Siècle)
Om Meestere te begrijpen ‘en plein épanouissement de sa personalité’ moet men
hem zien uit de stoomtram stappen, die hem, op de dagen dat het
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kamerzitting geweest is, van Poperinge naar Watou brengt.
Het is, op de gewone uren van de dag, een gemoedelijk, onpretentieus, smerig
stoomtrammetje. Maar zodra het voelt, dat Meestere zijn zeer honorabel ruggedeel
op een van zijn banken heeft neergestreken, dan zet het als een haantje zijn kammetje
omhoog, spuugt heelder wolken zwarte damp over de velden, doet zijn best om een
voornaam air aan te nemen, alles van pure trots omdat het Meestere in zijn ingewanden
draagt. En als het Watou nadert, fluit en tiert en rammelt het zoveel het kan:
‘Hier ben ik! Hier ben ik met Meestere! Opzij! Vlaanderen de Leeuw, wat Wals
is vals is!’ En op het juiste uur houdt het stoomtrammetje stil op de hoek van de
Poperingestraat.
Daarbinnen zit Meestere. Van Brussel tot Poperinge heeft hij in zijn
eerste-klaswagen domweg door het raam zitten kijken, naar het gezicht van de koeien
in de weiden, en de koeien hebben van uit de weiden domweg naar Meesteres gezicht
gekeken. Ziet hij in de Watouse stoomtram, te Poperinge station, supporters van hem
zitten in de tweede klas, dan stapt hij ook in de tweede klas. Gewoonlijk reist hij
zoals het hoort in eerste klas. En daar neemt Meestere, met een gezicht zo droog en
ondoorgrondelijk als een ‘Leuvense tekstuitgave’, enige papieren uit zijn zwarte, dik
opgevulde boekentas, en kijkt daarin met indrukwekkende attentie.
Ik kan u verzekeren, dat deze houding en vooral die tas, telkens weer een geweldige
indruk maken op de inboorlingen van Watou, die toevallig ook in de tram zitten en
bovendien simpele geesten en vrome harten zijn.
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Zij blikken naar Meestere met respect en storen hem niet. Zij weten, dat hij op zulke
ogenblikken bezig is met heil of onheil des vaderlands. Zij oordelen Meesteres
verstand niet naar zijn gezicht, niet naar zijn buik, niet naar zijn redevoeringen of
brieven, maar naar de dikte van die boekentas. Hoe dikker die tas, hoe groter
Meesteres verstand.
In die tas steekt onder de papieren een paar kousen, en hij brengt daarin ook, als
goede huisvader, de modieuze boodschappen mee voor Zoewitje.
De tram houdt stil, schuins voor de kerk. Plechtig stapt Meestere uit de wagen, de
ontzagwekkende boekentas onder de arm, Rubenshoed een ietsje te ver naar achteren
geschoven, de zwarte lavallière fladderend rond zijn rode oren. Hij stapt rechtop,
gewichtig, voornaam, dik, en hij houdt op zijn gezicht zijn meest betoverende glimlach
gereed. Van rechts, kant van de Smouthoek, komt een struise jonge man aangestapt.
Hij neemt zijn klak af en groet al van verre:
‘Dag Meestere!’
‘Dag Achieltje,’ groet Meestere terug, met een glimlach die aan Achieltje al zijn
witte tanden doet zien.
Van links komt uit het wethuis, waar het beneden herberg is en boven
gemeentehuis, de nieuwe garde, opvolger van Serafien. Deze nieuweling werd
benoemd tegen de kandidaat van Meestere, Camieltje Pover. Die strijd voor eer en
recht, en de plaats van garde, is een tragische bladzijde uit de geschiedenis van de
goede gemeente Watou. Als een kostbaar document, wordt in ieder gezin het gele
strooibriefje bewaard, luidend: ‘De Eerste wettige Kandidaat Veldwachter, Pover
Camille, aan de al zo
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dikwijls bedrogen en om de tuin geleide bevolking van Watou,’ dat naar de pappige
stijl en de vele fouten te oordelen, van Meestere zelf is. Meestere heeft daarover in
de Kamer geïnterpelleerd, toen er nog twee mensen en een paardekop aanwezig
waren, om aldus te vermijden, dat er tegensprekers zouden opstaan om Camieltje
Pover in het ongelijk te stellen.
Maar de nieuwe garde moet beleefd zijn voor een lid van de gemeenteraad die
bovendien ook député is en hij groet dus:
‘Dag Meestere!’
‘Dag mannetje!’
En hij groet links en rechts, groot en klein, ouden en jongen, mannen en vrouwen,
alleman, hij zou zelfs een ezel en een geitebok groeten uit pure goedhartigheid. Bij
uitzondering maar noemt Meestere de naam, hij groet hen meestal allemaal met ‘dag
mannetje’ of liever ‘mannege’ zoals ze dat te Watou zeggen.
Zo laveert Baas Gansendonck over de markt, langs een monument voor de
oud-strijders, naar zijn huis. Even werpt hij een blik op de herberg, het ‘Vlaams
Huis’, daar rechts, dat Meesteres herberg is. Dan staat hij voor zijn deur.
Meesteres woning heeft iets van Meestere zelf. Zij maakt dezelfde nietszeggende
indruk, wil zich dik maken, haar buik vooruitsteken, allemaal net als Meestere,
behalve dat ze smaller is. Zij heeft een witte gevel, een verdieping, een dubbele witte
deur met twee trapjes-op.
Naast die deur is een vierkant winkelraam want tot voor enkele jaren was het bij
Meestere winkel in ellegoederen, die op zeer winstgevende wijze

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

201
werd waargenomen door Lucietje-zaliger, Zoewitjes zuster.
En op de deur een koperen plaat:
MEESTER BUTAYE
Volksvertegenwoordiger
die door Zoewitje in gouden glans wordt gehouden.

Eindnoten:
(18) ‘Hooger Leven’, 15-12-1929.
(19) Nota van Dr. Ernest Claes: ‘Meestere weegt 105 kg. Men brenge dus de verdere cijfers daarmee
in overeenstemming, indien men zich daartoe geneigd voelt.’
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VII. Jaspar
Brussel, 20 november 1930(20)
Dinsdag 2 uur. De helft van de députés zijn nog niet daar.
‘La parole est à Monsieur le Premier Ministre.’ Mijnheer Jaspar spreekt.
Zijn stem is zonder fut, zonder klank. Hij kucht zelfs nu en dan. Hij weet blijkbaar
niet goed wat hij moet zeggen, hoe hij het zeggen zal om er toch maar een schijn van
kloekheid en regeringswijsheid aan te geven. Maar de woorden die hij gesproken
heeft, hadden geen kracht, geen overtuiging, ze verraadden een man, die zijn rolletje
voelt ten einde lopen, die vruchteloos poogt iets terug te vinden van zijn jeugd, maar
wiens benen wankelen.
Zijn toespraak kan samengevat worden als volgt: ‘Ziet wat ik allemaal gedaan heb
en wat ik nog allemaal ga doen! Waarom zou u mij dan niet aan het hoofd van de
regering houden?’
Maar hij wordt zelf gewaar, dat men daarbij glimlacht in zijn eigen partij.
Het kan niet geloochend worden, dat de heer Jaspar een groot minister is geweest,
dat hij een man is met een helder hoofd en een merkwaardig doorzettingsvermogen.
Maar in de politiek, in de Kamer vooral, houdt men daarmee geen rekening. Omdat
in de Kamer iedereen in de eerste plaats aan zichzelf denkt. En omdat de heer Jaspar
persoonlijk geen vrienden heeft. Deze laatste crisis heeft hem een
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knak gegeven. Hij is er verkleind uitgekomen en hij is er zich van bewust dat heel
het land, ook de regeringsmeerderheid, zo denkt. Al gebruikte hij enige ronkende
woorden over regeringsplicht en durf ten overstaan van eender welke moeilijkheid,
toch heeft hij het niet aangedurfd een woord te reppen over de taalregeling in lager
en middelbaar onderwijs. De magere toejuichingen aan het slot van zijn redevoering
zullen hem doen begrijpen hebben, dat ook de rechterzijde aan zijn opvolger denkt.
De heer H. Jaspar verscheen als een nieuwe ster aan de politieke hemel, vlak na de
oorlog. Hij genoot, schijnt het, een zekere faam als advocaat in de Brusselse wereld.
Hij trad de Kamer binnen als minister en wist dadelijk de aandacht te trekken door
zijn vinnige, uitbundige redenaarsgave, zijn vlugge, rake antwoorden, zijn scherpe,
vaak bitsige uitvallen, zijn autoritair optreden tegenover iedereen. Hij bezat de kunst,
iedereen op een afstand te houden, af te stoten zelfs en een imponerend overwicht
te krijgen over de zwakke geesten. Men kon met hem meegaan, hem toejuichen,
steunen, al wat men maar wilde, maar men moest zich niet inbeelden, dat hij daarom
kameraadje en schoon-manneke zou spelen, dat hij familiair met hen zou omgaan,
dat men hem op de schouder mocht kloppen. En dezen waartegen hij niet opkon, Poullet, Van de Vyvere, Renkin, Van Cauwelaert, - liet hij links liggen, drukte een
hand, gaf een knikje, daarmee uit. Hij had ze niet nodig. Want hij handelde, zij
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niet. Hij ging van bij de aanvang recht op zijn doel af.
Zijn zeer beweeglijk rood gezicht heeft bij de eerste blik niets opvallends. Zijn
mooie grijze kroeskop valt in het oog en zelfs in het buitenland genoot hij daardoor
op sommige ogenblikken een zekere populariteit. Maar bij nadere beschouwing is
dat gezicht vol leven. Hij komt nooit tot rust, het heeft nooit kalme trekken, het
domineert bestendig. Het is de klare spiegel van alles wat in hem omgaat, van de
stormen en hartstochten die door zijn ziel varen, snel afwisselend, woede, spot,
ontroering, naargelang het hem past. Het gebeurt, dat hij schijnbaar in zichzelf gekeerd
voorbijgaat, en dan is zijn gezicht naar de grond gebogen. Maar zijn ogen loeren
naar links en rechts, scherp, zoekend, ze zien alles. In normale omstandigheden zijn
die ogen blauw, hardblauw, als de lucht in een helder water. Maar ze veranderen
voortdurend van kleur: in zijn driftige buien zijn ze bijna zwart en wanneer hij ironisch
tergend lacht om een tegenstrever, zodat zijn scherpe witte tanden ervan bloot komen,
krijgt men de indruk dat zijn ogen rood zijn, met een weerschijn van bloed.
Wanneer hij in de Kamer zit, de rechterarm rustend op de bank achter hem, zijn
linkerarm op de bank voor hem, waarop zijn vingers aanhoudend zenuwachtig
trommelen, zijn blikken gericht op de spreker van links, - Van der Velde, Destrée,
Hubin, - dan is Jaspar een beeld van ingehouden, bedwongen kracht, als een
ineengeklemde vuist, als een boogpees die gevaarlijk gespannen staat. Zijn lippen,
onder de grijze snor, zijn hard opeengebeten, bitter, bars. Het doet wonderlijk aan
op
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dat gezicht dat, fysisch gesproken, zacht van vlees en huid is.
Zo'n gezicht hebben ook oude nonnen.
En als hij recht staat, is hij klaar. Dan knetteren de woorden als vonken van een
gloeiend ijzer op het aambeeld, de zinnen komen er de ene na de andere uitgeborreld,
alsof er een molen achter zat, correct, juist, het gepaste woord, er is geen nadenken
nodig, geen ‘hum!’, geen ‘je dis donc, Messieurs’ om de draad terug te vinden. Het
is een overrompeling zonder weerga. Kamiel Huysmans, Van der Velde, Destrée
verdwijnen daarin totaal, ze hebben het opgegeven hem te onderbreken of aan te
vallen, na zo'n afdroging, en in eender welk debat waar hij tegenover hen staat, komt
Jaspar als overwinnaar uit de strijd.
Maar er is geen edelmoedigheid in hem, geen liefde. Zijn woorden zijn altijd hard,
bijna kwetsend, tergend van ironie. Het is geen humor die uit zijn woordengekletter
soms te voorschijn komt, maar het prikken met naalden, zoals men een hond kan
pijn doen om te kunnen lachen met zijn janken. On le déteste et on le craint, - het
teken van de sterke. Zijn tegenstrevers zijn ook zijn vijanden. Hij is in die zin juist
het tegengestelde van Poullet, de goede, edelmoedige mens, die een politieke aanval
kan afkeren zonder de aanvallen onaangenaam te zijn. Jaspar gaat er met de dorsvlegel
op los en hij grijnst tegenover het lijk van zijn vijand. Dan staat er een wit schuim
op zijn lippen.
In zijn redenaarstalent is een groot gebrek: het bombastische. Of liever: de
gemaakte, advocaat-achtige jacht op effect. Hij wil indruk maken, toegejuicht worden,
en hij laat niet na, op het ge-
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paste ogenblik zijn regeringsmeerderheid te vleien. Hij weet er het vaderland, de
oud-strijders, de gesneuvelden, notre glorieux passé tussen te brengen in ronkende
frasen, zeker van het succes en van de ovatie. Hij heeft voor de kamerleden voldoende
minachting, om te weten dat ze dit slikken, altijd, en dat ze dit nodig hebben.
Zijn de gevoelens van Jaspar dan niet oprecht?
Dat weet men nooit bij een politiek man en bij Jaspar minder dan bij de anderen.
Het is trouwens ook niet nodig, dat ze oprecht zijn.
Door zijn gebreken en zijn hoedanigheden, die elkaar op gelukkige wijze aanvullen,
is Jaspar een personaliteit van eerste rang. Hij regeert. Hij houdt de ministers onder
de duim, en ook de kamerleden. Hij is een soort Mussolini met de Grondwet in zijn
hand. Hij heeft, gelukkig, een geweldige ambitie, en zijn trots duldt moeilijk
tegenspraak. Daarom heeft Jaspar geen vrienden. Hij staat alleen, zoals alle sterke
mannen. Hij is geen leider en heeft dus geen volgelingen. En als hij morgen het roer
van de regering moet afstaan, blijft hij even sterk, even geducht, en hij komt terug
aan het bewind, wees maar gerust.

Eindnoten:
(20) Artikel in ‘Hooger Leven’ van 30-11-1930, ondertekend E.v.C.
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VIII. ‘Monsieur le Baron Houtart’(21)
Er zijn mensen waarover men niet anders mag spreken, dan met een zekere
terughoudendheid, een zeker respect. Er zijn mensen waarop men geen humor, geen
gekheidje, geen cynisme, zelfs niet het minste lachje moet proberen, omdat ze van
geen kant met hun achtenswaardige persoonlijkheid daartoe aanleiding geven, en de
goedkope spot of de gemakkelijke humor zouden terugslaan op hun auteur.
Zulk een persoonlijkheid is mijnheer de Baron Houtart, Minister van Financiën.
Alleen wanneer er in de Kamer een wet behandeld wordt die hem rechtstreeks
aanbelangt, ziet men hem daar. Dan komt hij binnen, een minuut voor de aanvang,
nooit vroeger, nooit later, maar hij is er. Nooit moet men op hem wachten, moet men
hem gaan zoeken in commissies, in de Senaat, in zijn kabinet, zoals dat gebeurt met
sommige andere ministers. Als hij binnenkomt, met kleine gemeten stappen, met
zijn gezicht altijd in dezelfde vriendelijke plooi, recht voor zich uit blikkend, dan
groeten de kamerleden hem met teruggehouden hartelijkheid en met eerbied. Hijzelf
spreekt niemand aan, voelt nooit behoefte om bij het ene of andere groepje stil te
staan en wat te kletsen over nieuwsjes of geen nieuwsjes, en wie door hem
aangesproken wordt, voelt zich vereerd. Hij gaat recht naar zijn plaats, schuift tussen
de eerste en de tweede bank van de ministersplaats, slaat zijn dossiers open en wacht.
Zoals hij daar nu zit is hij een beeld van waardig-
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heid, van onverstoorbare kalmte en onkreukbare eerlijkheid, en het doet iemand goed,
hem aan te zien. Hij is de verpersoonlijkte distinctie en geen woord, geen gebaar,
geen blik zal hem ooit ontsnappen, die tegen deze absolute distinctie indruist. Hij
draagt een zwarte jas, met in het zakje het witte tipje van een pochette. Daarnaast de
donkere rode stippel van een rosace in zijn knoopsgat. Zijn linkerarm houdt hij over
de bank, daarop rust zijn rechter elleboog, en de hand reikt juist tot aan zijn mond.
Zijn vingers zijn zacht geplooid en zijn wijsvinger ligt tegen zijn lippen, onder de
grijze snor. Zo zit hij, urenlang, rustig op zichzelf, de blikken gekeerd naar de
redenaar. Als een collega van links of rechts iets zegt, schiet de hand even weg voor
zijn mond en de wijd opengespreide vingers spreken bijna even duidelijk als de zacht
gefluisterde woorden. Hij draagt geen ring aan die vingers, zijn fraaie hand past bij
het goed gevormde gezicht, waarvan alle trekken regelmatig zijn. Maar die hand is
een hand, die weet wat zij wil, want zij schrijft en ondertekent, en moet zich voor
geen mensenoog verbergen.
Waar en wanneer men minister Houtart ziet, altijd schijnt hij te glimlachen. Maar
wanneer men dichterbij komt, merkt men dat het geen glimlach is. Het is de natuurlijke
uitdrukking van een kalm, bedaard gezicht, waarover geen hartstochten rillen, geen
bekommernissen bij machte zijn een schaduw te werpen. Zijn ogen, die zich
terugtrekken in zichzelf, hebben de glans van een zonnestraaltje in de winter. Maar
glimlachen doen ze niet. En wanneer ze dat soms toch wel doen, in de zeer zeldzame
ogenblikken dat hij door een dwaze aan-
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val lichtelijk geërgerd is, dan is dat veel erger dan wanneer twintig
volksvertegenwoordigers elkaar zouden uitschelden voor bandiet en beurzensnijder.
Men ziet het, op het gezicht van Baron Houtart kan men kathedralen, of liever
Nationale Banken bouwen, met onwrikbare grondvesten. De warm uitstralende
distinctie van zijn persoonlijkheid is een weldaad voor alle volksvertegenwoordigers,
die het zeer nodig hebben.
Waarom draagt hij geen bakkebaarden? Het effen blanke voorhoofd schuift zo
lichtelijk kalm achteruit tot aan de eerste haren, die wit zijn en schaars, maar niettemin
regelmatig in twee helften over zijn schedel zijn verdeeld, met een lijn in het midden.
Baron Houtart is de schoonste vertegenwoordiger van het stilaan verdwijnende
geslacht der ‘oude parlementairen’.
Ach! dat oude geslacht!
Wat waren ze deftig, wat waren ze gedistingeerd, wat waren het bedaarde, waardige,
representatieve heren!
Ik zie ze nog voor me, zoals zij de Kamer binnenkwamen met gezichten, bewust
van hun taak en hun verantwoordelijkheid tegenover het vaderland. Ze lachten en
praatten niet bij het binnenkomen, ze verloren geen ogenblik het vormelijke van hun
houding, en ze gingen ietwat gebogen omdat zij ernstig meenden, daardoor hun
aanzien nog te verhogen. Ze waren altijd in het zwart, geklede jas, en droegen de
hoge hoed.
Wie zou het toen hebben aangedurfd, onder de heren van de rechterzijde, zonder
buis of redingote
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in de Kamer te verschijnen! Zelfs de ambtenaren ondergingen die invloed. Zij droegen
ook een buis, een geklede jas, en voorwaar, zij zagen er deftig uit, de griffier, Van
Elderen, Perier, Brants, Beun, Catteau, Van Cauteren. Iedereen zag meteen, dat het
‘groot volk’ was.
Moest er nu iemand in die kledij in de Kamer verschijnen, ze zouden hem
onmiddellijk aanspreken met ‘sincères condoléances!’
Maar zij maakten zich nooit druk in de kamerdebatten en de lawaaierige socialisten
waren voor hen een bestendig voorwerp van verbazing en ergernis. Ze dutten wat
meer in de Kamer, maar niemand vond dat vreemd of ongewoon en het was alleszins
beter, dan het praten van tegenwoordig.
Misschien waren ze, ondanks die redingote en die hoed, niet slimmer dan zij, die
nu zo lelijk gekleed in de Kamer zetelen, maar ze zagen er dan toch verstandiger uit
en daar alleen komt het op aan, in de politiek.
Ach ja, waar is de tijd?
Daarom doet het mij zo goed, mijnheer de Baron, naar uw gezicht te kijken, in
stilte, zodat niemand het ziet, en te denken aan het verleden.
Zo zit daar Baron Houtart en luistert naar de redevoeringen.
Geen teken van goed- of afkeuring verschijnt op zijn gezicht, geen verwondering,
geen verontwaardiging, het is juist allemaal eender of er ofwel vóór, of tegen hem
gesproken wordt. Op zijn gezicht staat steeds diezelfde bijna starre glimlach,
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die geen glimlach is. Het tegendeel van Jaspar, die danst op zijn plaats en kwaad
wordt voor de anderen. Zo heeft hij het air, tegenover de oppositie, van vaderlijke
welwillendheid, van vriendelijk geduld, zonder daarom enig overdreven belang aan
hun woorden te hechten. En hij heeft juist dezelfde aandacht voor de Vlaamse
redevoering van een brave jongen als Gustje Debunne, waarvan hij niets verstaat,
als voor die van Van der Velde. Een bewijs van zijn groot rechtvaardigheidsgevoel
en van zijn superioriteit.
Als hij rechtstaat om te antwoorden, schijnt de indruk van behaaglijke rust van
hem weg te gaan. Hij heeft voor niets anders daar zitten wachten, dan voor zijn eigen
woorden.
Hij houdt zijn papieren in de rechterhand, met de linkerhand, - de top van de
wijsvinger op de top van de duim, - doet hij kleine correcte gebaren en geen ogenblik
verliest hij iets van zijn distinctie, van zijn waardigheid.
Zijn stem klinkt gedempt, omfloerst, met een zachte ondertoon, die schijnt te
komen uit zijn hart. Eentonig, nooit hoger of lager, nooit sneller of langzamer, doet
die gelijkmatige stem denken aan een wiegelied.
In alles even kalm, even onverstoorbaar, staat hij daar als het beeld van de dienaar
des vaderlands. Loyaal, van hoofd tot voeten traditioneel, staat hij buiten of boven
de politieke herrie. Hij ziet alleen het land, de regering, van uit het verheven standpunt
der staatsfinanciën. Taalkwestie, sociale wetten, leger, dat laat hem allemaal koud,
het is de taak van de collega's. Hij vraagt hen ook niet, zich met ‘zijn’ financiën te
bemoeien.
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Hij was onder Louis XIV of Napoleon I perfect op zijn plaats geweest.
Mijnheer de Baron, ik groet u.
En zo dit briefje maar saai is, wel, - en dit is misschien het enige wat ongunstig
klinkt, - het is moeilijk over een zo waardig man als u anders te schrijven, dan op
een beetje een saaie toon.

Eindnoten:
(21) Idem 28-12-1930, E.v.C.
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IX. ‘L'Affaire Léon Moulin’(22)
Ja zeker, we hebben nu een ‘Affaire Léon Moulin’ aan de hand en het is nog wel een
affaire, die min of meer Europese vermaardheid heeft gekregen, die de naam van
ons land in de buitenlandse kranten heeft doen schitteren. Jammer, dat het nu juist
met Italië moest zijn, dat we zo iets aan de hand krijgen.
Het is nu al bijna drie weken geleden, dat het gebeurd is. Het leek een ogenblik
of te Brussel ging een revolutie uitbreken, - maar die indruk krijg je gauw, te Brussel,
- en de gazetten zijn er nog niet over uitgepraat.
Het motief duikt nog voortdurend op. Eergisteren hebben de studenten van
Barcelona geprotesteerd, gisteren werd in de gemeenteraad van Brussel een motie
aangenomen, en op het aanstaande studentencongres zal het nog wel eens ter sprake
komen. Wat is er gebeurd?
Op 14 april 1931 kreeg onze Minister van Buitenlandse Zaken een schrijven van
de heer Moulin, dat zijn zoon, Léon Moulin, die op reis was in Italië, sedert 20 april
geen nieuws meer van zich liet horen. De minister vroeg dadelijk inlichtingen aan
de consul-generaal van België te Milano en enkele dagen later vernam hij, dat Léon
Moulin te Milano werd gevangen gehouden en er zeer ernstige beschuldigingen op
hem wogen.
Hij werd er namelijk van beschuldigd, brieven en documenten, uitgaande van
vijanden van het fascistisch regime, tersluiks te hebben overgebracht, inlichtingen
van vertrouwelijke aard te hebben in-
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gewonnen en te hebben deelgenomen aan een politiek komplot.
Het was iets minder dan een beschuldiging van samenzwering tegen de veiligheid
van de staat, waartegen het Italiaanse strafwetboek strenge straffen voorziet en welke
onder de bevoegdheid valt van de ‘bijzondere rechtbank’ door het fascisme in het
leven geroepen.
Wij hebben ons niet te bemoeien met de administratie van de justitie in een vreemde
staat. Wijzelf zouden dat evenmin dulden van een ander land. Elke staat regelt zijn
politieke en gerechtelijke instellingen naar eigen goeddunken en daaraan is iedereen
op zijn grondgebied, vreemdeling of eigen landgenoot, onderworpen. Voilà, kort en
goed, daar kan geen mens wat tegen inbrengen. Op verzoek van onze regering kregen
de Belgische ambassadeur te Rome en de consul-generaal te Milano, de toelating
van de Italiaanse overheden, Moulin in de gevangenis te bezoeken, in aanwezigheid
van een agent der openbare veiligheid. Onze minister had eveneens gevraagd
‘volledige waarborgen voor de vrijheid van verdediging’, namelijk dat hij door een
advocaat zou verdedigd worden en bij voorkeur een Belgisch advocaat, dat het debat
zou publiek zijn en dat de Belgische ambassade een paar afgevaardigden naar de
rechtszitting zou mogen zenden.
Dat werd geweigerd, gedeeltelijk tenminste.
Moulin mag niet verdedigd worden door een Belgisch advocaat, omdat de Italiaanse
wet dit niet toelaat, evenmin als de Belgische wet een Italiaanse advocaat toelaat in
België te pleiten. Moulin is echter vrij, zijn eigen verdediger te kiezen. Het
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vonnis zou echter publiek zijn en afgevaardigden van de Belgische ambassade zouden
erop aanwezig zijn.
Dit zijn de nuchtere feiten en men ziet, dat het werkelijk veel minder is dan al die
herrie in een paar Brusselse franstalige kranten wil doen geloven.
Wat was daarvan de aanleiding?
Toen de pers had bekend gemaakt, dat professor Léon Moulin te Milano
aangehouden was door de fascistische politie, zonder dat men iets wist van de
omstandigheden, kwam er beroering onder de studenten van de Brusselse universiteit.
Dat is best: studenten moeten roerig zijn, moeten manifesteren, ruzie maken, ruiten
ingooien, vechten. Dat bewijst, dat ze jong zijn, dat er fut in zit.
Anders worden het droogstoppels en daar komt later niets van terecht. Ze hoeven
zelfs niet altijd te weten waarvoor ze manifesteren en vechten, al is het voor de eerste
de beste dwaasheid, dat komt er niet op aan. Dat is zo bij alle studenten over de hele
wereld.
Of nu de luidruchtige verontwaardiging van de Brusselse universiteitsjeugd louter
spontaan was, - het zou onrechtvaardig zijn, dat te loochenen. De beweging ontstond
in dit milieu, omdat Léon Moulin in de pers genoemd werd ‘un étudiant de l'université
de Bruxelles’, terwijl hij feitelijk leraar is in het middelbaar onderwijs. De studenten
zagen in die aanhouding niets anders dan een ‘coup de force’ van een dictatoriaal
regime, dat naar hun mening met recht en wettelijkheid geen rekening houdt, tegen
een van hun kameraden. Ze hielden vergaderingen, optochten door de hoofdstad met
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vlaggen, wimpels, grote borden waarop hun ‘eisen’ stonden vermeld, ze trokken
fluitend en jouwend voorbij het Italiaanse Bureau voor Toerisme, ze gingen huilen
voor de Italiaanse ambassade en ruiten ingooien van het Italiaans consulaat, en meer
andere zaken die gewoonlijk gebeuren in dat soort omstandigheden. Niet te vergeten,
de moties ‘met eenparigheid van stemmen aangenomen,’ welke gezonden werden
aan Koning en regering, en aan de Italiaanse studentencorpsen.
Allemaal schoon en goed. Laten we die feiten niet te erg dramatiseren. De gewone
Brusselaar, the man in the street, is heel kalm gebleven, heeft zijn dagelijks werk
gedaan als altijd, heeft gemompeld: ‘Het zijn de studenten weer!’ Tot driemaal toe
zijn ze de straat op getrokken, werd de politie gemobiliseerd, moest de Italiaanse
ambassade bewaakt worden. Ze hadden er zelfs de studenten van de andere
universiteiten bij uitgenodigd, die wel allemaal een ‘afvaardiging’ zonden met een
vlag, maar feitelijk is de beweging Brussels gebleven. Men kan moeilijk beweren,
dat de ‘openbare opinie’ in België zich er warm voor gemaakt heeft. Naargelang de
feiten bekend werden, waarvan Léon Moulin werd beschuldigd, verkilde de
verontwaardiging en men hoorde overal zeggen: ‘Wat moet die jonge vent zich ook
gaan bemoeien met zaken, die hem niet aangaan! Dat zouden wij in België ook niet
dulden van eender welke Italiaan.’ En de Brusselaar voegde er een van zijn spreuken
aan toe: ‘Wie zijn... vel verbrandt, moet op de blaren zitten.’
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Bij de studenten zelf, koelde het vuur. Hun eerste, indringende eis, was de
onmiddellijke invrijheidstelling van Léon Moulin. Het bericht, dat hun held gewikkeld
was in een komplot tegen de veiligheid van de staat en bekentenissen had afgelegd,
viel als een emmer koud water op hun hete hoofden.
Toen werd het parool: Léon Moulin mag niet verschijnen voor het ‘speciale
tribunaal’, dat geen rechtbank kon genoemd worden, omdat alle rechters creaturen
waren van Mussolini, die geen onpartijdig vonnis mochten vellen. Ze zonden zelfs
een vinnige motie aan de Italiaanse studenten, aan de Volkenbond, aan ik weet niet
wie nog allemaal. Dat was, toen ze reeds de ruiten hadden stuk gegooid in het
Italiaanse consulaat te Brussel. Ze kregen van de studenten te Rome een even vinnig
telegram terug en hun fascistische kameraden begonnen te Rome ook te manifesteren,
trachtten daar ook ruiten stuk te gooien, en ook daar moest de politie optreden. Voor
het paleis van Mussolini gingen ze roepen: Leve de Duce! en de Duce kwam aan het
raam en deed een mooie redevoering.
Neen, zo erg is het eigenlijk niet geweest.
De Romeinse studenten beginnen alleen een domheid, met hun Brusselse
kameraden te verwijten, dat dezen niet gemanifesteerd hadden toen er te Brussel een
aanslag werd gepleegd tegen prins Umberto, op de dag zelf van zijn huwelijk met
de Belgische prinses Marie-José. Want die aanslag werd gepleegd niet door een Belg,
maar door een landgenoot van de Italiaanse kroonprins en dat om redenen van
Italiaanse politiek.
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Spontaan was het verzet van de Brusselse universiteitsjeugd wel, maar het kan niet
geloochend worden, dat de beweging, - indien men dat grote woord gebruiken mag,
- werd geleid en aangewakkerd door politieke kemphanen en door de vrijmetselarij.
De socialisten, - dit spreekt vanzelf, - worden gloeiend als zij de naam van
Mussolini nog maar horen. De moord op hun kameraad Matteoti, de harde behandeling
van socialisten in Italië, ligt hun zwaar op de maag, en dat is te begrijpen. Het moet
dan ook niemand verwonderen, dat op de studentenmanifestaties bijna uitsluitend
het woord werd gevoerd door socialistische kopstukken, dat bij de herrie in de straat
een socialistische senator werd aangehouden (door een pompier nog wel!), dat de
studenten van de katholieke universiteit te Leuven neutraal zijn gebleven.
Het is zeker: moest Léon Moulin een katholiek student zijn geweest aan de
universiteit te Leuven, of een Vlaams-Nationalistisch student van de Gentse
universiteit, dat de Brusselse studenten, de Brusselse heren van socialisme en loge,
zeer kalm erbij zouden gebleven zijn en het hoegenaamd niet nodig zouden geacht
hebben, voor een ‘calottin’ van Leuven of een ‘activist’ van Gent de straat op te
trekken en ruiten in te gooien. Men heeft dan ook slechts in een paar kranten van de
hoofdstad werkelijk sympathie betoond voor die herrie.
En op dit ogenblik is het goddank allemaal voorbij.
Dat de heer Moulin, Belgisch onderdaan, in een vreemd land voor een bijzondere
rechtbank moet
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verschijnen, die naar onze opvattingen van recht en wettelijkheid volstrekt geen
waarborgen biedt van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, daartegen komt ieders
geweten in opstand. Daartegen protesteert de hele wereld.
Die rechtbank bestaat uitsluitend uit officieren van de fascistische militie. Zij geeft
de indruk, haar uitspraken te regelen volgens de bevelen van de grote Fascistische
Raad en zelfs de advocaten zijn niet vrij in hun verdediging, omdat een niet-fascistisch
advocaat onmogelijk voor een Italiaanse rechtbank kan optreden.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft dan ook met aandrang aan de
Italiaanse regering gevraagd, dat Moulin voor een gewone rechtbank zou mogen
verschijnen, dat de debatten publiek zouden zijn en een Belgisch advocaat als
verdediger zou mogen optreden, maar dit laatste werd vlakaf geweigerd. We hebben
hoger gezegd, op welke grond. Maar dit heeft in ons land toch een pijnlijke indruk
gemaakt.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd er over ‘l'affaire Léon Moulin’
geïnterpelleerd door de communist Jacquemotte. Hij deed het in heftige woorden,
noemde de Italiaanse regering ‘un gouvernement d'assassins’ en moest door de
kamervoorzitter herhaaldelijk tot de orde worden geroepen. Ook de socialisten
kwamen aan het woord en waren niet minder scherp in hun betoog.
Op waardige wijze heeft de Minister van Buitenlandse Zaken geantwoord en de
zaken in hun waar daglicht gesteld.
Sedertdien wordt er niet meer over gesproken. Beter ook.

Eindnoten:
(22) In ‘Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië’ van 13-7-1931, ondertekend Dr. Ernest
Claes.
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X. Zijne Excellentie Miel Van Dievoet(23)
Op de feestdag van de heilige Krispijn, patroon van de leerlooiers en schoenmakers,
en van de Ministers van Landbouw, zijnde de vierde zondag van de maand oktober
en tevens de dag nà mijn verjaardag, in het jaar negentienhonderd eenendertig, werd
in de Lovenstee Zijne Excellentie de heer Miel Van Dievoet, Minister van Landbouw,
gehuldigd door leden en oud-leden van het Leuvens rechtsgenootschap.
Het was mooi weer, het banket niet te duur en daar in de aristocratische wereld
van al deze ministeriële vrienden en kennissen vooralsnog geen crisis noch
vermindering van honoraria voelbaar is, waren de scharen flink opgekomen voor het
feestmaal: advocaten en politici, ministers en professoren, burgemeesters en
volksvertegenwoordigers, mitsgaders wat kleinigheid als daar zijn: ambtenaren,
studenten en meer andere geïnteresseerde personaliteiten, want een minister is altijd
voor het een en ander bruikbaar, in die wereld.
Zo zaten ze daar dan, in het ‘Hotel des Brasseurs’ te Leuven op die zondag 25
oktober, een dag waarop de meeste studenten naar het moederlijk vaderhuis zijn
getogen, met zich meenemend alle gevaar voor geweld en wallebakkerij.
Er zaten aan die rijke tafelen:
1) Professor Sencie. Er is geen goed, dat ik over professor Sencie niet zou zeggen.
Er zijn in Vlaanderen veel mensen, die ik evenzeer acht, maar niemand die ik
méér acht. Evenwel, naar mijn oordeel en jarenlange ondervinding, heeft
Onze-Lieve-Heer
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professor Sencie opzettelijk geschapen, om in Vlaanderen banketten te
presideren. Ik ken geen gezicht, dat meer appetijt geeft, geen ogen die u meer
aanzetten tot het gebruik van overvloedige drank. Er gaat van hem iets uit als
van een fles Rijnse Liebfrauenmilch, die de brand van Leuven heelhuids heeft
doorstaan.
2) Professor Noyons. Die is nog altijd maar voor één tiende ver-Utrechtst en blijft
negen tiende flamingant. Zijn plaats was en is hier. Des te meer, daar hij met
zijn verleidelijke blonde manen me onweerstaanbaar doet denken aan Pee
Dierckx, een fameus Leuvens katholiek student uit mijn tijd. Ik kan professor
Noyons geen groter eer aandoen, dan hem te vergelijken met mijn vroegere
wisselvallige en tussentijdse kameraad, al heeft hij hem nooit gekend. Merk
wel, die vergelijking slaat alleen maar op het uiterlijke. - De macht van professor
Noyons vriendelijkheid grenst aan het miraculeuze.
Ik heb eens gehoord van een zieke, die zich voor de derde maal door hem van
de appendice liet opereren, alleen maar om door hem behandeld te worden. En
iedere keer heeft professor Noyons die blindedarm consciëntieus weggenomen.
Weze dit een les voor alle toekomstige dokters van Leuven!
3) Minister Van Isacker. Die zat daar juist zoals hij twintig jaar geleden de
banketten bijwoonde van Moeder Westvlaamse. Niet beter of niet slechter.
Sedert hij minister is, denkt hij vreselijk serieus te moeten kijken, wat niemand
gelooft. Hij blikt naar de kostbare spijzen van de Brasseurse keuken, precies of
dat voor een minister maar zeer gewone kost is. Het is een feit, dat het gezicht
van minister
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Van Isacker op een banket tot ernstige overwegingen stemt, als bijvoorbeeld
de kwitanties voor postabonnementen die allemaal tegelijk afkomen. Het is
geen plezant ministerie, dat hij zogenaamd te leiden heeft, veel minder dan dit
van Miel Van Dievoet, waarin meer variatie is.
4) Frans Van Cauwelaert, die met zijn gewijde baard over de tafel burgemeestert
en zodanig aan banketten gewoon is geraakt, dat Madame Van Cauwelaert met
hem geen huis meer kan houden, als hij acht dagen zonder moet blijven. Het
doet hem goed, daar te zitten, bij allemaal trouwe vrienden en lachlustige politici
en professoren als prof. Van Goethem naast prof. Fransen, als Rik Borginon
naast monseigneur Luytgaerens. Het is voor Frans Van Cauwelaert, dat
Rabindranath Tagore schreef: ‘It is the moon which has room for stains, not the
stars.’ Voor mij bent u een blanke maan, Frans.
5) Monseigneur Luytgaerens. Sedert ik hem ken, is de kin van monseigneur
Luytgaerens mij een raadsel geweest. Het is een uitdagende kin, die beter zou
passen bij een fascist. Dank zij die kin, is hij in de Boerenbond gekomen en het
is alleszins eerbiediger, over monseigneurs kin te spreken, dan over zijn voeten.
Ik zou overigens niet weten, wat ik in verband met deze laatste lichaamsdelen
zou kunnen zeggen, tenzij, dat ze op opvallende wijze aangeduid zijn voor de
positie, die monseigneur bekleedt. Waar de kin van monseigneur onder de boeren
verschijnt, komt er zonnigheid.
6) Prosper Thuysbaert. Toen hij student was, ging hij door voor de dikste student
van het Zoete Waasland. Sedertdien is hij in aanzien, geleerdheid, dikte,
toegenomen. Beziet hem. Je mag recht
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uit China komen, je raadt onmiddellijk dat hij notaris is. Ik ken geen mensen,
op wier gezicht een zo doorlopende glans van voldaanheid ligt als bij de
notarissen. Zij bezitten fysieke, biologische en morele kwaliteiten, die aan hun
vak verbonden zijn. Politieke christen-democraten als bijvoorbeeld minister
Heyman en pater Rutten, kunnen met de beste wil van de wereld niet die
uitdrukking van naïeve eerlijkheid en cruciale onbaatzuchtigheid op hun gezicht
leggen als een goed notaris dat kan doen. Een notarisgezicht als dat van Prosper
Thuysbaert boezemt mij meer vertrouwen in, dan een kluis van de Société
Générale, dan een winst-en-verlies balans van de Nationale Bank. Op een banket
maakt dat gezicht het eigenaardig effect op de garçons: dat zij niet te lang zullen
moeten lopen om alle consumpties betaald te krijgen, iets wat
volksvertegenwoordigers, burgemeesters en pastoors nog wel eens vergeten,
hebbende te veel beslommeringen van de andere kant. Een notaris nooit.
7) Ja, dat is 'm! Rik Borginon. Al is hij dan nationalist, hij is toch zijn oud-kameraad
mee komen huldigen, en dat is schoon van hem. Andere dingen zijn lelijk van
hem. Ik voeg dat er dadelijk bij, om niet te laten veronderstellen, dat ik de
fronters verdedig. Rig Borginon is als fronter in de wieg gelegd. Ik ken een
portret van hem, een mooi - (ja, ja, mooi!!) - ventje met blonde krullen en blote
knietjes, ‘unbedingte reine Unschuld’, te midden van... vijfhonderd
pensionaatsmeisjes. En hij zit daar met een snuit zo onnoemlijk zuur, azijnachtig,
venijnig, terwijl de hem omringde jeugdige maagdekens gelukzalig op hem
neerzien. Hoe de tijd iemand veranderen kan! Toen was hij al
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fronter, te Pamel. Hij was fronter in het college, aan de universiteit, aan het
front, en op het justitiepaleis. Als de frontisten ooit verdwijnen, terugkerend tot
de katholieke partij, dan is Rik Borginon de laatste fronter, Ward Hermans de
voorlaatste, Meester Butaye de eerste.
Nu het Vlaams mouvement gaat gesolutioneerd worden is daar veel kans toe.
Verder zaten daar nog grootheden velerhande, die ‘De Standaard’ in zijn verslag
van 26 oktober vernoemd of niet vernoemd heeft, naargelang ze medewerker,
abonnent of aandeelhouder in de zaak zijn. Er werd goed gegeten en gedronken,
vooral gedronken, en gespeecht en gepraat. Iedereen deed zijn uiterste best om
geestig te zijn en al beloofde Jan Boon in ‘De Standaard’ daar 's anderendaags
nog op terug te zullen komen, fatsoenlijkheidshalve heeft hij dat niet durven
doen. Zo zijn nu eenmaal de gazetten.
Sap was er niet. Ik ook niet.
Door een samenloop van onverklaarbare omstandigheden, en doordat niemand van
de inrichters eraan gedacht had mij uit te nodigen, - zelfs niet professor Sencie, - ben
ik op dat banket niet aanwezig geweest.
Achteraf heb ik verklaard, uit ‘dépit’, dat ik ergens had moeten zijn, een leugen
waarvan ik wel meer een nuttig gebruik maak om weg te blijven van een feest. Maar
ditmaal was ik er graag geweest. Mijn tafelspeech had me drie dagen werk gevraagd
en ik kende hem zo goed van buiten,
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dat het zeker zou geleken hebben of het zo voor de vuist eruit kwam.
Verloren moeite.
Om nu de vele vrienden die er waren, het genoegen van die mislukte speech niet
te ontnemen, verklaar ik hier wat ik daar op 25 oktober zou gezegd hebben, ter ere
van Zijne Excellentie de Minister van Landbouw.
Monseigneur,
Mevrouwen,
Excellenties,
Mijne Heren.
Nu u er mij toe dwingt, hier gans onverwacht en onvoorbereid, het woord te voeren,
zal ik u in de eerste plaats zeggen dat ik een vriend heb wiens zuster getrouwd is met
een staatsagronoom, en ik daardoor wel met enige kennis van zaken over het
Ministerie van Landbouw kan meespreken.
Van mijn standpunt uit beschouwd, Monseigneur en Mijne Heren, zie ik in het
huidig Ministerie van Landbouw twee polen. Aan het ene eind: de heer minister; aan
het andere eind: een koe. Het zal u misschien tamelijk verbazen, als ik zeg, dat er
tussen de twee wel enig onderscheid bestaat, al ben ik niet zo dwaas uit het oog te
verliezen, de menigvuldige punten van gelijkheid en overeenkomst.
Immers, Mijne Heren, is onder de tegenwoordige volksvertegenwoordigers,
Vlaamse en Waalse, katholieken en liberalen, socialisten en frontisten, van de listige
Van der Velde tot de onschuldige Ward Hermans, de heer Minister van Landbouw,
niet de allervoornaamste, de eerste?
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Staat onder het vee, onder de ossen en stieren, de koeien en kalveren, de vaarzen en
varen, van de geprimeerde provinciale stier tot de onschuldige ‘mutte’, de nobele
koe niet vooraan in de rij? Is er een nuttiger minister dan de Minister van Landbouw?
Is er een nuttiger dier dan de koe? Moest men een nieuwe regering vormen zonder
Minister van Landbouw, het ware een kabinet zonder kop en de ‘Boeren’ in de Kamer
gaven meteen hun ontslag.
Probeer het maar niet! Het gaat nu al slecht genoeg in de Kamer en in de veestapel.
Zoals verder alle volksvertegenwoordigers hopen, Minister van Landbouw te
worden, zo hopen alle vaarzen, kalveren, ‘muttes’, eenmaal koe te worden.
De sociale rol van beiden is ontzaglijk, loopt ineen, op ieder punt van beider
programma; in al hun ondernemingen, successen, tegenslagen, ontmoeten de Minister
van Landbouw en de koe elkaar, staan ze naast elkaar, zijn ze onafscheidbaar. Op
elk punt van de begroting hebben ze gemeenschappelijke belangen: hij als gever, zij
als afnemer, behalve inzake artikel 1: ‘Le traitement du Ministre’. En er is geen koe
in België, geen volksvertegenwoordiger in de Kamer, die daartegen zal protesteren.
Daar ook is trouwens weer de gelijkenis: het onderhoud van een Minister van
Landbouw is geperekwateerd, dit van een koe eveneens en zelfs in een voordeliger
verhouding voor laatstgenoemde.
De Minister van Landbouw zegt: ‘Je ne ris jamais.’ Hij heeft daartoe alle reden.
In deze tijd zou een lachende landbouwminister een affront zijn voor
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de ‘Boeren’. Aan de andere kant zou een lachende koe, in deze dagen van goedkope
boter, kaas, vlees, vet, huiden, een ‘boer’ hels maken. Daarom lachen de koeien ook
niet meer, tenzij op kaasdoosjes. De ‘Boeren’ zijn kwaad op de minister, omdat hij
niet meer ‘geeft’. De ‘boeren’ zijn kwaad op de koeien, omdat ze niet meer ‘geven’.
Als de boeren zo solidairlijk naast mekaar staan, is het dan te verwonderen, dat de
minister en de koe, hunnerzijds, ook dichter bij mekaar staan?
Klassenstrijd! ‘Offre et demande!’
Er zijn, monseigneur, waarde toehoorders, ook trekken van gelijkenis van andere
en diepere aard. De armoede van onze taal, de kwaadwilligheid van zogenaamde
achtbare collega's, de beperkte spreektijd die mij is verleend, beletten mij echter deze
sociale vergelijkingen tot hun uiterste consequenties door te drijven. Maar u,
monseigneur, die hier moraliter en op zo vrome wijze de belangen van de Boerenbond
vertegenwoordigt, - komen de patatten en de groenten, die wij eten en waarover u
de zegen hebt uitgesproken, niet van een der leden van de Boerenbond? - en u, Frans
Brusselmans, die door uw bloeiende welvarendheid een levend bewijs bent hoe
gezond de rooms-katholieke partij en de kerk nog op hun voeten staan, u zult toegeven,
dat er niet de minste kwade intentie mijnerzijds bestaat, wanneer ik het als een
dynamische waarheid verklaar, dat het de Minister van Landbouw goed gaat, wanneer
het ook voor de koeien goed gaat, dat de heer minister niets zou zijn, uiterlijk
gesproken, zonder zijn jacquetje, zoals een koe op de markt enorm van haar waarde
verliest, als ze geen horens heeft; zelfs een koe met één
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hoorn is als een minister met één broekspijp, en evenmin als de koe heeft de minister
er schuld aan, dat het ammoniaksulfaat zo duur kost...
Maar, om te antwoorden op het hatelijk glimlachje dat ik hier rond de tafel bespeur
op de gezichten van enige ‘achtbare’ partijgenoten, wil ik dadelijk toegeven, dat er
tussen een Minister van Landbouw en een koe ook wel enig onderscheid bestaat.
Morgen kan de Minister van Landbouw vallen, dan komt er een ander, dan is hij
ex-minister. Een koe blijft een koe. Nooit gehoord van een ex-koe, zelfs niet te
Brussel. Ook nooit gehoord van een minister, die leed aan mond- en klauwzeer zoals
een koe dat kan. Een koe blaat, een minister niet, een volksvertegenwoordiger soms.
Het onderstel van een Minister van Landbouw heet: benen. Bij een koe: poten. De
minister loopt op twee, de koe op vier. De produktiemogelijkheden, als daar zijn:
leder, knopen enz., laat ik buiten beschouwing, daar ieder van de hier aanwezigen
wel zoveel van de landbouw begrijpt, dat hij daarover bij de komende begroting een
redevoering kan houden...
Monseigneur, Dames, Heren, hier eindig ik, al heb ik op verre na niet gezegd wat
ik te zeggen had. Was het niet, dat ik aan de geachte jubilaris een bijzonder bewijs
van mijn genegenheid wilde schenken, zou ik zoveel tijd niet in beslag genomen
hebben. Maar ik ben een van zijn trouwe kiezers in het arrondissement Brussel. Ik
heb het mijne willen bijdragen, met het oog op de komende verkiezingen. Ik heb
kwaadwillige tafelgenoten de mond willen stoppen en willen bewijzen dat, zo de
ex-Excellentie Minister Baels, uitstekend het onder-
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scheid kende, - zijnde van Oostende en bedreven in het vissersbedrijf, - tussen een
kabeljauw en een schelvis, de huidige minister misschien met dezelfde voldoening
een makreel of een haring verorbert, maar uitstekend op de hoogte is van de eigenlijke
landbouw, van veeteelt en paardenfokkerij, van hop en vlas, en dat hij, komende uit
het Payottenland, weet waar zijn plaats is.
En nu zwijg ik, om het woord te laten aan de heer Frans Van Cauwelaert.
Is het niet spijtig, dat ik die speech niet heb kunnen uitspreken? De schuld van
professor Sencie!

Eindnoten:
(23) In ‘Hooger Leven’ van 20-12-1931. (E.v.C.)
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XI. Over Bolsjevisten, Nationalisten en Fascisten(24)
Ieder volk, dat nog enig zelfrespect bezit en niet helemaal vermaterialiseerd is door
stabilisatie en belastingen, moet vandaag de dag in zijn schoot een zekere hoeveelheid
bolsjevisten, nationalisten en fascisten tellen, wil het in de wereldpers de plaats
bekleden, waarop het meent aanspraak te mogen maken.
Denk er eens aan, hoe saai de wereld zou worden, als er op een dag geen
bolsjevisten en geen fascisten meer zouden zijn. Het is, daargelaten de beursberichten,
ongeveer het enige dat ons in de kranten nog opwarmt, ons hoofd heet maakt, ons
in stilte eventjes doet... vloeken.
Wij leven in een tijd van inzinking, een flauwe, zoutloze tijd, en we moeten alleen
vechten, slaan en ons best doen om op de helling van de heuvel te blijven, om niet
naar beneden te tuimelen. We kunnen ons niet de hooghartige trots veroorloven,
hogere bergtoppen te bereiken.
Ha! Waren er geen bolsjevisten, waren er geen fascisten!
Die geven ons tenminste nog de illusie van iets anders, iets beters, iets hogers.
Wij hebben er in België ook. Natuurlijk hebben wij die. Wat zouden we in België,
- ik bedoel daarmee Brussel, - niet hebben!
Wij hebben de koning en het gouvernement, wat ongeveer hetzelfde is. Wij hebben
Manneken-Pis en wij hebben burgemeester Max, wat ook ongeveer
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hetzelfde is. Wij hebben Gueuze-Lambic, het zuurste bier van heel Europa, en we
hadden verleden jaar bijna een verdrag met Holland. Wij hebben een geheim militair
verdrag met Frankrijk, al kunnen we van dat land geen gunstig handelsverdrag krijgen,
en onze koning heeft al twee eredegens gekregen van Parijse generaals. Wij hebben...
Ja, zeg eens, wat wij eigenlijk niet hebben! Hoe zouden in zo'n land dan fascisten en
bolsjevisten kunnen ontbreken?
Met onze fascisten is het tot dusver niet zo briljant verlopen. Daar zijn er, die beweren,
- en dat zullen wel kwaadwillige tegenstrevers zijn, - dat hun glorietijd voorbij is,
dat het niet pakt, dat ze achteruitgaan. Hun schitterperiode was de tijd van het
annexionisme. Want onze fascisten zijn ook onze nationalisten. Dat zijn de mannen
van ‘le Limbourg cédé’, van ‘La Flandre Zéelandaise’, van de Wielingen, van de
aanhechters van het Groothertogdom-Luxemburg, van de vrije Rijn-staat, van de
Belgische vlaggetjes in de Hollandse wateren, van de nachtelijke aanplakbrieven in
Hollands-Limburg en van de vliegtuigen, die papiertjes lieten vliegen boven
Maastricht.
Het zijn de heren, die spuwen op al wat Hollands is en nog meer op al wat Vlaams
is.
Ze dragen allemaal, zonder uitzondering, Belgische decoraties en Franse decoraties.
Ze spreken allemaal zonder enige moeite lange redevoeringen uit in het Frans, lijden
aan chronische woedebevliegingen en politieke ambities. Ze zijn allemaal zeer goed
gekleed, de jongsten onder hen dragen bij
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voorkeur charlestonbroeken en zijn belust op amoureuze perikelen.
Ze komen uit de fijne families van de ‘haute bourgeoisie’ der stad Brussel. Velen
dragen een nobele ‘de’ voor hun naam en is die naam Vlaams in zijn schrijfwijze,
wordt hij toch uitgesproken net of het Frans is, bijvoorbeeld: van Yperseele klinkt
in hun mond d'Ypersèl, wat veel mooier is. En het zijn - God zij dank! - edele namen
waarvan men nooit in de ‘Geschiedenis des Vaderlands’ iets gehoord heeft, zelfs
niet in de allerlaatste geschiedenis, vanaf augustus 1914.
Maar ze hebben geld en pretentie, en ze maken veel lawaai.
Met geld en pretentie is het gemakkelijk, lawaai te maken, dat weet iedereen, en
pretentie zelf is niet moeilijk als men rijk is. Ze zijn bovendien meest allemaal ‘fils
unique’ en trouwen zij zelf eens, dan kopen ze geen kinderen meer, het edel geslacht
sterft uit - en hier zeg ik nogmaals: God zij dank!
Onze fascisten of nationalisten hebben na de wapenstilstand veel van hun neus
gemaakt. En zij hadden het geluk, in Paul of Polleke Hymans (spreek uit: Immense,
op zijn Frans), alsdan Minister van Buitenlandse Zaken, een welwillende
beschermheer te vinden.
Hun hoofdman, stichter, woordvoerder, kreeg zelfs een kantoor in het Foreign
Office. Polleke Hymans, zoon van een Hollander, klopte te Parijs Clémenceau, Lloyd
George, Wilson, vertrouwelijk op de schouders en noemde hen ‘Mes Chers Collègues’,
en hij meende, dat de kwestie van Hollands-Lim-
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De norbertijnenabdij van Averbode, een cultuurcentrum in het Brabantse Hageland, was voor Emest
Claes van jongsaf aan een tweede thuis

In de stijlvolle kapittelzaal van de abdij van Averbode haalt de auteur oude en voorzeker prettige
herinneringen op

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

t.o. 233

De landelijke rust van Averbode betekende voor de auteur een weldoende herbronning

Twee bevriende echtparen op wandel in de dennenbossen van Averbode: mevrouw Veremans, Ernest
Claes, mevrouw Claes en toondichter Renaat Veremans
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burg reeds een afgedaan zaakje was. Maar Clémenceau fronste gevaarlijk zijn zware
wenkbrauwen en zijn snor, Wilson vroeg eens: ‘Who is that man, Hymans?’ en Lloyd
George glimlachte.
Dan was daar opeens die gevaarlijke kerel: Van Karnebeek. Als Hymans diens
gezicht maar te zien kreeg, werd hij al bleek van akeligheid.
Kortom, het viel in duigen. Zoals de Wielingen in duigen vielen, zoals het hele
nationalistisch-annexionistisch spel in platte duigen was gevallen. Zoals zijzelf stilaan
in duigen vallen. Er zit geen ruggemerg meer in die mensen. Hun troepje blijft bestaan
uit een hoopje Brusselaars, politici, journalisten en advocaten, met veel tijd en veel
geld. In het land gaat de vlieger niet meer op.
Om zich te troosten en elkaar moed in te spreken, houden ze om de maand een
‘diner’. Ze zijn al aan nummer... ik weet niet hoeveel. Daar wordt dan telkens door
de ene of andere grootheid van het binnenland (lees: Brussel) of buitenland (lees:
Frankrijk) een speech afgestoken:
1o ter ophemeling van nationalisme, fascisme en dictatuur;
2o misprijzende afkeuring van alle democratie.
Hun grootste vijanden blijven de Vlamingen en wat hebben ze verleden jaar hun hart
kunnen ophalen tegen Holland, omdat de Hollanders het verdrag verworpen hadden.
En nu vraag ik u, Hollander die dit leest, wat u denkt van die Hollandse professor,
die een paar weken geleden op een der beruchte diners van het ‘Comité de Politique
Nationale’ is komen aanzitten, is komen eten en drinken en een redevoering
uitspreken?
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Wat hij er verteld heeft weet ik niet, hij mag nog zo geleerd en neutraal geweest zijn,
ik zeg dat die meneer geen gevoel van eigenwaarde moet bezitten, dat zijn optreden
voor ons, Vlamingen, die het voortdurend gestook van dat comité tegen Holland
steeds hardnekkig bekampt hebben, een slag in het gezicht is. Of weet hij dan niet,
dat er in géén deel van de wereld met meer verachting over Holland, zijn vaderland,
gesproken werd en wordt, dan in het Brussels ‘Comité de Politique Nationale’?
Met zulke mensen breekt men geen brood.

Eindnoten:
(24) In ‘Weekblad gewijd aan de Belangen van Rotterdam’ op 24-3-1928, ondertekend met
schuilnaam ‘Bruu Sanders’, rubriek: Brieven uit Brussel.
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XII. Veel beloven en weinig geven...(25)
Mijnheer Jaspar is ontevreden, de katholieke Vlamingen zijn ontevreden, de
nationalisten zijn ontevreden, de Walen zijn ontevreden, de liberale id. - alleman is
malcontent.
De Vlaamse kwestie ligt als een molensteen op de parlementaire magen. Ze kauwen
en herkauwen het, zonder te kunnen verteren, het gaat er niet door. Daar komt een
maagzweer van, kolieken, galsteen of niersteen.
Ze komen binnen met ontevreden gezichten, gaan op hun plaats zitten met een
lam gebaar, als iemand die zich met tegenzin aan zijn noodlot onderwerpt, ze fluisteren
zonder te lachen, ze vertellen geen moppen meer, ze groeten de ministers met tegenzin,
ze verdommen het stieltje...
Allemaal de Vlaamse kwestie.
Zelfs dat onverstoorbare, goedmoedige, welgedane, ‘jouissante’ gezicht van
Brusselmans, waarop in alle openhartigheid te lezen staat, dat er op deze aarde en in
dit kortstondig tranendal geen goede dingen zijn, waar hij niet op tijd en stond van
genieten wil, dat gezicht hetwelk u onmiddellijk geruststelt over de toekomst van
het Vlaamse ras en van de Boerenbond, en dat, zoals de fijne geur van brandend
biefstuk, een doorlopende uitstraling heeft van goed humeur, - ja, zelfs dat gezicht
van Frans Brusselmans vertoont schaduwen. Er lijkt een zeker négligé te komen in
zijn kostuums, zijn slobkousen zouden eens naar de stomerij mogen, zijn sigaren
schijnen me van mindere kwaliteit dan gewoonlijk...
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Allemaal de Vlaamse kwestie.
Frans Van Cauwelaert trok er in een Franse koleire voor een maand vandoor, recht
naar Napels en Palermo, naar Capri en Ischia, op gevaar af zijn heerlijke baard te
verschroeien aan de vlammen van de Vesuvius, gaf daar veel geld voor uit, kon elk
ogenblik als verdacht aangehouden worden door de fascisten, in de bak gedraaid
wegens hoogverraad en om Léon Moulin gezelschap te houden, om daarna voor een
‘Tribunal spécial’ zijn onschuld te kunnen verdedigen, - Frans Van Cauwelaert, zeg
ik, trok eruit, alleen vanwege de Vlaamse kwestie.
Zelfs de zacht in zichzelf opgesloten, eenzame mens die minister Poullet is, wordt
nerveus. Bij hem komen ze klagen en hun nood uiteenzetten. Hij luistert, op een der
sofa's van de leeszaal, met zijn onmogelijk lange benen overeengeslagen. Hij luistert
als naar een oordeel over de Vlaamse kwestie.
Sap, die lacht in gewone omstandigheden al zo weinig, en als hij dan eens lacht
is hij nog minder te vertrouwen, dan wanneer hij niet lacht. Sap is ontevreden, wordt
nerveus, is zijn stem kwijt van puur zijn hart op te vreten.
Allemaal vanwege de Vlaamse kwestie.
Ward Hermans grinnikt, Vos trekt een Nietzschiaans gezicht, Thomas schijnt
plezier te hebben, Staf Declercq laat zijn baard geheimzinnig glimlachen, Meester
Butaye kijkt onnozel... allemaal om hetzelfde.
Ik spreek niet eens van de Vlaamse ministers, van Heyman, Baels, Van Caeneghem.
Voor hen is het nog het ergst van allemaal. Die slapen er niet meer van. En als ze
durven zeggen, dat het niet waar
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is, dan... Maar het is een feit, dat een minister altijd de waarheid zegt.
Op hun hoofd valt alles. Alleman beweert immers: ‘als zij maar eens wilden!’ Ze
willen wel, ja, ze willen zeker, maar... ze zijn de jongsten van de hele bent, ze
bekleden geen van de drie een absoluut overheersende plaats in hun partij, eenvoudig
omdat daar nog veel andere en waardiger personaliteiten zetelen, als Poullet, Renkin,
Van Cauwelaert, Carton de Wiart, etc. Ze houden aan het werk, dat ze als minister
konden ondernemen, Van Caeneghem met zijn kanalen, dijken en bruggen; Heyman
met zijn sociale wetten; Baels met zijn landbouwhervormingen, werk dat zij zelf
grotendeels gecreëerd hebben, ze zijn niet het soort mensen die op tafels slaan, ruzie
maken, dreigen... Met ontslag? En dan? Dan neemt Jaspar doodgewoon een
plaatsvervanger. En dubbel voelen zij die atmosfeer van ontevredenheid, omdat ze
weten, dat heel Vlaanderen hen in de eerste plaats beschuldigt.
Moesten er dit jaar in Vlaanderen verkiezingen plaatshebben, dan zaten er niet tien
Vlaams-Nationalisten in de Kamer, maar vijfentwintig... Dat kan je overal horen,
tegenwoordig, in Limburg als in West-Vlaanderen, te Antwerpen als te Brussel en
Gent, bij alle katholieke Vlamingen.
Dat weet iedereen in Vlaanderen en dat weten vooral onze katholieke Vlaamse
volksvertegenwoordigers, wier positie elke dag moeilijker wordt. Niet dat de
Vlamingen opeens allemaal nationalist of federalist worden, niet dat ze het programma
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of de gedachten van de nationalisten opeens tot de hunne hebben gemaakt, volstrekt
niet. Maar het zou een verkiezing zijn van ontevredenheid, van verbittering, waaraan
ze uiting willen geven. Net zoals de verkiezing van Dr. Borms te Antwerpen niets
anders was dan een uiting van verbittering tegen Brussel en de regering.
Het programma van de nationalisten, het federalisme, het grootneerlandisme, heeft
daar weinig mee te maken. Overtuigde katholieke Vlamingen, die nooit een
nationalistische krant lezen, die nooit op een frontersvergadering aanwezig waren,
die nooit enige betrekking onderhielden met de leiders van het nationalisme, stemmen
zonder aarzelen voor de Vlaamse extremisten. Die Vlaamse kiezers zijn dom, je kan
zeggen dat het niet zo erg is, zeg al wat je maar wil, maar het is zo. Punt. En alle
verstandige raadgevingen, zelfs van het hoogste gezag, veranderen daar niets aan,
zolang de toestanden op taalgebied blijven zoals ze zijn. Dat men niet probere, de
Vlamingen met halve of driekwart oplossingen gerust te stellen. Daarvoor is het te
laat. Een driekwart oplossing zou misschien vier of vijf jaar geleden bevrediging
gebracht hebben. Nu niet meer. Nu zou dit de toestanden nog verscherpen.
Zo staan de zaken. Zo is het nu gesteld in het land en ook in het Parlement. De
ontevredenheid is gegroeid tot een geweldige crisis. Onze katholieke Vlaamse
volksvertegenwoordigers weten dat allemaal zeer goed. Maar het gaat niet op, hen
daarvoor verantwoordelijk te stellen en hen ervan te beschuldigen dat ze niets doen,
hen lamlendigheid te verwijten. Ze houden niet op, het aan de regeringspersonaliteiten
te zeggen. Ze weten het beter,
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dan eender wie. Maar zo min als Baels, Heyman en Van Caeneghem alleen meester
zijn in de regering, zo min als de fronters zelf de meerderheid vormen in de Kamer,
evenmin maken de katholieke Vlaamse volksvertegenwoordigers de meerderheid
uit in de twee regeringspartijen, zelfs niet in hun eigen partij, denk ik.
Zeggen, dat ze meer zouden kunnen doen, - akkoord. Ze zouden heel wat meer
kunnen doen om de regering tot een verstandiger politiek te brengen. Maar of dat
lukken zou? Ze vormen een meerderheid met de liberalen. En er is in de Kamer altijd
een andere meerderheid mogelijk. Waar staan we dan?
Overigens, hetzelfde zou men kunnen zeggen van de Vlaams-Nationalisten. Of
moeten wij erop wijzen, dat ze door een deel van hun volgelingen voor lamzakken
uitgescholden worden, op het kantje af verkocht ‘aan de Belgique’? Werd een van
hun gekozenen niet gescholden voor ‘Belgicist’?
De schuld ligt in de eerste plaats bij de heer Jaspar, met zijn dwaze beloften, het
taalvraagstuk geheel op te lossen vóór 1930, een belofte, die hij nu tracht te
verdoezelen. De schuld ligt ook bij de Brusselse liberalen, die halsstarrig weigeren
aan Vlaanderen zijn volle recht te schenken.
Nu zijn er nog vijftig procent van de nationalistische kiezers terug te winnen,
binnen een jaar is dat te laat. Nu zijn vijftig procent van de nationalisten niet
anti-Belgisch, niet tegen de dynastie, - binnen enkele jaren zijn ze dat wel.
De dingen keren snel in de sfeer die nu in Vlaanderen heerst.
Men denke aan Spanje, aan Catalonië.

Eindnoten:
(25) In ‘Hooger Leven’ van 24-5-1931. (E.v.C.)
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XIII. Macabere bespiegelingen(26)
We kennen ze allemaal, nietwaar, dat soort mensen die er plezier in hebben over
smerige dingen te spreken, om hun toehoorders dagenlang te degouteren van eten
en drinken, om u te doen zweten van benauwdheid in de maag. Zo'n mensen zijn er.
Ikzelf heb een oom gehad, die het heel grappig vond, als ik soms bij hem aan tafel
zat, allerlei vuile, walgelijke dingen over eten te vertellen, histories van slijmerige
slakken en stinkende padden... Brrr! Hij is nu gelukkig dood, die oom, en ik kan als
christen mens niet luidop zeggen dat ik hoop, dat hij in de hel zal zijn. Maar ik hoop
in ieder geval, dat Onze-Lieve-Heer hem in het vagevuur eerst een paar jaar met zijn
kop in een beerput heeft laten hangen, alvorens hem in de hemel binnen te laten. Dan
zal hij op die manier misschien betere manieren hebben geleerd, om bij de engelen
aan tafel te zitten.
Ja, ja, wat gaan we daar in de hemel allemaal niet bijeen vinden, later, om van de
hel nog niet te spreken. Ik ken een pastoor... nu ja, voor een andere keer.
Maar in de deftige Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft mij nog nooit een
mens zozeer gedegouteerd als... Dokter Jan Rombauts, burgemeester van Herentals.
En dat is nochtans een van de deftigste mensen, die in het Parlement zetelen: beleefd,
vriendelijk, voorkomend, hulpvaardig, altijd netjes in de kleren, jeugdig blozend
gezicht, rookt nooit slechte sigaren, wordt door alleman geacht en gewaardeerd. Toch
heeft die brave heer mijn
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zenuwen van streek gebracht door zijn redevoering in de Kamer op vrijdag 26 juni.
Lijkverbranding - crematie - inceneratie - verassing - of ‘pulverisering’ zoals de
evangelisch uitziende Victor Delille het op zijn bijbels noemde. (Victor Delille,
redacteur van de ‘Journal de Genève’ en oud-professor aan de Universiteit van
Maldegem (Gent bestond toen nog niet), is een zeer geleerd man, die het met de jaren
nog ver kan brengen als hij blijft studeren...)
Het ging dus over het roosteren van de lijken.
Over dat soort tijdverdrijf kan iedereen het zijne denken.
Het staat vast, dat de kannibalen van Congo daar andere gedachten over hebben
dan bijvoorbeeld Meester Butaye, àls die er iets over denkt, terwijl, waren we nog
in de kettertijd, Ward Hermans met plezier een kruik vlammende benzine aan
Fieuillien zijn broek zou gebonden hebben, terwijl Coelst met een wreedaardig genot
Thomas De Backer zijn knoken zou veranderen in solferstekskens, van zijn huid een
blaasbalg zou maken en van de rest van zijn corpus mazout. Coelst is apotheker en
zou dat waarschijnlijk goed kunnen.
Naar mijn bescheiden mening, zoals meester Butaye het om de vijf stappen zegt,
zou men de dode mensen met rust moeten laten, en als men dan toch absoluut mensen
wil verbranden, dat men dan enige levenden verbrandt. Ze kunnen gerust beginnen
met enkele kamerheren.
Daar zijn er, die ik met minder compassie levend zou zien braden, dan dood. Ik
zal maar geen namen noemen, om niemand te affronteren. Nu reeds kij-
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ken Wauwermans, Paul Hymans, Carlier mij zo scheef aan, als ik hen ontmoet. En
als die brave minister Houtart voortgaat met de belastingen... Der Wunsch ist die
Mutter der Gedanke. Het is, geloof ik, met lang naar de belastingzwangere kop van
mijnheer Houtart te kijken, dat ik op deze kroniek ben gekomen en bij mezelf heb
gezegd: een Minister van Financiën zal gemakkelijker door het oog van een kemel
kruipen, dan dat een naald ooit in de hemel zal terecht komen.
Dan zijn er ook nog députés, die niet moeten verbrand worden, daar ze later toch
in de hel zullen belanden. Bijvoorbeeld Jacquemotte, de communist, en de
nationalisten ook, als ik mag voortgaan op wat minister Heyman in de Kamer over
hen heeft gezegd. Ik zou het overigens niet misplaatst vinden dat Staf Declercq,
Romsée, Meestere, Ward en Thomas later van de ‘geloentige’ pan kregen en als
Lucifer daarmee zijn dienaar Fieuillien wil belasten, dan zullen die mannen weten
aan welke prijs.
Maar dat alles neemt niet weg, dat ik Jan Rombauts een degoutante député heb
gevonden. Victor Ernest, die er nu al uitziet of hij half gekookt of gebraden is, had
een heerlijk beeld opgehangen van verbrande lijken. We voelden ons door zijn
melodieuze clarinetstem zo stilaan meegevoerd naar de crematoriumsalons, we
vergaten kardinalen en pausen en verdoemenis, en murmelden: ‘Lekker warm!’ in
tegenstelling met het ‘kille graf’. Om ons hoofd zweefden de heerlijke geuren van
duiven in ajuin gebakken, saffraan in seldersoep... En we waren bijna in de stemming
om tegen de huissiers van de Kamer te zeggen: ‘Steekt het vuur eens aan in
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de leeszaal!’, om dan maar direct in een stoof te kruipen.
En daar komt dan de burgemeester van ‘Herrentals’ met zijn redevoering alles
bederven. Zoals Victor Ernest de specialist is van de lijken-keukens, zo is Jan
Rombauts de specialist van de grafmakerij. Een uur lang heeft hij me daar de
heerlijkheden van het graf en van de lijken bezongen, en de akeligheden van het
verbranden in het schrilste licht gesteld. Waar hij die dingen allemaal haalt, weet ik
niet. Een mens zag de eerbiedige pieren zó uit de grond kruipen, en het stonk in de
Kamer naar verbrand mensenvlees.
Jan Rombauts moet zeker veel gelezen hebben over brandstapels. Wat ik zeker
weet is, dat geen socialist of liberaal, na die redevoering, er nog zal aan denken zich
te laten verbranden, zelfs maar een teen om te proberen.
Ze zaten daar allemaal met hun maag onderstboven gekeerd en Jan Rombauts had
dan nog een wit dasje voor de gelegenheid aangedaan, juist als de mensen op een
erfenis-begrafenis of bij een lijkfeest.
De socialist Melckmans trok de zaal uit met de poëtische overweging: ‘Ik moet
er godorie van k...’ en hij is die dag niet meer teruggekomen.
Jules Van Caeneghem zag wit als een student die te veel Jack-Op gedronken heeft
op een lege maag, Heyman zat te transpireren als een boer in een trein zonder WC;
de oude Falony - achter Lucie Dujardin, - zat te snuiven en te snuiten, precies of hij
Lucies brandende haren al rook. Alleen Fieuillien scheen er een morbied genot in te
vinden.
Mijnheer de Kerchove d'Exaerde dutte een beetje,
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en toen hij opeens ‘kerkhoven’ hoorde uitspreken, schoot hij wakker en riep: ‘Ja!’ denkende dat er een stemming bezig wag.
Kamiel Huysmans, zo heb ik gehoord, is die avond te biechten gegaan.
Het is een akelige vergadering geweest. Jan Rombauts heeft de mensen allemaal
ziek gemaakt en zolang hij in de Kamer zetelt, zal er nooit nog spraak zijn van
lijkverbranding, hoop ik.
Het schoonst van al, ze hebben dan nog allemaal in de handen geklapt en ‘très
bien’ geroepen, toen 't gedaan was.
Natuurlijk heeft ook Fieuillien nog een redevoering moeten doen. Zoals een kip
iedere dag één ei legt, zo doet Fieuillien elke dag twee redevoeringen. Maar ik had
de indruk, dat hij de kamerleden nog meer degouteerde dan Jan Rombauts, hoewel
in een andere zin.
Professor Victor Delille, doctor honoris causa van de universiteit van Maldegem,
heeft verklaard, dat de brouwer van zijn dorp bier maakt van het water van het
kerkhof, en dat de mensen van Maldegem daar zo goed zat van worden als van het
bier van Wielemans-Ceuppens, zoals lijkverbranding bijgevolg niet nodig is.
Iedereen geloofde hem.

Eindnoten:
(26) Verschenen in ‘Hooger Leven’ van 5-7-1931, rubriek ‘Parlementaire Kronieken’ onder de titel
‘Le Jus de Cadavre!’ ondertekend E. van Cleef.
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XIV. Kroniek der welsprekendheid(27)
De scheve wijzers van het parlementaire horloge, boven de ingangsdeur, zeggen op
een manke manier dat het twee uur is. Haar zuster, boven de ingang naar de Senaat,
beweert, dat het al drie minuten later is. Die horlogegezichten zien eruit als verzuurde
oude madammen die tegen hun goesting leden van de Kamer zijn.
Op de voorzitterszetel zit Max Hallet, het fijne oude heertje, de aristocraat van de
arbeiderspartij, schitterend product van het moderne rijk geworden socialisme. Achter
hem het griffiertje, zijn magere vettige haren vlak gepommadeerd, en hij blinkt van
plichtsbesef en gezag.
Op de ministersbank Renkin, oud en beenderig, vermoeid, ligt neergezakt tussen
de bank. Hij draagt de zware last van deze tijd op zijn brede boerenschouders en,
wat met Jaspar nooit het geval was, van zijn ruwe persoonlijkheid, van het zware
lichaam, gaat voor iedereen een invloed uit van kracht, van ernst. Ik zeg niet zekerheid,
maar wel integendeel de bewustheid, dat de tijden catastrofaal zijn en menselijke
krachten alleen daar niet tegen zijn opgewassen.
Met zijn gelaten ogen zit hij daar en luistert.
Hij heeft kort en hard geantwoord op de socialisten met hun nieuwe sociale
hervormingen, enkele minuten maar, en dan is hij weer met dat vergane gezicht en
zijn tragisch oude ogen teruggezakt in zijn bank.
Rechts zit daar nog Winandy, de eeuwige Waalse jeugd, die blij is dat hij leeft,
dat hij deze middag
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goed gegeten heeft, dat hij een warme onderbroek draagt en een paar waterdichte
schoenen. Er zijn nog gelukkige, simpele zielen in de Kamer.
Politieke mensen kan men indelen in twee categorieën: ‘les fripouilles et les autres’.
Winandy behoort nagenoeg tot deze laatsten.
Daar zit een Vlaamse nationalist, Herman Vos, de man van het versoberde
extremisme, in wiens goed geplaatste hersenknobbels alle toekomstlijnen van
Vlaanderen vast getrokken staan. En Ward Hermans, die gevaarlijk doet en in de
grond van zijn hart toch niets anders is dan een goede, naïeve jongen.
Van de liberalen is er nog niemand. Natuurlijk niet. Verder een socialist, die in
zijn neus aan 't pulken is, en een andere die recht staat en spreekt. Ja, hij spreekt. Hij
spreekt voor die vijf collega's op een toon of er vijfduizend zitten. Hij is
doodbeschaamd, omdat zijn vrouw en zijn dochter vlak boven hem in de tribunes
zitten en het een gezegd lijk het ander, voor dat arm schaap van een vrouw is het
opzeggelijk triestig, dat haar man voor al die lege banken staat te praten. Het is bijna
zoals thuis, denkt ze, als hij zijn redevoering repeteerde.
Hij spreekt over crisis, werkloosheid, verbittering en misère, die allemaal de schuld
zijn van deze regering en voornamelijk van ministers Heyman en Van Caeneghem.
Verder reikt zijn belangstelling niet.
Of hijzelf daaraan iets zou kunnen verhelpen, of hij zijnerzijds ook iets zou kunnen
zoeken dat een licht, een vingerwijzing voor de regering kon zijn, dat raakt zijn koude
kleren niet. Het is vaag een socialist van het oude systeem en Destrée kijkt
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hem aan met ogen die zeggen: jongen, houd toch uw mond.
Daar komen stilaan andere heren binnen. Herman Vergels, met de handen in zijn
broekzakken, stapt tot bij zijn bank, snuit zijn neus in een pas gestreken zakdoek die
hij hier openplooit en kijkt intussen met kritische, verstandige blik naar de spreker.
Mijnheer de Kerchove d'Exaerde schiet naar binnen, met zijn aristocratisch
glimlachje en zijn rechte benen, waaraan je merken kan dat hij rechtstreeks afstamt
van Jan Borluut zaliger. Hij wrijft zijn mooie handen en zijn adellijke vingers eens
over elkaar, geeft met een knikje de hand aan een collega, vraagt hoe de meneer heet
die nu aan 't spreken is en gaat terug buiten. De holle banken jagen hem weg.
Jules Van Caeneghem slentert binnen en zodra hij hoort, dat de spreker zijn naam
noemt, gaat hij naast Renkin zitten. Jules Van Caeneghem is precies magerder
geworden van het ministerschap. Zijn neus is dunner en zijn kin scherper geworden,
zijn haren verstoppen niet meer zo goed de blozende kaalheid van zijn geleerd hoofd,
de huid van zijn voorhoofd trekt meer achteruit en zijn ogen hebben een harde
uitdrukking gekregen. Spijtig! Wij verliezen eraan. Onze Minister van Openbare
Werken wordt ofwel niet voldoende gevoed, en dan diende de Commissie voor
Bezuinigingen eens te onderzoeken, in hoever mevrouw Van Caeneghem aan haar
plichten tekort komt, ten aanzien van het voedselregime voor een echtgenoot-minister.
Ofwel vreet de minister zijn hart op door de zorgen in zijn ministerie.
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Ach, benijd ze niet, die arme ministerkens. Het plezier van de eer en de hoge situatie
is er zo gauw, zo bitter gauw af, maar de onaangename last van elke dag, van
toestanden waaraan geen uitkomst is, van vrienden die u iedere dag wat te vragen
hebben, daaraan ontkomen ze geen ogenblik. Je bent dan immers minister en je kunt
alles.
Ik dank U, Heer, dat ik niet ben als dezen, die daar op de ministersbank zitten.
Eentonig klinkt de stem van de zure redenaar nog altijd door. De klank zweeft als
een benauwende nevel door de holle ruimten van de zaal. Geen mens luistert. Alles
is allang gezegd en de vijftig redenaars, die voor de crisisinterpellatie nog zijn
ingeschreven, zullen allemaal hetzelfde zeggen, zaken die iedereen kent.
Op de tribunes zitten enige verloren mensen, met het hoofd voorovergebogen, en
zo serieus alsof ze in een hoogmis zaten, luisteren en kijken ze naar de predikant, in
casu een socialist uit Gent.
Hij spreekt Frans, zo plat en vulgair als alleen een Gentenaar Frans kan spreken.
Hij rept van de tijd ‘toen hij in de fabriek stond,’ maar zwijgt over de tegenwoordige
tijd, over eigen villa's en auto's. De journalisten doen hun best om er nuttig en vlijtig
uit te zien. Boven staan een half dozijn lange piotten tegen de muur en blikken met
onnozele gezichten in de zaal.
Daar is Allewaert met zijn ‘ondulation permanente’ en zijn rechte streep in het
midden van zijn zwarte kroeskop; Marquet met zijn miljoenen op zijn liberale facie
geschreven, en Victor Delille, die nog altijd niet weet of hij frontist of katholieke
conservatief is, daar hij nog niet inziet hoe het
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met de naaste kiezingen draaien zal, - bij gebrek aan een nieuwe ‘Moord van
Beernem’. Een verstandig mens, Delille! Wat zei ik hoger ook weer van twee
categorieën en van Winandy? Delille is, nu ik de twee daar samen zie, juist het
tegengestelde van de ex-burgemeester van Dison. Hij blikt als een leeuw die
schapenogen heeft, hij is er zich van bewust dat iedereen naar hem kijkt, en al doet
hij zijn mond niet open in de Kamer, tenzij om er soms wat vrolijkheid in te brengen,
toch oefent zijn persoonlijkheid een invloed sui generis uit op de diplomatie.
Terwijl hij zijn achtenswaardige nutteloosheid neerlaat in zijn bank, gaat er iets
als het kraken van nieuwe schoenen door de bank waar Meester Butaye op dat
ogenblik de constitutie van de Volkenbond bestudeert.
Het is de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar, en de volksvertegenwoordigers
zijn teruggekomen, zoals ze vertrokken zijn. Ze zijn alleen vier maand ouder
geworden. Ze hebben van de zon en de zomer genoten, en verder niet veel anders
gedaan.
Wij hebben er enigen ontmoet aan de zee, enigen in de Ardennen, een paar in de
tentoonstelling van Vincennes, in de ‘villes balnéaires’ van Auvergne, en ze zagen
eruit en deden juist zoals andere mensen. Er is, helaas, niet veel glorie meer aan,
député te zijn. Iemand die gevraagd wordt naar zijn vak en antwoordt, dat hij
commercie doet in pekelharing of konijnevellen, maakt door die verklaring evenveel
of even weinig indruk, als iemand die zou toe-
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geven, dat hij volksvertegenwoordiger is. Een van mijn vrienden vroeg me verleden
week heel ernstig, of er eigenlijk wel een zo groot verschil bestaat tussen députés en
moderne wisselagenten. Van dichtbij beschouwd, is daarvoor wel iets te zeggen,
maar toch overdreef hij mijns inziens. De uiterlijke blik is eraf, aangenomen, maar
er wordt van hen geëist, dat ze hun werk doen. Het ere-pozieseke van vroeger is
voorbij, het wordt een taak als een ander, en dat is maar goed ook.
God zegene onze volksvertegenwoordigers. En ze hebben dat ook broodnodig,
want uit zichzelf komen ze er niet. Het is ook een zwaar jaar, waar ze voor staan: de
crisis, de Vlaamse wetten, de affronten de Belgische drapeau aangedaan, en meer
andere dramatische dingen waar ze al hun verstand voor nodig hebben. En dan is het
nog niet zeker, dat ze...

Eindnoten:
(27) ‘Hooger Leven’ van 6-12-1931: ‘Parlementaire Kronieken’ (E.v.C.)
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XV. Een parlementaire ‘tour de force’(28)
Zo waar als ik hier zit, heb ik dertig uur aan één stuk door ‘gewerkt’.
Ik zie van hier, hoe sommige lezers bij die eerste regel achterover in hun zetel
vallen, met een ongelovige en voor mij beledigende schaterlach, hoe anderen dadelijk
naar de laatste kolom kijken om te zien, welke naam er onder deze brief staat en bij
het constateren van de naam ‘Claes’ mompelen: ‘Ach ja, als 't van die kant komt!...’
Hoe anderen nog, de ernstige en verstandige lezers ditmaal, opeens tot hun luie zoon
zeggen:
‘Hoor eens hier, luiwammes, de Brusselse correspondent van mijn krant arbeidt
dertig uur per dag. Dat is een man! Neem daar een voorbeeld aan, zonneklopper dat
je bent!’
Waarschijnlijk zal jongeheer Luiwammes daardoor tot meer vlijt en
plichtbetrachting worden aangespoord.
Zelfs de hoofdredacteur van de krant, beeld ik me zo in, vindt in deze aanvangszin
een wreedaardige aanleiding om mede-redacteurs, die na een zeker uur zogenaamd
‘moe’ zijn, op mijn aanmoedigend voorbeeld te wijzen.
Dertig uur aan één stuk...
Nog eenmaal, in vroegere jaren, heb ik zo'n ‘toeren’ uitgehaald. Toen was het zelfs
nog langer en ook, net als nu, geweldig tegen mijn zin. Het was oorlog... Te vijf uur
's ochtends begonnen we te marcheren (marcheren is bij de troep: werken. In het
burgerlijk leven noemt men dat, ten onrechte, wandelen, zonder ransel). Brandende
augustuszon.
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Al ons oorlogstuig op de rug. Op de middag kwamen we ter bestemming, zijnde de
rand van een bos. Dadelijk loopgraven aanleggen en al gravende eten. Dubbele arbeid
dus, tenminste voor soldaten. Toen de loopgraaf gereed was, moest ik een uur ver
met een karretje het een en het ander gaan halen. Tegen de avond moesten wij de
doden begraven achter de loopgraaf en de gewonden wegbrengen.
Toen het donker werd, vroeg de commandant enige mannen van goede wil voor
een patrouille. Hij keek mij daarbij vlak in de ogen en wat kan een mens dan anders
doen, dan zich heldhaftig aan te bieden. We verloren bij die patrouilletocht drie man.
We lagen twee uur lang muisstil in een gracht, waarin weliswaar geen water stond,
maar die toch erg nat was.
Zal iemand beweren, dat het geen arbeiden is, 's nachts in een natte gracht te liggen?
Probeer het dan maar eens. Een van mijn kameraden dutte zelfs een uurtje, en ook
dàt noem ik arbeiden als het in een natte gracht gebeurt.
De volgende dag, in de vroegte, werd onze loopgraaf door de vijand onder vuur
genomen. Ze schoten verdekke de hele santepetik dooreen. Geen kwestie van nog
te rusten of te slapen. Meer dan de helft van onze compagnie vond er de dood.
Ondertussen: loopgraaf herstellen, gekwetsten helpen, eten gaan zoeken.
Kwam de tweede nacht: hel, vuur en dood. De hele nacht op de been, agent de
liaison gespeeld, moed ingesproken. En voor al die patriottische vlijt en die
heldhaftigheid werd ik dan tenleste door de vijand nog gekwetst.
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Ja, ja, ‘held zijn’ is allemaal schoon en goed, maar plezant is het absoluut niet. Held
ben je altijd tegen je goesting, zonder dat je het zoekt of wilt. Een heldendaad gebeurt
altijd per toeval en de dader zelf is de eerste die erover verrast staat. Onder de oorlog
heb ik eens een bitter gedicht geschreven, waar ondermeer in voorkwam (ik zeg
‘ondermeer’, omdat er natuurlijk ook nog wat anders in voorkwam):
Onze Duitse kameraden noemden ze ‘Barbaren’
En van ons schreven ze, dat wij ‘Helden’ waren.
Maar nooit werden op het bloedrode front
Die woorden gehoord uit een soldatenmond.

Om die vredelievende boodschap werd ik bijna gefusilleerd. Dat ging heel gauw
onder de oorlog. Het waren vooral die onvaderlandse ‘Duitse kameraden’ die het
hem deden.
En nu, veertien dagen geleden, heb ik weer eens, mijns ondanks en fel tegen mijn
zin, zo'n arbeidsprestatie afgelegd, moeten afleggen, allemaal voor het heil van het
dierbaar vaderland.
De loopgraaf was ditmaal de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel. Het
begon op donderdag 11 mei, te 2 uur, en het duurde aan één stuk door tot vrijdagavond
8 uur.
Het begon doodgewoon, met de plechtige mededeling van de kamervoorzitter, dat
de zitting geopend was, en dat die en die brieven en boodschappen aan het Bureau
waren gericht. Toen dat voorbij was, verklaarde hij, dat men zou overgaan
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tot de bespreking van het wetsvoorstel, waarbij de regering volmacht vroeg om orde
te brengen in het berooide financiële huishouden van de staat.
Waartoe die volmacht?
Toen de regering haar begroting opmaakte einde 1932 voor het jaar 1933, deed
zij dat met veel zorg en voorzichtigheid, rekening houdend met de onzekere toekomst
op eender welk gebied van het staatsbeleid. Maar geen land ter wereld kan op dit
ogenblik een vaste en zekere berekening opmaken van ontvangsten en uitgaven voor
de twaalf volgende maanden. De toestand in handel en nijverheid, de geldmarkt de
internationale verhoudingen, zijn zo onzeker, zo wankelig, dat op één dag de meest
omzichtige financiële beslissingen in duigen kunnen vallen door een persberichtje
van drie regels.
Dit gebeurde ook bij ons.
De opgemaakte begroting voor 1933 klopte perfect, dank zij anderhalf miljard
frank aan nieuwe belastingen in de maand december jongstleden. Daar zouden x
inkomsten zijn en y uitgaven.
En x = y.
Maar in de eerste drie maanden van 1933 bleek reeds, dat die x volstrekt niet de
x wilde zijn, die men zich had voorgesteld, en y beantwoordde op verre na niet aan
wat men in normale tijden van y zou mogen verwachten.
De belastingen bleven onder de geraamde cijfers, ingevolge de verscherping van
de crisis. De uitgaven stegen geweldig, vooral ingevolge de werkloosheid. De
steunuitkering aan de werklozen steeg van 35 miljoen frank in de loop van 1932 tot
60 miljoen frank en meer, in de eerste maanden van
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1933. De regering zag in, dat er 600 tot 800 miljoen frank te kort waren op de
voorzichtig opgestelde begroting.
Wat nu?
Om te vermijden, dat het land op een gegeven ogenblik voor een bankroet zou
staan, om te vermijden dat op een schone dag vreemde mogendheden zich zouden
moeten bemoeien met onze binnenlandse moeilijkheden, wat altijd gepaard gaat met
zware politieke eisen en voorwaarden, andere dan financiële, - exempli gratia alle
Oosteuropese staten (en Frankrijk is onze naaste buur!!) - om te vermijden dat wij
op de economische conferentie, die deze maand te Londen geopend wordt, met
gebonden handen zouden staan, moest onze regering onmiddellijke en doeltreffende
maatregelen nemen.
Nieuwe belastingen? Uitgesloten. De belastingmogelijkheden hebben in ons land
wel ongeveer het maximum bereikt. Moest men de belastingschroef nog wat nijpender
aandraaien, dan zouden ofwel de ‘slachtoffers’ in opstand komen, ofwel zou men de
belastbare ‘stof’ vernietigen. Nu reeds is de toestand erg gespannen.
Geen vermeerdering van inkomsten dus. Bijgevolg een vermindering van alle
staatsuitgaven. Voor de meeste burgers van het land is dat ongeveer hetzelfde, want
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt iedereen erdoor getroffen.
Maar om alle staatsuitgaven ineens te verminderen, zouden er op zijn minst een
dertigtal wetten en Koninklijke Besluiten moeten herzien en gewijzigd worden, na
bespreking door Kamer en Senaat. Wanneer men echter bedenkt, dat in ons demo-
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cratisch Parlement over een interpellatie betreffende een onnozele
burgemeestersbenoeming in een onaanzienlijk Waals dorpje, drie zittingen lang
gekletst en gebabbeld wordt, met redevoeringen en nog meer redevoeringen, twintig
keer hetzelfde, dan kan men zich allicht voorstellen dat een bespreking over dertig
en meer wetten en wetjes, waarvan sommige de politieke hartstochten tot het uiterste
zouden opzwepen, op zijn minst een heel jaar zou duren. Dat kon eenvoudig niet. Er
moest onmiddellijk, vlug opgetreden worden, anders was het nutteloos ermee te
beginnen.
Daarom vroeg de regering voor drie maanden volmacht, teneinde onverwijld de
nodige maatregelen te kunnen treffen om de begroting van 1933 in evenwicht te
brengen.
Door geen enkel lid van Kamer of Senaat werd die vraag tot volmacht met geestdrift
onthaald, hoe beperkt ze dan ook was in haar doel en haar duur. Het is geen klein
offer: de macht afstaan, die hun door Grondwet en kiezerscorps werd verleend.
Maar er was niet buiten te kunnen, de regering had gelijk. De twee fracties van de
regeringsmeerderheid, - liberalen en katholieken, - hielden vergadering op
vergadering, waar het soms heftig toeging. De vertegenwoordigers van de
christen-democraten hebben maar op het laatste ogenblik hun verzet gestaakt, omdat
zij zeer goed wisten dat hun groeperingen van geen volmacht wilden weten, uit vrees
voor al te ingrijpende maatregelen inzake werklozensteun en ouderdomspensioenen.
De socialistische groep, de oppositie, besloot het voorstel tot het uiterste te bekampen
en daarin werden zij
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bijgestaan door de kleine groepen van Vlaams-Nationalisten en communisten.
Toen de discussie aanving, stond het in ieder geval vast, dat de volmacht, wat er
ook vóór of tegen gezegd werd, zou worden toegestaan, rechts tegen links.
Dertig uur lang hebben ze daarop geredevoerd, gebabbeld en geparlasant, met een
paar korte onderbrekingen van een half uur om aan het personeel toe te laten te gaan
eten.
Bijna vijfentwintig jaar woon ik alle vergaderingen van het Parlement bij en nooit
heb ik tot hiertoe iets dergelijks beleefd.
Ongeveer vijftig sprekers, vooral socialisten, hebben achtereenvolgens hetzelfde
deuntje afgerammeld, dikwijls onvoldoende voor herberg of kiezersvergadering. In
de nacht lagen driekwart van de achtbare heren in gangen en zalen op banken en
zetels te slapen, in hun meest onvoordelige houding. Ofwel sliepen ze doodgewoon
op hun plaats in de Kamer. Er zijn oude mensen bij, van in de zeventig tot over de
tachtig.
Een café, vlakbij het Parlement, bleef de hele nacht open ten gerieve van de
kamerleden en deed schitterende zaken. Enkelen hadden zelfs, op zijn zachtst gezegd,
wat al te diep in het glas gekeken. De openbare tribunes bleven stampvol. Rond
middernacht werden ze ingenomen door dames en heren in avondkledij, die van de
opera of de dancings terugkeerden en hun nachtplezier nog een tijdje wilden
voortzetten in de parlementaire komediezaal. Alleman was vastbesloten tot het eind
te blijven.
Rond twee uur 's nachts ontstond dan nog een verwoede vechtpartij. Een socialist
had het op zijn
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zenuwen gekregen met al te lang naar het kalme gezicht van de Minister van Financiën
te kijken. Hij greep woedend een zachtzinnig slapende katholieke collega bij de
baard. Daar volgden vuistslagen, schoppen, vloeken, schreeuwen en het enige
vrouwelijke kamerlid, socialiste, gooide in de richting van de rechterzijde al wat haar
onder de hand viel: wetboeken, inktpotten, tijdschriften, en uw dienaar had de eer
het eerste projectiel van die edelachtbare afgevaardigde op zijn hoofd te krijgen, met
name een zwaar parlementair handboek. Als welopgevoed mens heb ik het daarna
aan de citoyenne teruggebracht met de woorden: ‘Madame, j'ai l'honneur de vous
rapporter le Manuel Parlementaire que vous m'avez fait l'honneur de me lancer à
la tête.’ Ik glimlachte daarbij hoofs. Zij trachtte ook te glimlachen.
Rond vijf uur in de morgen, toen de lichten uitgingen en het verwonderde licht
van de nieuwe dag binnendrong, zagen ze er allemaal twintig jaar ouder uit. En
altijd-aan stond er daar intussen een meneer te praten: tegen dictatuur en
ongrondwettelijkheid.
Deze lange vergadering van dertig uur, die een karikatuur van een parlementaire
bespreking was, heeft bij velen de overtuiging ingang doen vinden, - ofwel versterkt,
- dat een Parlement, zoals het in de meeste Europese landen bestaat, niet bij machte
is om praktisch wetgevend werk te verrichten.
Het parlementarisme heeft een duw gekregen. Het regime is slecht georganiseerd.
Bij het publiek verliest de volksvertegenwoordiging steeds meer de sympathie. Zijn
er nog geen bewijzen genoeg,

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

259
dat men niet met vuur mag spelen, dat een dictatuur voor velen, - en juist voor degenen
die misbruik maken van de parlementaire vrijheid, - een ramp is?
De Kamer is dus uiteengegaan tot juli. De groepen, commissies en afdelingen
blijven intussen vergaderen. De regering heeft een tiental Koninklijke Besluiten laten
verschijnen, waardoor ongeveer alle staatsuitgaven ernstig worden ingekrompen.
Alleman protesteert. Iedereen vindt, dat hij meer getroffen is dan de anderen,
vergaderingen, manifestaties, moties, klachten, zijn overal aan de orde van de dag.
Maar dat soort activiteit kent men waarschijnlijk zo goed in Insulinde als wij in
België.

Eindnoten:
(28) ‘Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië‘, 15-7-1933 (Dr. Ernest Claes).
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XVI. De dood van een parlementslid(29)
De klok langs de kant van de socialisten wijst op 2 uur.
De klok langs de kant van de katholieken wijst op vijf minuten vóór 2. Die is
gewoonlijk vijf minuten achter bij de eerste, maar daarin ligt volstrekt geen flauwe
zinspeling om grappig te doen.
De lichten in de hoge koepel werpen een bleek-blauwe schijn over de ledige
banken. De stenografen zitten met plichtsbesef te wachten, een huissier frutselt op
de tribune aan de haut-parleur, en hij doet een schor geluid door de zaal ronken. De
tribunes zitten vol, alle ogen staan op die ijvervolle stenografen en op de drukdoende
frutselende huissier gericht. De dames zitten zacht en genoeglijk met elkaar te praten,
zabberen onderwijl op een bonbon en wachten gespannen op wat er zal gebeuren,
zoals voor een pikant zedenschandaal in het gerechtshof. Het zien er deftige dames
uit, vandaag toch, denkelijk echtgenoten, moeders en dochters van députés uit de
provincie, niet van Brussel.
Men hoort het rinkelen van een belletje. Enige heren komen binnen, rustig, zetten
zich op hun plaats en kijken naar de collega's. De voorzitter, mijnheer Van Cauwelaert,
treedt goed gekleed, mager en plechtstatig binnen, klimt op het gestoelte en de zitting
vangt aan, voor een rechtstaande Kamer, om hulde te brengen aan een overleden
kamerlid. De voorzitter spreekt met ontroering, alsof dat dode lid hem bijzonder aan
het hart ligt...
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De parlementaire specialiteit van het afgestorven lid was: dat hij nooit in de Kamer
zijn mond heeft opengedaan. Dat zou alvast kunnen wijzen op een zekere graad van
verstand, op een intelligente superieure houding tegenover de mediocriteit van de
doorsnee député. Ja, maar in de wandelgangen, in lees- en rookzaal, heeft dat dode
lid, voor zover men zich nu herinnert, ook nooit een woord gesproken. En dat is
erger. Hij rookte pijpen, dronk koffie en at koekjes in de zitkamer, en keek verstandig
naar een vast punt op de muur. In de Kamer blikte hij bestendig op de kleine kop en
de dunne nek van Fieuillien, een paar banken vóór hem, en dat werkte
ontegenzeggelijk suggestief stompzinnig. Iets anders heeft hij drie jaar lang niet
gedaan in het Parlement. Eens in de maand ging hij op de quaestuur zijn ‘indemnité
parlementaire’ trekken en dan zei hij tegen de heer Colsoul oprecht hartelijk: ‘Merci!’
Iets anders heeft hij in de Kamer nooit gezegd. Zijn vrouw trekt nu levenslang
pensioen.
Dat afgestorven lid heette, laten we zeggen, Louis Van Calster. Hij heeft nooit de
Kamer enige last aangedaan, tenzij nu dat hij dood is en dus niet meer tot het
Parlement behoort, nu dat de voorzitter een lijkrede over hem moet uitspreken.
Want er is over hem, als dood lid, niets te zeggen; er is geen enkele parlementaire
deugd of particulariteit waarvoor hij in aanmerking kan komen in een toespraak, en
toch moet die toespraak gehouden worden. Het is bijna niet te geloven, hoe dood
Louis Van Calster wel is.
En als u dit nu even met mij wilt nagaan, zult u begrijpen hoe een voorzitter van
de Kamer zich
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altemets in een moeilijke toestand kan geplaatst zien.
Gisteren, maandag, bij zijn vertrek rond 6 uur, zei hij tot de griffier, nadat ze met
hun beiden het programma van de week hadden klaargemaakt: ‘Monsieur le Greffier,
daar zal nu zeker wel niets bijzonders meer zijn, vandaag?’
Met zijn gewone dienstwilligheid heeft de greffier geantwoord:
‘Non, Monsieur le Président, daar is niets meer... De vergadering begint morgen
met de interpellatie van de heer Van Glabbeek.’
De Voorzitter is daarop vertrokken.
Let nu verder ook op de samenloop van omstandigheden, die enigszins verklaart
dat er vandaag door de voorzitter in zijn toespraak een vergissing werd begaan inzake
de verdiensten van de heer Louis Van Calster zaliger, vergissing trouwens zonder
enig belang.
Na zijn vertrek gisteravond heeft ook de griffier zijn dossiers klaar gelegd voor
vandaag en is naar huis gegaan. In de Kamer, in de gangen en de kantoren, werden
de lichten gedoofd.
Het werd er donker en stil.
Te 20 u. werd er een telegram gebracht. De concierge van de Kamer was gaan
whisten in ‘La Clef’ en zo ontving zijn vrouw dit telegram. Met een half slapend
hoofd ging het goede mens het blauwe papiertje op de schrijftafel leggen van mijnheer
de griffier.
In dat telegram stond vermeld: Volksvertegenwoordiger Van Calster overleden, en de naam van de burgemeester van het dorp, waar Louis Van Calster woonde.
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De conciergevrouw wist natuurlijk niet, wat er in dat telegram stond.
12 u. 55 (vandaag dinsdag).
Mijnheer de griffier komt op zijn kabinet en vindt daar voornoemd telegram. Het
maakt hem een beetje nerveus. Er moet immers door de kamervoorzitter, bij de
aanvang der zitting, een lijkrede uitgesproken worden, in de twee nationale talen, en
de tijd dringt.
Over een kleurloze député een toespraak houden, is altijd veel moeilijker dan over
een partijleider of een minister.
In de dossiers van de griffie stonden van Louis Van Calster geboortedatum en
-plaats vermeld, maar verder niets. Geen diploma, geen officiële bezigheid, zelfs
geen decoratie.
Op de Kamergriffie liggen verschillende modellen klaar van redevoeringen voor
dergelijke gelegenheden, en naargelang het soort député wordt een van die modellen
voor de dag gehaald, ingevuld met naam en kwaliteiten, - (ook voor de parlementaire
kwaliteiten bestaat er een vaste lijst, met geijkte woorden en uitdrukkingen, waaronder
men maar te kiezen heeft), - en de redevoering is klaar.
Voor Louis Van Calster zaliger paste geen enkel model.
13 u. 10.
De voorzitter van de Kamer komt binnen en het ingewikkelde geval wordt hem
voorgelegd. Daar de verantwoordelijkheid van de lijkrede op hem valt, is hij enigszins
ontstemd. Over iedereen is een
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redevoering uit te spreken, waarom dan niet voor dit overleden lid?
‘Hij was toch socialist, meen ik?’ vraagt hij.
‘Pardon, Monsieur le Président,’ antwoordt de griffier. ‘Monsieur le député Van
Calster appartenait au parti catholique.’
Hij uit die terechtwijzing met onaanvechtbare zekerheid.
13 u. 20.
De voorzitter blijft met koppige inspanning staren op het telegram van de
burgemeester en meent:
‘Daar moet, dunkt mij, toch iets te zeggen zijn over het overleden lid.’
‘Dat dunkt mij ook,’ betuigt de griffier.
‘Heeft hij nooit redevoeringen uitgesproken?’
De ambtenaren schieten daarop in een lofwaardig vuur, alle inhoudstafels van de
laatste jaargangen van de ‘Annales Parlementaires’ worden geraadpleegd. Niets! De
naam van de heer Van Calster komt enkel voor bij de stemmingen.
‘Hij heeft altijd voor de regering gestemd, Monsieur le Président,’ waagt een der
ambtenaren verzoenend te zeggen, willende aldus de misnoegde stemming van de
voorzitter milderen.
‘Pardon,’ onderbreekt hem een andere, ‘op 17 november 1937 heeft hij zich bij
een stemming onthouden.’
‘Om welke reden?’ vraagt de voorzitter.
De griffier zoekt verder en leest: De h. Van Calster - om dezelfde redenen als de
h. Sap.
‘En de heer Sap?’ dringt de voorzitter aan.
Men ontdekt, dat de heer Sap die dag in de Kamer afwezig was.
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Een mooie foto uit 1964 aan de ingang van de abdijkerk van Averbode. Mevrouw Claes schreef er
eigenhandig bij: ‘Dit is de plaats waar we elkaar voor het eerst ontmoetten en toespraken in 1910’
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Een typische en onvergetelijke Vlaamse figuur: Ernest Claes met pijp en grote hoed in 1953 op de
markt van zijn geliefd geboortedorp Zichem
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13 u. 30.
‘Welke zijn de andere parlementsleden uit zijn arrondissement?’ De voorzitter
wordt zienderogen ongeduldig.
Als hij daarop verneemt, dat wijlen Louis Van Calster Oostvlaming was, van
dichtbij Kruishoutem, schijnt hij zeer verbaasd. Hij kijkt op, blikt vlak in de ogen
van de huissier die de dossiers betreffende de overledene heeft binnengebracht en
die daar nu te wachten staat. Dan zegt hij, bijna streng: ‘Ik dacht, dat de heer Van
Calster van Sint-Truiden was.’
De huissier meent, onder die strenge blik, dat de voorzitter hem een persoonlijk
verwijt maakt over deze vergissing, en vuurrood stamelt hij: ‘Ik... ik... kan er ook
niets aan doen... Het is mijn schuld niet, Monsieur le Président.’
Men zoekt in de Kamer naar een collega van de heer Van Calster zaliger, die hem
van dichtbij heeft gekend. Eindelijk vindt men er een, die verklaart, dat de overledene
een doorbraaf mens was, dat hij verder niets bijzonders over hem kan mededelen en
alleen weet, dat hij in zijn dorp een toneelkring had opgericht en meespeelde in de
fanfare. Zo dacht hij toch.
13 u. 40.
De voorzitter schrijft zijn toespraak. Vier vertalers helpen hem voor de kwestie
van de tweede landstaal. Klaar!!
14 u. 05.
Zo staat daar nu de heer Van Cauwelaert op zijn hoog gestoelte en brengt voor de
rechtstaande
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Kamer hulde aan het afgestorven medelid Louis Van Calster, aan zijn geest van
verknochtheid aan onze parlementaire tradities, aan de ijver waarmee hij in zijn
arrondissement de muziek en de toneelkunst heeft bevorderd. ‘Zelf een uitnemend
beoefenaar der edele muziekkunst,’ zegt de heer Van Cauwelaert met zichtbare
ontroering, ‘was het zijn levensideaal door de muziek en de toneelkunst zijn volk op
een hoger peil van beschaving te brengen. Hij...’
Zijn toespraak draagt een zeer persoonlijk karakter. De kamerleden luisteren,
ernstig, aandachtig, maar toch ziet men dat het hun niet te erg verwondert, dat collega
Van Calster dood is.
Alleen de heer Truffaut die zo pas in de quaestuur zijn maandwedde is gaan trekken,
luistert niet en telt zijn centen. De heer Devèze luistert met onbewust gevouwen
handen, atavisme van een lange reeks klerikale voorouders. En als de voorzitter zijn
rede beëindigd heeft, gaat de Kamer over tot haar gewone werkzaamheden.
Men spreekt over budgetten.
Fieuillien zit nurks en zuur gereed om te roepen: ‘Je demande la p'rolle!’, juist
zoals de Heilige Man Job op zijn mesthoop tot een van zijn 5 dochters riep: ‘Julie,
breng m'n pijp!’
De heer Marien, parlementaire karikatuur van een verstandig mens, bekijkt hem
laatdunkend. Kamiel schrijft een artikel voor de Volksgazet, praat, luistert, denkt,
onderbreekt de spreker, dit alles tegelijk. Philippart doet gewichtig. Die bezit het
genie dingen te zeggen, die iedereen sedert vijf jaar weet, stellingen te verdedigen,
waarvan iedereen tien jaar geleden reeds overtuigd was, en dit op een
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toon, zoals men dertig jaar geleden in de colleges leerde declameren.
Een eigenaardig type is ook professor Kluyskens, de man met de vadermoorders
en de slechte tabak, zelfbewust, met reden overtuigd van zijn eigen verstand, en die
de indruk maakt dat hij de Kamer op een schone dag eens zal verrassen met iets zeer
bijzonders, bijvoorbeeld met een gewijde dans uit te voeren, of met ineens in volle
zitting luidop ‘Begot!’ te roepen, of met zijn broek uit te trekken.
Zijn toespraak draagt een zeer persoonlijk karakter. De socialist De Pauw is het
echte type van de parlementaire buitensmijter, hij heeft er de kop voor, de rug, de
vuisten en ook de goesting, denk ik.
De katholiek Bouweraerts doet onwillekeurig denken aan de parlementaire dopper
en de liberaal Joris is precies een mislukte veterinair. Misschien is hij veterinair, ik
weet het niet.
Verder zit daar de edele heer de Kerchove d'Exaerde. Soms ontsnapt hem een
onderbreking en blikt hij dapper om zich heen, juist zoals aan een niet-edel lid, aan
Blavier bijvoorbeeld, een wind zou ontsnappen, en die dan achterom kijkt om te doen
denken, dat een ander het gedaan heeft.
De sympathieke socialist Chalmet wordt nog altijd rood als hij in de vergaderzaal
treedt, net of hij eerst in de vestiaire een overjas heeft gestolen en in de lavatory een
stuk zeep.
Maar laat ik nu niet met gemakkelijke grapjes de ernst van mijn onderwerp
bederven en luisteren wij liever naar de heer Heyman. Hij spreekt over de nieuwe
belastingen:
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‘... en, Mijne Heren, ik kan u rechtzinnig het absoluut juiste cijfer van dit krediet
mededelen, het is plus minus 40 miljoen in ronde cijfers min of meer of dan toch
nagenoeg daaromtrent geen cent minder of meer...’
La scéance continue.
Te Kruishoutem en omstreken hebben ze door de radio kennis gekregen van de korte
inhoud van de lijkrede voor de heer Van Calster zaliger, en hoe hij zich zou hebben
verdienstelijk gemaakt op muziek- en toneelgebied.
De mensen van het dorp zijn stom verwonderd geweest en hebben onmiddellijk
begrepen, dat men de overledene verwarde met Louis Van Kalken, de koster. Deze
was woedend. Hij zond stante pede een telegram aan de heer Van Cauwelaert:
Van Calster kende geen noot muziek, is vroeger tamboer geweest in fanfare. - Van
Kalken.
Het telegram kwam in de Kamer aan tijdens de vergadering. De voorzitter gaf het
over zijn schouder heen aan de griffier en vroeg:
‘Qu'est-ce que ça signifie, Monsieur le Greffier?’ De griffier antwoordde:
‘Ça ne signifie rien du tout, Monsieur le Président.’ Louis Van Calster was nu
voorgoed dood.

Eindnoten:
(29) Dit stuk ‘Kamer-Indrukken’ kregen we van Ernest Claes in handschrift (hij schreef al zijn
journalistieke bijdragen steeds zeer leesbaar met de hand). Het verscheen op een niet juist te
bepalen datum in het tijdschrift van het ‘Algemeen Verbond van het Vlaams Rijkspersoneel’
(A.V.V.R.) en aan het manuscript was een brief toegevoegd, gedateerd 16-1-1940, ondertekend
door de heer Lemaire en luidend als volgt: ‘Zeer geachte heer Claes. - Hierbij het handschrift
van de vertelling “Kamer-Indrukken”, die in “De Rijksambtenaar” een werkelijk succes heeft
gehad. Sommigen zeiden me wel, dat ambtenaars niet zo oneerbiedig mogen zijn tegenover
mogelijke ministers, maar humorloze zuurpotten zijn gelukkiglijk een minderheid. Met mijn
beste dank en hoogachtende groeten.’ Dit artikel van E. Claes was ondertekend: P. van Schuil,
nadat hij de eerst gekozen schuilnaam (Joseph-Pierre Heirmans) had geschrapt.
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XVII. Kwart voor twee(30)
IN DE KAMER: twee mannen en één paardekop, zijnde de twee mannen de heren
Winandy, die met de jaren de kleur krijgt van de peperkoek van Verviers, door hem
vertegenwoordigd in de Kamer, en de heer Max, grijs van jaren. De paardekop is
een onbekende Waal van de laatste parlementaire lichting.
IN DE TRIBUNES: Mensen, niet anders dan mensen, waarvan men hoofd en buste
ziet. Die zijn gekomen, niet uit belangstelling voor 's lands eer en welzijn, maar in
de hoop, dat communisten en Rexisten elkaar op hun parlementaire smikkel zullen
slaan. De aanwezige dames zijn niet bijzonder mooi, al moet ik erbij voegen dat de
oudste dames op de eerste rij zitten en de jongere en meer ontroerende exemplaren
op de tweede rij, dus minder zichtbaar. Dat is parlementaire gewoonte en beleefdheid.
IN DE KOFFIEKAMER: Aan een tafeltje vijf socialisten, die niets zeggen, met
koffie; aan een tweede tafeltje vier socialisten, die allemaal tegelijk praten, met koffie
en Kamiel. Een paar katholieken. De heer Housiaux, van Dinant, vraagt aan zijn
collega Raemdonck, van Lokeren, wat hij denkt over Rex, en zodra collega
Raemdonck, zoeterig glimlachend, teruggefluisterd heeft dat men, ja, toch...
voyez-vous,...on ne sait jamais... il faut tenir compte, en aldus klaar en kordaat zijn
mening heeft gezegd, is de heer Housiaux het even energiek en overtuigd met hem
eens, dat het inderdaad zó is.
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Kamiel wordt met de dag lelijker en ascetischer. Om het met één woord te zeggen:
hij ziet er ‘afgetoekt’ uit, zijn gezichtsvel hangt slap en los over zijn wangbeenderen,
langs zijn rechtermondhoek krassen drie diepe, onregelmatige rimpels, langs zijn
linkermondhoek slechts twee rimpels. Dat heeft voor gevolg, dat Kamiels rechteroor
eveneens enigszins getrokken is. De oorzaak van die rechterrimpels en dat rechteroog
zal wel zijn, dat Kamiel langs die kant meer gezondigd of meer gelogen heeft. De
twee misschien.
In de rookzaal, in de leeszaal, verspreide en samenhokkende collega's. En bij
allemaal iets onzekers, wankeligs, ze weten niet wat of hoe, regering, Rex, nieuwe
partijen, legerwet... Alleen de Rexisten vormen een lachende, prettige groep. Dat is
altijd zo, daags nadat je oorvegen gekregen hebt.
Heyman spreekt met wijd open ogen, waaraan hij een heilige vlam van geloof
tracht te geven, en die diepe indruk maken op een toehoorder, die hem voor de eerste
keer hoort, maar die vriendelijk doen glimlachen de tweede keer.
In een zetel slaapt Monsieur Poncelet. René De Bruyne, zogenaamd
christen-democraat van Brugge, rookt een heel slechte sigaar, staart voor het raam
naar het melancholieke park. De heer Joris van Antwerpen praat met minister Bovesse.
Duidelijk staat op zijn gezicht te lezen, dat hij nog immer bereid is een portefeuille
te aanvaarden als het absoluut noodzakelijk is voor 's lands heil. Het is altijd
noodzakelijk.
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Twee uur en vijf minuten.
De kamerwachters zetten zich op een rij, blinkend van gouden knopen en kettingen.
De heer Vouloir, oudste kamerlid, voldaan burger en katholiek, klimt op de tribune.
Daarmee begint de eerste vergadering van het nieuw parlementair jaar.
In de grote ronde Kamer valt het licht schraal en grijs, recht van boven uit het
zoldering-raam op de muren, de banken, de hoofden. Een hard, onsympathiek licht.
Het glijdt mager langs de vuilwitte kolommen en ketst vaal terug op de zwarte banken.
De gezichten staan bleek boven die zwarte banken. En is het nu op al die gebogen
gezichten de povere glans van dat gezeefde najaarslicht, dat neervalt van boven en
de lichte schaduw van de wenkbrauwen tekent over de bovenwang, is het al onbewuste
uitstraling van iets angstigs, onzekers, iets van een vraag die verstard is als steen op
deze gezichten, een vraag die ieder zichzelf stelt en alleen VOOR ZICHZELF?
Ik weet het niet, maar wie niet ziet hoe oud al deze mensen zijn, hoe ze zich
neerzetten, zij zich laten neervallen tussen de banken, met een gebaar of ze nooit
meer zullen opstaan van die plaats; hoe, als ze rechtstaan, zij dit doen met een
beweging van pijn, van vermoeienis, van geen belang te stellen in iets; - wie dat niet
ziet, weet ook niet dat al deze mensen, behalve de Onschuldigen en de Eenvoudigen
van Geest, in hun binnenste overtuigd zijn van hun absolute, hun algehele, alles
omvattende nutteloosheid!

Eindnoten:
(30) Zonder ondertekening verschenen in de krant ‘De Dag’ van 30-11-1936.
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Het schone en blijde leven van monseigneur
Crets
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Het schone en blijde leven van monseigneur Crets(31)
Toen ik, vijftig jaar geleden, student was te Leuven, kwam ik voor het weekend wel
eens naar huis en dan bracht ik de zaterdagnamiddag door bij moeder thuis, of bij
onze smid, waar ik al mijn vrienden en kennissen ontmoette.
Zondags ging ik met moeder naar de hoogmis te Zichem en in de namiddag trok
ik naar monseigneur Crets, de prelaat van de abdij van Averbode. Ook na mijn
universiteitsjaren en tot aan zijn dood, ben ik dat blijven doen. Ik schreef hem dan
vooraf een brief, om te vragen of er geen belet was. Er was nooit belet. Want de
prelaatsknecht of broeder kreeg dan opdracht aan de eventuele bezoekers te zeggen
dat hij ‘niet te spreken was.’
Broeder Victor, die hem tot zijn laatste uur zo liefdevol heeft verzorgd, vroeg wel
eens met een glimlach: ‘Meneer Ernest komt zeker, monseigneur?’ - ‘Ja...’
Hij vernam eens, dat ik op een zondag te Averbode was te zien geweest, en ik was
die keer niet tot bij hem geraakt. Toen kreeg ik 's anderendaags een briefje, dat mij
door het hart sneed:
‘Een vriend ging langs mijn deur voorbij...’
Het is meestal maar een manier van spreken, als wij zeggen: die dag, die
gebeurtenis, was het schoonste moment van mijn leven. Maar met zekerheid kan ik
van mezelf getuigen, dat de uren die ik heb doorgebracht met Mgr. Crets, onvergetelijk
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in mij gebleven zijn, dat zijn woorden in mij gegrift staan als een levensregel en zijn
beeld mij nooit verlaten heeft.
Ieder mens kent wel eenmaal in zijn leven ogenblikken, dat de Engel en de Satan
hun strijd in hem strijden, ogenblikken waarop al wat hem leidde en rechthield, van
hem weg schijnt te vallen en dat hij als naakt staat tegenover zijn eigen ziel en
tegenover God. - Op die ogenblikken, monseigneur Crets, kwam u tot mij.
Het ligt niet in mijn bedoeling, de levensloop van Mgr. Crets te schrijven. Anderen
zullen dat hopelijk eenmaal doen. Ik wil alleen mijn getuigenis afleggen, zoals ik
deed telkens wanneer ik over hem sprak of schreef, wat ik aan die edele en goede
mens heb te danken.
Bij mijn weekendbezoeken, moest ik hem alles vertellen van wat er omging aan
de universiteit, waar hij onder de professoren talrijke vrienden telde, die geregeld
naar de abdij kwamen. Hij had daar zelf gestudeerd, hij was doctor en magister in
de godsgeleerdheid, een waardigheid die in zijn jaren zeer zeldzaam was.
Hij kwam er graag op terug, hoe hij bij die gelegenheid door de stad Herentals,
door de studenten en oud-studenten van het college waar hij zelf zijn humaniora had
gedaan, plechtig werd onthaald, zoals het daar in de traditie lag, en er een gouden
pen ten geschenke kreeg uit de handen van een collegestudent, Ernest Van Roey. En
toen jaren later deze zelfde student met de hoogste kerkelijke
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waardigheid van aartsbisschop en kardinaal werd bekleed, ontving hij het gouden
kruis, hem door de oud-student van het college aangeboden, uit de handen van Mgr.
Crets.
Bij die kardinaalsbenoeming had zich dan nog een eigenaardig, bijna diplomatiek
incident voorgedaan, waarin hij betrokken was. De procurator van de Norbertijnenorde
te Rome, had aan Mgr. Crets van uit het Vaticaan dadelijk telefonisch die benoeming
van kardinaal Van Roey meegedeeld. Van geen kwaad bewust, stuurde Mgr. Crets
onmiddellijk een felicitatietelegram aan de nieuwe Prins van de Heilige Kerk. Het
was, meen ik, het eerste zekere bericht dat deze daarover ontving.
Maar Zijne Excellentie de Nuntius te Brussel, tot wiens competentie het hoorde
deze boodschap over te brengen, ontving slechts twee dagen later het officiële bericht
uit Rome. Toen hij vernam, dat Mgr. Crets hem was vóór geweest, bleek Zijne
Excellentie dat niet al te vriendelijk op te nemen.
Kardinaal Van Roey heeft nooit een gelegenheid laten voorbijgaan, om zijn
waardering en genegenheid aan de abdij en haar prelaat te betonen. Wanneer hij een
bezoek bracht aan zijn geliefd Maria-heiligdom van Scherpenheuvel, liet hij nooit
na ook Averbode te bezoeken, en haast bij alle plechtigheden in de abdij was onze
hoogste kerkvoogd aanwezig.
Met zijn voorganger, kardinaal Mercier, voor wie hij nochtans een diepe verering
koesterde, stond Mgr. Crets niet op dezelfde vertrouwelijke voet. Een van de redenen
daarvan was klaarblijkelijk, dat Averbode de verdiende of onverdiende reputatie
genoot, een vrij aanzienlijk aantal ‘flamin-
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ganten’ onder zijn dak te bergen en ‘le Grand Cardinal’ droeg die gevaarlijke
kerkdienaars nu precies niet in zijn hart.
Toen gebeurde er nog wat ergers. Er deed zich in die jaren in het aartsbisdom een
tijdelijk tekort voor aan seminaristen, toekomstige priesters, juist in de periode waarin
de behoefte aan geestelijke werkers geweldig stijgend was. Dit gemis was minder
voelbaar in de kloosters.
Het lag in de traditie van de Kempense colleges, dat de beste studenten, die de
priesterroeping in zich droegen, na de retorica zich gingen aanbieden in het Mechels
seminarie. De andere geroepenen trokken naar de kloosters of de missiehuizen. Nu
was het in die jaren opvallend, hoe de jongens van de eerste categorie meer en meer
in de abdijen kwamen aanbellen. Kardinaar Mercier gaf terecht een stille wenk aan
de kloosteroversten, om de jonge studenten, die zich bij hen kwamen aanbieden,
voor ogen te houden dat het bisdom priesters nodig had, en of ze niet beter zouden
doen in het seminarie hun studies voort te zetten.
Ik geloof, dat de prelaten en abten die wijze raad enigszins met gemengde gevoelens
hebben aanvaard. Hoe die brief van Zijne Eminentie precies luidde, is mij niet bekend,
maar er moet toch iets aan gehaperd hebben, want de prior van de abdij van Tongerlo
zei tegen zijn prelaat: ‘Ja, ja... ik versta het wel... Als het een stommerik is, houd
hem dan maar voor u, maar is het er een met verstand, zend hem dan naar Mechelen.’
Mgr. Crets heeft in alle eerlijkheid, - misschien wel een beetje tegen zijn hart, aan die wenk van de kardinaal gevolg gegeven. Maar hoe stond hij
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te kijken, toen hij van de eerste twee postulanten het onthutsende antwoord moest
horen:
‘Neen, monseigneur, naar die franskiljons van Mechelen gaan wij niet!’
Dat deed zich in één maand vier- of vijfmaal voor. Het was net of die snaken over
het ganse Kempenland en Vlaams-Brabant elkaar het ordewoord gegeven hadden:
niet naar Mechelen!
En Mgr. Crets stond perplex. Wat moest hij doen? ‘Le Grand Cardinal’ begreep
niet, wilde niet begrijpen, dat het niet aan de studenten, niet aan de kloosters, maar
aan hemzelf lag, aan de geest van het groot seminarie.
Prelaat Crets was er de man niet naar om rond de pot te draaien. Hij noemde de
dingen bij hun naam, voor iedereen. Hij trok naar Mechelen, hij ontmoette er eerst
zijn vriend vicaris-generaal Van Roey, sprak hem over de aangelegenheid en Van
Roey zei hem: ‘Juist zeggen zoals het is, monseigneur. De volle waarheid, daar komt
men altijd het verste mee.’ Zo was de toekomstige kardinaal. En zo zegde het ook
Mgr. Crets, al wist hij dat kardinaal Mercier zeer gevoelig was op dit punt. En Zijne
Eminentie... Jetzt schweigt des Sängers Höflichtkeit!
Maar dat kardinaal Mercier niet alleen een buitengewoon en een heilig priester
was, maar ook een groot mens, bewees hij door zijn aanmoedigende belangstelling
in de geloofspropaganda en in het missiewerk van Averbode in Brazilië en
Denemarken.
Prelaat Crets bestuurde op voorbeeldige wijze zijn abdij, die onder zijn leiding haar
hoogste bloei heeft
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gekend. Hij was de bestuurder van de machtige Aartsbroederschap van Averbode,
de leider van de Eucharistische Kruistocht, stichter van talrijke onderwijsinrichtingen
en missiehuizen en abdijen, te Averbode, te Brasschaat, te Bois-Seigneur-Isaac, in
Brazilië en Denemarken. Door de enorme uitbreiding van al deze werken en van zijn
talrijke publikaties, werd Averbode een centrum van godsdienstige en culturele
propaganda die haar actie uitstraalde over het ganse land.
Hij had een open blik voor de geestelijke noodwendigheden van de tijd, en ieder
wel overwogen initiatief in die richting vond bij hem begrip en aanmoediging. De
hoogste personaliteiten uit de geestelijke, de universitaire en zelfs de politieke wereld
kwamen hem bezoeken, zaten daar urenlang in dezelfde zetel naast zijn lessenaar,
en luisterden naar zijn wijze woorden. Ik vroeg op een schone dag aan de heer Brunet,
voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Waals socialist, die daags
tevoren aan Averbode een bezoek had gebracht, wat zijn indruk was over Mgr. Crets.
‘Quel homme!’ was zijn antwoord.
Hij was abt-generaal van de Norbertijnenorde toen de Tsjechische regering, onder
Masaryck en Benes, dreigde de kloosters in dat land te onteigenen. Die maatregel
trof ook, en zeer zwaar, de grote norbertijnenabdijen. In hun verslagenheid richtten
de abten zich tot hun hoogste overste, en Mgr. Crets zond mij met een brief naar
onze Minister van Buitenlandse Zaken te Brussel, om zijn tussenkomst te vragen bij
de Tsjechische regering. Door bemiddeling van de heer Fernand van Langenhove
kwam die brief in handen van de minister en onmiddellijk
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kreeg de vertegenwoordiger van België te Praag opdracht, in zijn naam bij de regering
aldaar aan te dringen op een verzachting van de geplande maatregel. - De Belgische
Minister van Buitenlandse Zaken, die op verzoek van Mgr. Crets aldus optrad, was
niemand minder dan de heer Emile Van der Velde, de grote leider van de socialistische
Internationale.
Een van de vooraanstaande katholieke leiders uit de vroegere periode,
oud-eerste-minister en oud-kamervoorzitter Frans Schollaert, was zijn trouwe vriend
en kwam herhaaldelijk in het jaar van uit Vorst-Kempen bij Mgr. Crets op bezoek.
Naderhand hebben de ministers Poullet en Van de Vyvere hem met raad en daad
bijgestaan, waar het de materiële belangen van de abdij betrof. Ikzelf heb in die jaren
zeer vele personaliteiten, ook uit de zogenaamde vrijzinnige milieus, bij Mgr. Crets
binnen geleid. Allen werden ze even hartelijk ontvangen en sommigen onder hen
zijn jarenlang bij hem teruggekomen. God alleen kent het goede, dat deze heilige
prelaat in zovele getormenteerde harten heeft gebracht. Van de hooggeplaatste
buitenlandse kerkvoogden, die in ons land op doorreis waren of er tijdelijk verblijf
hielden, waren er zeer weinigen die niet een bezoek brachten aan de generaal van de
Norbertijnenorde. Hoe zeer hij in dit eerbiedwaardig midden in aanzien stond, mocht
ik zelf ondervinden, toen ik de eer had met Mgr. Crets in 1932 het Eucharistisch
Congres te Kopenhagen bij te wonen. Rond Mgr. Brems, norbertijn van Averbode
en sedert 1922 bisschop van Denemarken, waren daar verzameld: de kardinalen Van
Rossum, pauselijk afgevaardigde, Hlond van Warschau, Baudrillart
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van Parijs, met een twintigtal bisschoppen en prelaten. De strenge en koele leider
van de Propaganda Fide, kardinaal Van Rossum, was gedurende die dagen
voortdurend in gesprek met Mgr. Crets, de beminnelijke kardinaal Hlond geraakte
bij hem niet uitgepraat over de toestanden in Polen, over Joden en Russen, en de
vieve en geleerde kardinaal Baudrillart, beau parleur als niet een, trachtte onze prelaat
te overtuigen dat er maar één land met werkelijke christelijke beschaving bestond:
la France. Het was bijna, of Mgr. Crets de hoofdpersoon was in dit doorluchtig
gezelschap.
Ach! die onvergetelijke uren in die mooie bisdomtuin van het Valbyhus,
Bjerregaard Sidevej, 1, te Kopenhagen. Als we daar na de zware dag bijeenzaten en
als... Zijne Hollandse Eminentie kardinaal Van Rossum er niet bij was.
Wat werden er dan interessante dingen verteld over de toestanden in de
Noorderlanden, en wat kreeg men daar een dieper en ruimer inzicht over de geweldige
macht van Gods kerk en over de wereldorganisatie van het Vaticaan.
Alle miezerige stoornissen in uw eigen eng bestaan, alle kleine tegenslagen van
kerk en priesters, van aanval ofwel tegenstand, verdwenen dan. U voelde u gelukkig
en trots, te behoren tot die ontzaglijke gemeenschap van de Heilige Roomse Kerk,
van een in het tijdelijke en het eeuwige onbegrensde eenheid van geloof, over alle
werelden en volkeren. En, nietige mens die u was, u zag met eerbied en liefde op
naar die godgewijde priesters, deze prinsen van het Duizendjarige Rijk; u kreeg het
besef van hun offer en de verhevenheid van de inzet
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van hun ganse aardse bestaan voor de boodschap van de Gekruisigde op Golgotha.
En over deze haast bovennatuurlijke zaken spraken ze met een gemoedelijke
menselijke losheid, alsof het doodgewoon het leven was; geen enkele, die de indruk
wilde wekken iets merkwaardigs te zijn of te hebben verricht. Ze brachten het alles
terug tot het eenvoudige: de taak vervullen waarvoor zij door God waren aangesteld.
Ze kruidden zelfs voortdurend hun verhaal over de moeilijkheden waartegen ze te
strijden hadden, met vrolijke anekdoten, die een luide lach door de tuin deden
weerklinken.
‘Weet u het nog, monseigneur, van die bisschop die te Helsingfors als bisschop
een kamer betrok bij zijn pastoor en bij het begin van de maand,’ zo vertelde hij,
‘niet altijd het geld had om zijn kamerhuur te betalen?’
Maar als kardinaal Van Rossum rond de tuintafel mee aanzat, in serene extase en
in silentium triplex, in zichzelf gekeerd zonder iemand te zien, viel er een kilte over
het gezelschap, werd er alleen door de hoogste heren over zeer ernstige zaken
gesproken, of liever gezwegen, werd er niet gelachen, werden geen plezierige
herinneringen opgehaald.
Op een namiddag fluisterde Mgr. Brems:
‘Nest, vertel eens iets... Het is hier zo triestig.’ Ik, verschrikt terugfluisterend:
‘Hoe kan ik dat doen, monseigneur... tegenover hèm!’
Monseigneur: ‘Ik durf niet eens vragen of ik iets mag aanbieden... Hij is in staat
te zeggen, dat hij geheelonthouder is. Toe, vertel maar eens iets... Hij heeft over u
toch niets te zeggen.’
Ik: ‘Maar, monseigneur, ik ben niet eens bisschop!’
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Monseigneur: ‘Chançard! Een reden te meer om iets plezants te vertellen... Ik maak
u morgen direct huisprelaat.’
Goeie genade! Wat moet de Propaganda Fide van mij en mijn Latijn gedacht
hebben, toen ik opeens te midden van de stilte zei:
‘Et nunc smoramus pipam en drinkamus pintam!’ Maar iedereen had het verstaan!
Zijne Eminentie scheen me voor de eerste keer sedert drie dagen te zien, en dat met
ogen als een middeleeuwse brandstapel. Daar verscheen wel iets als een glimlach
om zijn mond, maar het was als een lege fles die probeerde te glimlachen. Men kon
goed merken, dat die mens daar niet aan gewend was.
De zachtmoedige bisschop van Luik, Mgr. Kerkhofs, liet zijn sigaar uit de mond
vallen, de kleine bisschop van Reykjavik, de schoonste rossekop van heel IJsland,
Hollander van afkomst, lachte dat het door de tuin dreunde, haalde een dikke zwarte
pijp voor de dag, die volgestopt al lang gereed in zijn zak wachtte en waar hij
voortdurend ongeduldig had naar getast. Zo ook deed Mgr. Simenon van Luik, en
daar Propaganda Fide tegen pipam en pintam geen bezwaar scheen te koesteren,
tenminste niet met luider stemme, verscheen Stans, de huishoudster van Mgr. Brems,
met flesjes bier en glazen.
Het was toen dat ik aan Mgr. Simenon, ziende de afgekloofde pijp waaraan hij zat
te zuigen, beloofde hem een nieuwe pijp en een kilo tabak te zenden, belofte die ik
eilaas nooit gehouden heb, al meende ik het wel goedhartig. Maar Mgr. Brems heeft
ook zijn belofte, mij 's anderendaags huisprelaat te maken, niet gehouden. Ik ben het
nu nog niet. Die Stans had Mgr. Brems meegebracht uit zijn ge-
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boortedorp Testelt. De meest zorgzame en toegewijde dienstmaagd, maar ook de
meest onuitstaanbare en onstuitbare praatmarjan die er op de wereld bestond. Stans
moest kunnen babbelen, eender tegen wie, en was ze alleen, dan ratelde ze aan een
stuk door tegen een ingebeelde persoon. Aan iedereen die ze in de gangen van het
huis tegenkwam, bisschop of prelaat, waarvan de meesten geen woord van haar
Testelts Vlaams verstonden, moest ze uitleggen hoeveel werk ze had met ‘al dat
vreemd volk in huis’, wat ze die dag nog allemaal te doen had, wat ze voor het diner
ging klaarmaken en dat ‘diejen Ollanse Vlamink’ - dat was kardinaal Van Rossum,
- haar nog geen enkele keer goeiendag had gezegd.
Ze plaatste de bierflesjes en de glazen op de tuintafel, en met het lege dienblad in
de hand keerde ze zich opeens tot kardinaal Van Rossum:
‘Meneer Zèn Emmenense, zodde dezen oavend...’
‘Stans!’ klonk de haastige en strenge stem van Mgr. Brems. ‘Naar de keuken!’
‘Jomaer, monseigneur, ik wilde oan meneer Zèn Emmenense alliên moar vroage,
wat èm dezen oavend geere zaa ete... da kieke...’
‘Stans, naar de keuken, zeg ik, en rap!’
Daar was iets in de stem van Mgr. Brems, dat geen tegenspraak duldde. Stans
kende dat. Met een verongelijkt gezicht keerde ze ons de rug toe. De blikken van de
kardinalen - behalve die van Propaganda Fide, - van de bisschoppen en prelaten der
Heilige Roomse Kerk, volgden kritisch de brede rug van Stans tot die in de
keukendeur verdween, en ieder deed zijn best om niet te lachen.
Kardinaal Van Rossum zat stijf en recht op zijn stoel en had niets gezien of gehoord.
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Toen een poosje later de glazen leeg waren, fluisterde Mgr. Brems mij in het oor:
‘Nest, ga zelf in de keuken nog eens enige flesjes halen, want als Stans moest
terugkomen, weet ik niet wat er hier in godsnaam gaat gebeuren.’
Toen de dag daarop een bezoek werd gebracht aan de kerk van Elseneur, zaten in
het kerkportaal aldaar een tiental nonnekens geknield, en een voor een, naargelang
ze achter elkaar binnen traden, zegenden de kardinalen, bisschoppen en prelaten met
een plechtig handgebaar deze vrome dienstmaagden des Heren. Terwijl ik als leek
de laatste kwam, en in de mening verkeerde, dat niemand het zag, hief ik ook de
hand op en heb eveneens, om geen uitzondering te maken, een groot kruis getekend
over de zwarte nonnenkappen. Waarschijnlijk hebben die brave zusterkens toen
gedacht, dat ik misschien toch iets was als een pauselijke huisprelaat in partibus. Het
is de enige keer in mijn leven, dat ik aan nonnen de benedictie gegeven heb, en
vermoedelijk heeft het hun geen kwaad gedaan.
Mijn vriend, pater Theyskens, redemptorist zoals kardinaal Van Rossum,
dorpsgenoot van Mgr. Brems, had echter mijn onchristelijk gebaar gezien en vertelde
het 's avonds aan Mgr. Crets. Deze waarschuwde me: ‘Pas op, dat kardinaal Van
Rossum het niet verneemt!’
Onvergetelijke uren en dagen...
Tegenover het schamelste onderpastoorke, pater of broeder, was Mgr. Crets even
voorkomend en vol aandacht, als tegenover de hoogste heren.
Hijzelf heeft me veel verteld over mijn eigen vader-
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zaliger, die geregeld met Servaas, de kloosterbrouwer, de conventtuinen in orde
kwamen brengen, en die, zegde Mgr., ‘een echte filosoof was.’ Hij kende alle mensen
van Averbode, van vader tot zoon, en die kwamen hem ook allen raad vragen en hun
nood klagen.
Aan de nieuwe drukkerij was men bezig een vleugel bij te bouwen, en broeder X.
leidde dit werk met kennis van zaken, daar hij, vóór hij in het klooster trad, in het
bouwvak werkzaam was geweest. Broeder X. was trots op zijn werk en verdroeg
moeilijk enige kritiek van mensen ‘die er niks van kenden’. Mgr. Crets kwam eens
even kijken. Broeder X. legde hem uit, zo en zo, monseigneur, en dit en dat,
monseigneur... En monseigneur waagde opeens een vraagje: of misschien die muur
daar niet... Waarop Broeder X., met een diepe zucht antwoordde: ‘Maar, monseigneur,
heb nu voor één keer toch eens een klein beetje verstand. Ziet u niet, dat die muur...’
Monseigneur heeft over die muur verder niets meer gezegd en daardoor aan Broeder
X. bewezen, dat hij voor één keer een klein beetje verstand aan de dag legde.
‘Dag broeder.’
‘Dag monseigneur.’
Het was de schoonste deugd van deze hoogstaande mens, zijn eenvoud in houding
en omgang, zijn innemende goedheid tegenover zijn evenmens, in alle
omstandigheden... Hij boezemde eerbied in en toch voelde iedereen zich dadelijk bij
hem thuis. Hij moest u niet aansporen, uw hart voor hem te openen, u deed dat zonder
dat u het wist.
Wardje Poppe kwam herhaaldelijk naar Averbode,

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

288
toen hij in het Kamp van Beverlo verbleef bij de seminaristen, die er hun militaire
dienst deden. Op een van onze wandelingen in de kloostertuin, zegde hij mij, na zijn
bezoek bij Mgr. Crets: ‘Voor die prelaat gaat een mens bijna op zijn knieën zitten,
zonder eraan te denken.’
En die eenvoudige zoon uit de Kempen, te Broechem geboren op 5 november
1858, was een grote mijnheer. Hij kon zijn hoge bezoekers ontvangen als een vorst,
met de hoffelijke ongedwongenheid die aristocratische geesten kenmerkt, en toch
tevens met een voornaamheid, met een minzaam en zelfzeker optreden, dat elkeen
trof die hem naderde.
Hij was gelukkig, de schoonheid van zijn befaamde abdij met haar vele
kunstschatten, die hij met de grootste zorg deed onderhouden, aan vreemdelingen te
tonen. Maar nooit zou hij zijn eigen persoon op de voorgrond hebben gesteld, het
was altijd ‘de Orde’, de abdij, het gewijde huis waarover hem de leiding was
toevertrouwd.
Zoals hij fier was over de geestelijke gemeenschap waartoe God hem geroepen
had, was hij ook trots op het prinselijk paleis in het paradijselijke land van Averbode.
Hij zegde het niet, maar hij wist het wel, dat Averbode de schoonste abdij was van
het ganse land. Toen hij door het Algemeen Kapittel van de Orde tot abt-generaal
werd aangesteld, was Rome zijn zo niet verplichte, dan toch gewenste verblijfplaats.
Maar hij koos ‘thuis’ te blijven, thuis in zijn geliefd klooster, bij zijn eigen volk.
Alles bij hem was evenwicht, geestelijk en zakelijk evenwicht. Hij bezat een
weergaloze geest van organisatie, met voorzichtig overleg, met een juiste blik, op
wat kon en wat moest, wat hoorde en niet
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hoorde, en was eenmaal na rijp beraad zijn besluit getroffen, dan schreed hij naar de
verwezenlijking ervan zonder enige aarzeling.
Hij noemde zichzelf ‘kloosterling’, zonder meer, en dat wilde hij in de eerste plaats
zijn. Het was zijn voornaamste betrachting, dit hoogpriesterlijk begrip bij zijn
kloosterbroeders diep ingang te doen vinden. En kloosterling was hij, tot in de ziel.
Al had hij een klare blik voor elke begaafdheid en talent, voor het kiezen van de
persoon voor deze of gene taak, voor alle initiatieven en activiteiten van zijn
ondergeschikten, toch bleef zijn allereerste bekommernis het religieuze leven in zijn
abdij. Dat was de kern van zijn bestaan. Hij gaf op dit stuk in alles het voorbeeld.
‘Pietate et Scientia’ luidde zijn abbatiale kenspreuk, ‘Door Vroomheid en
Wetenschap’. En pietate stond vooraan. Zo heeft hij te Averbode een schaar priesters
gevormd, die op geestelijk gebied een eer zijn voor de Heilige Kerk en voor het
kloosterleven in de Lage Landen. En al was er geen orderegel, die hij niet streng
toepaste, toch droegen zijn kloosterlingen hem op de handen.
Eens zei me Mgr. Crets: ‘Doe u eerst achten, dan komen liefde en gehoorzaamheid
vanzelf.’
Hij had een haast pijnlijk besef van zijn verantwoordelijkheid als prelaat, en nog
meer van de hoge plichten, die het generaalschap van de Norbertijnenorde hem
oplegde. Toen hij voelde, dat met zijn hoge leeftijd zijn krachten afnamen, drukte
hij herhaaldelijk zijn bekommernis uit over de toekomst, over zijn opvolging en, ik mocht het meermaals uit zijn eigen mond vernemen, - het is in zijn
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levensavond zijn grootste voldoening geweest, toen de hoogeerwaarde heer prelaat
Gisquière hem als coadjutor en opvolger werd toegewezen.
‘Ik weet,’ zegde hij mij, ‘dat onze abdij nu in goede handen is.’
Hij heeft bittere zorgen gekend in zijn laatste jaren, maar geen offer is hem ooit
te zwaar geweest. Hij heeft alles aanvaard en gedragen met de onverzettelijke
wilskracht, die zijn ganse leven heeft gekenmerkt, en met het nooit falend vertrouwen
op God. Hij had het geluk nog te zien dat, na de vreselijke brand die Averbodes abdij
einde 1942 teisterde, onmiddellijk met de wederopbouw en zelfs met de uitbreiding
van de kloostergebouwen een aanvang werd genomen.
Hij werd tot abt gewijd, toen hij nog geen dertig jaar oud was, de jongste van de
orde, hij bleef het zevenenvijftig jaar lang, een enig feit in de geschiedenis der
norbertijnen, en gedurende vijftien jaar was hij abt-generaal van de orde. Hij stierf
een zalige dood op 15 februari 1944, zesentachtig jaar oud.
Mgr. Crets was in zijn jaren een kerkvoogd van formaat, en in de geschiedenis
der Orde een der grootste prelaten.
Monseigneur Crets!
Daar stond eens een jongetje in de tuin van het convent te Averbode, achteraan,
bij de grote vijver, onder de derde appelboom rechts, een jongetje van zeven of acht
jaar, dat met zijn vader was mogen meekomen om de takjes en scheuten op te rapen
die vader, als hovenier, van de bomen knipte. Hij
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deed dat zeer graag, niet als hij het thuis moest doen, want zegden ze niet allemaal
dat hij lui was! Maar hier was hij er gelukkig om, in de tuin van het klooster, waarover
vader 's avonds zovele wondere dingen kon vertellen. Daar was eerst die grote tuin
zelf, en die vijver, met de twee zwanen en de kwakende eendjes, er was rechts de
opklimmende warande met de kronkelende paden, tot hoger tegen de grijze abdijmuren
met de vele ramen. Het jongetje keek daar van tijd tot tijd naar met zeer ernstige
blikken. Hij voelde zich zo nietig klein tegenover deze grote dingen. En misschien
was ginder wel die onderaardse gang, waarover vader verteld had. Misschien was
het daar, dat men 's nachts, als het twaalf uur sloeg, de diep in de aarde verzonken
klok kon horen. Hij had dat nu aan vader willen vragen, maar die stond juist op de
ladder en snoeide wat verder een oude pereboom.
Het jongetje zuchtte, raapte de twijgjes een voor een op en legde ze zorgzaam op
een hoopje langs de wegrand. Het was koud, die dag begin maart. De handen van
het jongetje waren rood en hij stopte ze van tijd tot tijd in zijn broekzakjes. Waarom
was hij toch zo gelukkig, als hij hier was? De tweede keer nu al... Hij voelde het
geluk tot in zijn armen en benen.
Ginder, bij het hek van de brouwerij, zag hij Servaas, de kloosterbrouwer, met een
kruiwagen. Die zou straks weer komen met de tinnen bierkan om vader te laten
drinken. En dan keek het jongetje op naar de drie hoge populieren in de hoek van de
tuin, waar later het eendenhok zou aangelegd worden, keek strak, met het gezicht
omhooggekeerd, naar Dik Vernelen, die boven op een der hoge
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popels alle takken en twijgjes wegkapte. Het was benauwelijk, hoe Dik zo hoog op
die boom durfde klimmen, die daar nu lang en kaal, met alleen nog een spichtige
topmuts, te zwieren stond.
Het jongetje vergat de stekjes op te rapen. Als betoverd bleef hij kijken naar Dik,
zodat zijn keel en zijn nek er pijn van deden, dat hij er duizelig van werd. Om zijn
mond kwam een gespannen trek en in zijn kinderogen lag een grote angst. De koude
wind sloeg in zijn opgeheven gezicht. Hij zag het gebaar van Dik, telkens als hij met
het kapmes in de rechterhand een takje afhakte, en hij zag de nog bladerloze twijgjes
een voor een naar beneden vallen langs de stam.
Het was iets eigenaardigs, die vallende takjes die je zo een ogenblik tegen de ijle
lucht kon zien. Het was of ze schreiden, dacht het jongetje. Hij hoorde de slag van
het kapmes niet, het was te hoog. Hij zag wel Dik meezwaaien telkens als de windstoot
de slanke stam weg en weer boog, en dan kropte de angst nog erger in zijn keel. Maar
Dik scheen dat niet eens gewaar te worden, hij hakte ongestoord voort. Ho! Als hij
daarboven moest staan zoals Dik! Hij voelde een krieuweling in zijn buik. Als Dik
nu moest vallen, dan...
‘Dag wittekop.’
Het jongetje schrok zodanig, dat zijn knieën ervan knikten en de twijgjes uit zijn
handen vielen. Hij keerde zich om, hij zag het witte priesterkleed, de gouden ketting
en het gouden kruis, met een haakje opgehouden in een knoopsgat van de toog. Hij
stond sprakeloos, met open mond, en keek in het vriendelijke gezicht boven hem.
‘Dag wittekop.’
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‘Dag men... menheer Perloat.’
Het was de eerste maal, dat hij die allerhoogste personaliteit van zo dichtbij zag.
Hij dacht aan een heilige, of aan Onze-Lieve-Heer zelf. Hij droeg nu geen mijter,
geen gouden staf in de hand, zoals hij hem eens in de kerk van verre had gezien.
‘En hoe heet jij, wittekop?’
‘Ernestus, menheer Perloat.’
‘Zo, dat is een schone naam... En hoe oud ben je al, Ernestus?’
‘Al bekanst acht joar, menheer Perloat.’
‘En wat ga je later worden?’
‘Perl...’ Hij slikte het woord bijtijds in en daalde af tot ‘... pastoêr, geluéf ik,
menheer Perloat.’
Hij legde de hand op het hoofd van het jongetje, het was als een zegening die hij
hem gaf, klopte even met de vingers tegen zijn wang en zei tegen de vader, die
inderhaast van zijn ladder was afgedaald: ‘Ik zie, Merten, dat het een brave jongen
is.’ Dan praatte hij wat met vader en toen hij wegging, zegde hij nog eens: ‘Dag
Ernestje...’
Het jongetje beefde, gloeide, voelde de koude maartse wind niet meer, was zo
overdonderd en innig gelukkig, dat hij hem stom bleef nastaren tot hij tussen de
bomen verdween.
Ernestje... Tot in zijn oude dagen heeft hij het jongetje zo genoemd.
Op die dag, in de vroege voortijd van het jaar 1893, in de conventtuin bij de grote
vijver, rechts onder de derde boom, heb ik u, monseigneur Crets, de eerste maal
ontmoet. Onder diezelfde boom waar later fr. Thomas Schoenaers, die naar Brazilië
trok, en fr. Hugo Van Gogh, die de Kongolezen ging bekeren, elkaars jeugdige
worstelkrachten eens be-
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proefden en beiden pomp-onder in de vijver terechtkwamen, vijf minuten vóór het
koorofficie.
U hebt nooit geweten, dat hetzelfde jongetje zondags, lang vóór de vespers, in de
kerk zat, om u te zien naar het koorgestoelte schrijden, de laatste in de rij, het hoofd
een beetje gebogen, met die lange schuivende stap. Nooit geweten dat, terwijl u, op
een late namiddag in de dreef vóór de kloosterpoort op en af wandelend, uw
rozenkrans kwam bidden, daar een bengel achter een struik op het Konijnenbergske
verborgen lag om u af te spieden en die geen oog van u afsloeg, en mede
weesgegroeten bad.
Het jongetje van ‘bekanst acht jaar, meneer Perloat’ is nu een oude man geworden.
Maar met een haast kinderlijke glimlach op zijn gezicht, in de stilte van deze kamer,
denkt hij terug aan wat eenmaal was, en staat uw beeld voor hem in de zuivere klaarte
van de ongeschonden herinnering. Uw beeld bleef mij bij, uw naam kwam telkens
weer op mijn lippen, met liefde schreef ik over u. U was voor mij meer dan een
vriend, u was voor mij een goede vader en wanneer de uren mij bitter waren van
kwelling en zielezorg, heb ik altijd mijn gezicht naar uw aangezicht gekeerd.
Daar zijn ogenblikken waarop ik uw aanwezigheid in mij zo sterk beleef, dat ik
mij weer terugvoel in die kamer in de prelatuur, met de twee hoge ramen die neerzien
op de ingang van de kerk, op de door de eeuwen verknaagde kloosterpoort en de
statige pastorie, omheen het ruime voorplein dat door uw zorg in zijn oude luister
werd hersteld. Met in de kamer, naast de deur, de oude staanklok en aan de andere
zijde de artistieke kast.
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Daar hangt een wonderschone byzantijnse madonna tussen deur en kast. Tegen de
langszijdse binnenmuur staat een hoge boekenkast in citroenhout, met onderaan laden
en schuiven, daartegenover de schoorsteen met het armelijk kacheltje, en op de
schoorsteen het kostbare kruisbeeld met de vele relikwieën.
Tussen de twee ramen uw schrijfbureau, tot het uiterste hoekje overladen met
papieren en boeken en allerhande rommel, waarin u alleen alles weet liggen en vindt.
U zit in uw lage zetel naast het bureau, met de rug naar het raam, en op de vloer
onder dit raam, een beetje onhandig weggeborgen, staan de twee holleblokken...
tegen de winterse koude voeten. Ik zit, om de hoek van de lessenaar, schuins tegenover
u, in een zetel met hoge rug. Voorzichtig, wordt het hoekje van het bureaublad tussen
ons van papieren gezuiverd, en in de grote antieke glazen vonkelt...
Zondagnamiddag. Het lof is gedaan. Op het koor zingen de paters nog het slot van
het officie. De mensen zijn weg, behalve de congregatiemeisjes die, onder de leiding
van Paulien Joris, hun vrome zondagsdevotie brengen. Paulien, die in het gebouw
nabij de Pikkelpoort de wasserij van de abdij bestuurt, en daar gekomen is dezelfde
dag waarop Mgr. Crets in het klooster trad.
Paulien zegt: ‘Mijnheer prelaat en ik, wij zijn de twee oudste witheren.’
Ook Paulien en de meisjes gaan nu weg. Ook het koorofficie is afgelopen. Ik zie
de paters van links en rechts uit het gestoelte treden, de novicen vooraan, achteraan
de priesters met de wollen schapen-
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pels, monseigneur de laatste, en verdwijnen in de zijgang achter het altaar van
Sint-Laurentius. Ik verlaat nu ook de kerk. Ik blijf een ogenblik staan op de
kerktrappen, in het volle zonlicht. Het is hier nu wonderbaarlijk rustig geworden.
Alle vreemden zijn vertrokken, het klooster van Averbode leeft in deze uren weer
alleen op zichzelf, is niets anders dan het klooster, en nu is het wel of die stilte een
andere naam en klank heeft gekregen, of het zonlicht dat in de kruinen glanst van de
verweerde lindebomen aan de overzijde van het plein, dat op de witte gevels en het
blauwe dak van de prelatuur vastligt, nu als een zegenende hand op alle dingen rust.
Hier hoort men de harteklop van de stilte. Daar verder liggen de bossen van het oude
Kempenland in vreedzame verwachting. In de wijdse tijdeloosheid van dit uur, in
dit goddelijk schone land van Averbode is het gelaat van de eeuwige Vader naar de
aarde toegebogen. Ik trek aan de bel van de witte deur en die gaat zachtjes open. Is
het Gèneke? Of Désiré? Of broeder Victor? Het is broeder Victor, met zijn blozend
gezicht, met zijn rustige goede ogen.
‘Dag Fik.’
‘Dag meneer Ernest. Monseigneur wacht op u.’ Zelfs de bons van de toeslaande
deur hindert hier niet. Het hoort erbij. Ik sla de gang links in, ik klim de trap op met
de uitgesleten treden.
... vonkelt nu de gouden wijn. De grote roemers zijn eeuwenoud, van het zuiverste
kristal, met een zware vierkante voet. Zo staan er nog zes in de muurkast van de oude
‘leren kamer’ met de Kordovaanse muurbekleding, in de benedensalons.
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‘En het is precies, Ernestje, of die wijn een edeler smaak heeft in die antieken
glazen...’
Monseigneur gebruikt geen kurketrekker met een hefboompje. Hij schroeft voorzichtig
het boortje in de kurk, houdt met de linkerhand de fles tussen de knieën, en trekt.
Ploef! Hij steekt de paarse harde kurk omhoog, beziet ze aandachtig, ruikt er even
aan, ruikt ook aan de fles, blikt dan even naar mij, knikt goedkeurend. Meer niet. Hij
laat het brandende lucifertje even langs de rand van de fleshals gaan. Hij schenkt
mijn glas vol. Hij schenkt zijn glas half vol, want hij is zeer sober. De zon schuift
langzaam westwaarts en werpt een geelwarme glans door de ruitjes van de hoge
ramen. ‘Dat is de nobelste drank die er bestaat, Ernestje, en in het evangelie...’
Wij spreken een poosje over de kwaliteiten en diversiteiten van de edelste dranken
die Onze-Lieve-Heer van oudsher voor de mensen geschapen heeft, en over de pastoor
die... en over een pater die... en over de Bruiloft van Kana, en zeggen geen woord
over geheelonthouders.
Monseigneur hield van blijde gezichten, van opgewekte kout en levensvreugde.
Wat kon hij hartelijk lachen om een goede mop die ik hem vertelde, en hoe graag
vertelde hij zelf een schalkse anekdote uit zijn ervaringen in en buiten het klooster.
Hij was op dit stuk een echte Kempenaar, en zo door en door menselijk.
Wij proeven met bijna voorzichtige lippen deze waarachtige godendrank, kijken
elkaar weer
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eventjes in de ogen, ernstig, knikken goedkeurend, zeggen geen woord en vinden
dat het leven schoon is. De ragfijne rook van mijn sigaar spiraalt omhoog boven de
lessenaar, doorzichtig blauw in het doorzonde licht.
Uit witte hand met de zware ring, monseigneur, komt bij pozen naar mij toe en,
al voortsprekend, neemt ze de sigaar uit mijn mond, laat deze met langzaam gebaar
weg en weer gaan onder uw neus, - (Monseigneur, dat doe ik nu nog!) - om de sterke
geur even op te snuiven. Dan steekt uw hand die sigaar weer in mijn mond.
Monseigneur rookt zelden of nooit. Van tijd tot tijd neemt hij een priesje snuif.
Wij spreken over de brieven van de Heilige Apostel Paulus.
Bestaat de hemel ook niet op aarde?
Te Averbode wel!
Daar was eens...
Mag ik het nu vertellen, monseigneur, nu het al zo lang voorbij is?
Daar was eens een groot feest. Met een luister, een verhevenheid en waardigheid
zoals alleen Averbode dat kan, hadden wij op 5 november 1928 het gouden
professiejubileum van Mgr. Crets gevierd. Bij het feestmaal in de kloosterrefter zaten
daar kardinaal Van Roey, met een rij van bisschoppen en prelaten uit binnen- en
buitenland, met ministers in functie en ministers buiten functie, met voorname heren
uit alle standen. Het was schoon, schoon! De glorie van Averbode.
De novicen zongen met hun klare jonge stemmen
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de enige mooie Laudes Hincmari, eerst aan Eminentissimo Principi Ernesto-Josepho,
Cardinali Van Roey, Mechliniensis ecclesiae augusto decori..., dan aan Illustrissimis
Antistitibus doctrinae... en daarna aan Monseigneur Crets Gummaro Domino
Praemonstratensi illustrissimo, pietate et scientia clarissimo...
Salvator mundi,

Tu illum adjuva.

Sancte Pater Norberte,

Tu illum adjuva.

Sancte Gummare,

Tu illum adjuva.

Daarop volgde de cantate, gedicht door fr. Xaverius Adriaensen en getoonzet door
fr. Arnoldus François:
KOOR:
Gegroet, met gouden beringd in Leuvens oude stede,
Gegroet, magister, in uw fulpen mantelpracht,
Gegroet, met gouden staf en mijter, op de treden
Van d'abtelijke troon, in jonge mannenkracht!
Verpuinde muren rijzen recht,
Vervallen grootheid wordt herboren
En boven 't stift, weer jong en hecht,
Staat zijn blazoen in goud te gloren...

Dat klonk al zo hemels schoon in die grote witte zaal, en monseigneur was gelukkig.
Ik wist dat ik, naar ouder gewoonte, na zulke plechtigheid de zondag daarop moest
terugkomen, om het alles met monseigneur nog eens te bespreken. En wij deden dat.
Wat een meevaller, dat hij juist het jaar tevoren die wijnkelder geërfd had van fr.
Remigius Brisack, vroeger pastoor te Okselaar, (dies obitus 14.12.1926). ‘De Waalse
vader van die witheer-pastoor had de

Ernest Claes, Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

300
kelders, in de nieuwe pastorie van zijn Heer-zoon, bij zijn aanstelling rijkelijk gevuld
met kostbare wijnsoorten, en... die eerwaarde zoon dronk nooit wijn. Ja, zo'n pastoors
zijn er niet veel, Ernestje, maar zo zijn er toch, en mijnheer Brisack was er zo een...
En in zijn testament vermaakte hij die kelder aan zijn prelaat. Wat behoorlijk was,
vere dignum et justum... De Heer hebbe ook dààrvoor zijn schone ziel!’
Op het hoekje van het bureaublad stonden als gewoonlijk de twee grote roemers
met vierkante voet, naast de fles met de deugdelijke wijn van die exceptionele en
prijzenswaardige pastoor Brisack zaliger.
‘En sigaren, dat ik voor die feestdag gekregen heb, Ernestje. Ik weet niet hoeveel...
Kies maar eens...’ Wij zegden elkaar nog eens onze mening over de toespraken van
Zijne Eminentie, van minister Van de Vyvere, van Frans Van Cauwelaert, en wat
die en die hem verklaard had, en daar de inhoud van één enkele fles wijn, gemeten
naar de personen, toch niet zó bijzonder groot is, en de gift van de zalige
geheelonthouder pastoor Brisack rijk en overvloedig was, en ook met inachtneming
van de genadevolle zondagsstemming waarin onze zielen baadden... ‘Waarom niet
een tweede fles, Ernestje, ter nagedachtenis van die sobere pastoor Brisack van
Okselaar? Het is nog vroeg.’
‘Wel ja, monseigneur, waarom niet?’
Monseigneur bleef even matig, maar aldoor:
‘Toe, Ernestje, drink eens uit.’
Broeder Victor bracht ons het eenvoudige avondmaal op de kamer, en als dit
voorbij was luidde de klok Angelus Domini.
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Wij zaten weer rustig tegenover elkaar, tot het uur zou komen om slapen te gaan.
Mijn kamer lag vlak naast de zijne.
Monseigneur toonde mij de kostbare misvaten, die hij ten geschenke gekregen
had, en vele andere mooie dingen.
‘... en ik heb ook twee kisten champagne gekregen, Ernestje, maar ik heb die op
het feest niet willen aanbieden... champagne in een klooster, je begrijpt...’
Ik begreep het zeer goed. Het wondere woord ‘champagne’ bleef tussen ons hangen
in de stilte, verbeeldingsvol en gedachtenrijk. Door mijn hoofd schoot iets als een
vraag: ‘Wat moet er dan met die twee kisten champagne gebeuren in tijd en
eeuwigheid?’ Geen enkele orderegel schreef voor, dat die drank des duivels was.
De tweede fles van de Okselaarse wijn stond daar leeg.
‘Ernestje...’ Monseigneur fluisterde bijna. ‘Willen wij met ons twee er eens een
fles van drinken, ja? Je kunt er toch tegen? Voor we slapen gaan...’ Ik knikte, met
dezelfde betekenisvolle glimlach als die van monseigneur. Ik had er willen bijvoegen:
‘Als 't niet anders kan...’ Maar ik knikte alleen maar. Op het ‘er tegen kunnen’
reageerde ik zelfs niet.
En de fles kwam. Ze stond daar nu voor ons; ze maakte een zware, geheimzinnige,
preutse en onbestofte indruk; ze scheen als een wezen, dat verwonderd was in die
kamer op de hoek van dat bureau te staan, ze stak precies haar buik vooruit om te
laten lezen, dat er ‘Mum’ op gedrukt stond. Monseigneur nam de twee antieke roemers
waar-
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uit wij de wijn van de sobrietas-pastoor Brisack zaliger hadden gedronken, zwikte
de druppeltjes die nog op de bodem blonken in de koolbak, met verenigde krachten
kregen wij daarna de metalen draad om de kurk los duwend een voor een met onze
duimen tot het dikkoppige stopsel eruit plofte en de vorstelijke drank in de glazen
kriezelde.
‘Goed he, Ernestje?’
‘En of, monseigneur!’
Weer was zijn glas maar half vol. Het mijne helemaal.
‘Drink eens uit, Ernestje.’
En wij spraken over het schone feest, over Frans Van Cauwelaert die zo schoon
spreken kon, over kardinaal Van Roey die zo tevreden geweest was, over het klooster,
over de missies, over ‘ons mannekens’. Dat waren de jonge novicen, waarover hij
waakte alsof het zijn eigen kinderen waren.
‘Drink eens uit, Ernestje.’
Over Leuven en zijn tijd, hoe hij soms nu 's nachts nog droomde van de thesissen
die hij voor zijn examen van doctor in de theologie te verdedigen had, over Herentals,
waar wij beiden onze humaniora hadden gedaan, over Rome, over de politiek en de
kamerdebatten, wat minister Schollaert hem laatst gezegd had, waarom minister
Woeste, wiens boosaardige zoon hij in het klooster verblijf had geschonken en die
hij had moeten wegzenden, kwaad op hem was.
‘Drink eens uit, Ernestje.’
Hij moet werkelijk veel van mij gehouden hebben. Hoe rozig zoet was het leven,
daar, in die vredevolle kamer, met de nacht die daarbuiten geluidloos voortschreed
op blote voeten, met het zachte
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licht van de bureaulamp, en waar de tijd nu stil stond. Het verleden van jaren en jaren
was hier aanwezig en was in ons.
Die trotse Mum-fles is maar half leeg geraakt. Wel is, op stuk van zaken, iedere
fles van eender welke kleur of vorm geroepen om geheel geledigd te worden, daar
zij betrekkelijk gering van inhoud is. Maar de maat in alles, is een stelregel die in
ieder ordereglement kan staan. Ik hoorde zacht gesproken woorden van monseigneur
door mijn hoofd ruisen. Ik hoorde...
‘En van de vader van een van ons heerkens heb ik nog een fles gekregen. Eén
maar... Ik ken het niet, maar het schijnt, dat het iets heel fijn is.’
‘Ja, monseigneur...’
‘Daar staat ze, in die kast... Haal ze'r maar eens uit.’
Op dapper-stijve benen stond ik recht, schoof het lage kastdeurtje open en haalde
de fles voor de dag. Ze had een zeer dikke bolbuik met een zeer lange hals. Ik plaatste
ze op het bureau en wij keken er beiden naar. Wie heeft er ooit gezeten zoals wij
daar zaten, met tussen ons twee lege glazen en een volle fles, waarvan wij de inhoud
niet kenden? Wie kan er raden, welke verlangens er dan in een normaal mens oprijzen?
‘Ken jij dat, Ernestje?’
‘Neen, monseigneur.’
‘Ik ook niet.’
Op de brede etiketstrook stond in mooie letters: ‘Marc de Bourgogne’ en daaronder
nog een paar regeltjes in kleine letters, die mijn vermoeide blikken niet meer lezen
konden.
‘Ik denk... dat zal iets zijn in de aard van bourgognewijn, monseigneur.’
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We bleven er belangstellend naar kijken, zonder enige onmiddellijke beslissing te
treffen. Die uitgerekte nek scheen ons uit te dagen en te wachten op de dingen die
komen gingen. De halfledige Mum-fles stond bij de geheel ledige Okselaarse
pastoorsflessen. Het licht van de bureaulamp schoot door de lange hals, wij zagen
door het glas iets als een bruindonkere kleur... Marc de Bourgogne... Ik had de naam
nooit gehoord. Monseigneur evenmin.
Hoe konden wij, in onze onschuld, in die atmosfeer van zielevrede en voldaanheid,
hoe konden wij weten dat die ronde dikbuik een verraderlijk katijf was, met een soort
hellevuur in haar alcoholische substantie? Hoe konden wij, ervaringloze christenen,
waarvan een de Abbas Generalis van de eeuwenoude Orde van Promonstreit en de
andere een Zichemse niksmandal was, hoe konden wij weten dat deze buitenlandse
kommèrsschap door de deskundigen slechts genoten wordt in zeer, zeer kleine
glaasjes, in een wereld die de onze niet was?
Monseigneur brak de stilte en sprekende sprak hij de wijze woorden:
‘Ernestje, willen we er eens één glaasje van proeven? Eén maar, en dan gaan we
naar bed.’
Eén maar, zo sprak hij met nadruk. Vermoedde hij dan toch iets?
‘Zoals u het wenst, monseigneur. Dat zal ons misschien een beetje opfrissen.’
De kurk kwam er gemakkelijker uit dan bij Mum. Monseigneur scheen daar zelfs
over verwonderd en bekeek wantrouwend het dunne stopseltje.
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Weer nam hij de grote antieke wijnglazen, zwikte het laatste druppeltje Mum-nat in
de koolbak, naar de manier waarop alle goede pastoors dat doen bij de overgang van
Bordeaux naar Bourgogne in dezelfde roemer, en hij schonk mijn glas weer boordevol,
maar in het zijne nog geen vingerhoed. Vermoedde hij dan toch iets?
Deze maatverdeling behoorde nochtans tot een taciet akkoord dat daarover sedert
lange jaren tussen ons bestond. En daarom...
‘Goed he, Ernestje?’
‘Buitengewoon, monseigneur.’
‘Maar nogal straf, geloof ik.’
‘Men zou het zo zeggen.’
Beiden kuchten we even van de deugd. Ja, hoe kon ik, onnozelaar, weten dat men
Marc de Bourgogne niet drinkt met een volle teug zoals die voorname wijn van die
matigheidspastoor van Okselaar zaliger gedachtenis!
Eentje maar, had Monseigneur gezegd. God zij geloofd en Maria! Een paar minuten
later noemde ik monseigneur drie keren Lowie, en twee keren, mijnheer pastoor.
Ik... Ik... hik... hik...
Het is een zonderlinge sensatie in de zeer vroege ochtend in een kloosterkamer,
bij het luiden van de klok voor het eerste koorofficie, wakker te worden en te
constateren dat men bovenop een beddesprei ligt, met al zijn kleren aan, stijf van de
koude, met een hoofd waarin iemand ongenadig aan 't hameren en aan 't vijlen is.
Ik moest mij niet afvragen, zoals in de boeken: Waar ben ik? Ik wist het zeer goed,
zodra ik mijn ogen opende. Ik herkende dadelijk tegen de muur het grote portret van
Mgr. Anthonis, die in dezelfde
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kamer en in hetzelfde bed gestorven was, en tegen de andere wand het kleine
schilderij, dat in zijn zwart lijstje mij wel eens had doen denken aan het kadertje, dat
thuis tegen de muur hing, met het diploma waarop ik als schooljongen de plechtige
belofte aflegde mij levenslang te onthouden van alle ‘alcohol-inhoudende dranken’,
getekend door meester Baekelants zelf: Ernestus Claes. Niet door mij:
Ik herinnerde mij vaag, in mijn slaap een paar keren luidop gezegd of gehoord te
hebben: ‘Eéntje maar, Ernestje.’
Ik heb van Mgr. Crets veel geleerd. Zelfs wat Marc de Bourgogne is.
Ik nam in de voormiddag afscheid van monseigneur. Ik trok terug naar Leuven
om filologie te blokken.
‘Goed geslapen, Ernestje?’
‘Ja, monseigneur.’
Lachte hij nu niet een beetje?
Wat er met de rest van die fles gebeurd is? Ons Heer mag het weten. In ieder geval,
nooit meer is de naam Marc de Bourgogne tussen monseigneur en mij uitgesproken.
Monseigneur is gestorven en heeft het geheim meegenomen in zijn graf. Moest
broeder Victor dood zijn, dan zou ik bijna durven veronderstellen, dat hij... Maar
broeder Victor is bijlange nog niet dood, is een heilig en voorbeeldig kloosterbroeder.
En daarom veronderstel ik niets. Deo gratias!
Zo zaten wij in die hoge kamer, monseigneur, waar alles zacht en goed was, tegenover
elkaar. Onze
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stemmen waren vol rust en de woorden die wij spraken, waren schoon als de kleur
van de gouden wijn. Er was vrede in onze ziel en het mysterie van de stilte, die
dezelfde taal spreekt. In die stilte hoorden wij de doffe tiktak binnenin de oude
muurklok naast de deur.
Stilte van de zondag en van de aantredende avond over het land van Averbode,
die onze gesproken woorden nog rijker maakte in het licht van traagzaam herinneren.
Van de toren drongen de bronzen uurklanken als door een vool tot ons door. Was
dat daar buiten op de grindweg misschien de stap van broeder Victor? Of van zijn
voorganger Désiré? Of van War van Paares? Alles wordt hier één, wordt tot dezelfde
stond samengebracht; hier is geen verleden en geen vergaan, alles blijft zoals het
was.
Zo zaten wij daar, monseigneur, u en ik, mijn gezicht naar uw aangezicht gekeerd.
Zoals eeuwenlang de machtige prelaten van deze abdij hier hebben gezeten tegenover
de zoekende zielen en de lijdende harten, tegenover een jong mens die in de raadselen
van het leven zijn dromen droomt. Als de ziele luistert...
Het gouden kruis, dat u plaatsen liet op de top van het kerkportaal, vlamt in een
laatste zonnestraal als avondgroet en zegening over land en volk. Broeder Victor
komt binnen. Gaat even stil weer weg.
‘Goede nacht, monseigneur.’
‘Goede nacht, broeder Victor.’
Het licht van de lamp met de groene kap is op onze handen, op de schrijftafel en
in een kring op de
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vloer. Onze gezichten in de schemering zijn als vergeestelijkt.
De oude man die zijn schone herinneringen schrijft, ziet zijn eigen glansloze blik en
de groeven in zijn gezicht. Hij koestert geen dromen meer, noch ijdele hoop, noch
aardse verwachtingen.
Hij heeft alleen nog een verleden. Het leven gaf, het leven nam, hij heeft alles of
niets bereikt van wat hij wilde bereiken, zijn hart klopt trager, hij voelt het gewicht
van zijn handen en zijn geest is moe. Moe van mensen en dingen, moe van dromen
en illusies, van woorden en gedachten, van alle angsten en problemen.
Hij heeft ze allen zien heengaan, die hij als kind in de abdij heeft gekend. Als hij
op het kerkhof staat, leest hij van enkelen nog de naam op de vierkante witte
grafstenen. Niet van allemaal, want de armelijke houten kruisjes van vroeger zijn
lang vergaan.
Maar allen staan ze nog voor hem in hun blank habijt, met de vriendelijke lach
waarmee hij hen ontmoette in de gangen en tuinen. Hij heeft de plaats reeds gekozen,
waar hij dicht bij hen, die zijn broeders waren, wachten zal op het uur van Opstanding
en van het Leven.
Duidelijker hoort hij het stille voortschrijden van de tijd en op het ritme van de
uren komen zijn stappen dichter en dichter tot u, mijn vaderlijke vriend, tot waar wij
elkaar zullen terugzien.
Heilige Monseigneur Crets, laat uw geest en uw liefde over ons allen blijven.

Eindnoten:
(31) Verschenen in ‘Het Weekblad’, Averbode, van 15-3-1959 tot 12-4-1959 onder de titel: ‘Ernest
Claes vertelt over Monseigneur G. Crets’.
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Als Ernest Claes vertelt...
Laten wij gemakkelijkheidshalve en om een grens te stellen, het eerste werk van
Ernest Claes situeren tussen Uit mijn Dorpken (Gent, 1906) en Reisverhaal
(Antwerpen, 1938), er meteen op wijzend dat tussen eerstgenoemd werk en het
tweede boek, door E. Claes gepubliceerd - namelijk Uit mijn Soldatentijd - een
periode ligt van elf jaar zonder enige publikatie in boekvorm.
Tussen 1906 en 1938 heeft Claes zijn beste heimat-romans en streekverhalen
geschreven. Het eerste verhaaltje van hem dat in druk verscheen was het versmade
schoolopstel Jefken, dat door Prof. Jef de Cock in De Groene Linde werd opgenomen.
Van dat ogenblik af schreef Claes meer zulke verhaaltjes, die onder de titel Uit mijn
Dorpken gebundeld zouden verschijnen in ‘Flandria's Novellenbibliotheek’ door
bemiddeling van Maurits Sabbe.
Er kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden, dat Claes het leven van zijn
figuren niet beschrijft. Hij schept en moduleert dat leven. Hij neemt een al dan niet
werkelijk geleefd hebbend type, plaatst het in zijn natuurlijk kader en herschept dan
dit type. Zelfs wanneer het aldus verkregen innerlijk en uiterlijk beeld de volstrekte
werkelijkheid evenaart, zelfs dan blijft het ontstane type - een pastoor Munte, een
Wannes Raps, een Witte, - nog in hoofdzaak zijn schepping.
Ongetwijfeld neemt hij, onder impuls van de betrachting om de figuren, toestanden
en gebeurtenissen zo juist mogelijk weer te geven, zijn toevlucht tot de indrukken
en herinneringen, die hem
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uit de Zichemse realiteit, het rechtstreekse contact, zijn bijgebleven. Maar hij herschept
die realiteit, neemt er iets van weg, voegt er iets bij, blaast haar de ziel in die hij erin
ziet, steeds op zulke wijze dat het beschreven type of de aangehaalde gebeurtenis
een realiteit blijft voor degenen die persoon en feit van nabij gekend hebben. Zij
zullen zelfs geneigd zijn de visie van Claes over te nemen en zijn uiteenzetting van
de feiten de echte te noemen; ‘Wijzelf hebben dat vergeten, maar Nest heeft alles
onthouden,’ zeggen degenen die in zijn boeken een rolletje mochten spelen.
Personen als Fiel Ekster en Jef Leirs (de schrijnwerker uit Pastoor Campens)
hebben in werkelijkheid nooit bestaan. Maar vraagt men te Zichem: ‘Hebben die
mensen hier geleefd?’ dan zal men dadelijk een bevestigend antwoord ontvangen.
De fictie is werkelijkheid geworden.
De ziel van ons volk, zijn gebruiken, actie en reactie, de geheimnisvolle
voedingsbodem van zijn soms nog bij oud heidendom aanleunende concepties, dit
alles is zozeer met de auteur Claes vergroeid en één geworden, dat zelfs volstrekt
fictieve vindingen door menigeen als historisch worden beschouwd.
Indien Claes van zijn volkse typen innerlijk worstelende mensen had gemaakt,
steeds in strijd met de demon van de wanhoop, mensen achtervolgd door een gedurig
en kwellend ‘waarom’, die de zin ofwel de zogenaamde zinloosheid van het bestaan
pijnlijk afwegen en dagelijks noodkreten ofwel banbliksems ten hemel slingeren,
mensen die geestelijk en moreel aan deze innerlijke gespletenheid ten onder gaan,
of er zich slechts dank zij boven-
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natuurlijke gaven kunnen boven verheffen, dan waren zijn typen misschien voor een
bepaald publiek interessanter geweest. Maar dan had hij van de Kempense, de
Hagelandse, de Vlaamse volksmens een vals beeld gegeven! Thans heeft hij dit volk,
zonder nochtans blind te zijn voor zijn gebreken, voor de minder aangename facetten,
voor zijn sporadische ruwheid, wreedheid, onevenwichtigheid en zelfs bekrompenheid,
waarlijk naar het leven geschetst. Hij tekende in onze mensen de duivel en de engel,
wel wetende dat iemand nooit volstrekt goed is en evenmin volstrekt boos. Maar de
goede mens, die Claes in essentie wou zijn, heeft bij voorkeur de goede eigenschappen
van dit volk in het daglicht gesteld, wat ongetwijfeld zijn recht was.
Van de Sichemse Novellen hebben sommige de tijd getrotseerd omdat ze reeds
van een kiemend meesterschap getuigden: Onze Wannesome, het bitter-pessimistische
Stegger, het voortreffelijke Pastoor Munte en, ofschoon in mindere mate, De Mambers
van 't Konsèl. Nadien volgde De Fanfare de Sint-Jansvrienden, waarin het ontstaan,
de bloei, stuiptrekkingen en tijdelijke ondergang van een dorpsfanfare werden
uitgetekend. Claes plaatste ze dààr, waar een Vlaamse fanfare werkelijk te vinden
is: te midden van het volksleven.
Een boek dat tot menige pennetwist aanleiding heeft gegeven, is Het Leven van
Herman Coene, door sommigen als een volstrekt mislukte roman beschouwd, terwijl
anderen, meer genuanceerd, er gedeelten in aangetroffen hebben die tot Claes' beste
literaire prestaties zouden behoren.
Naar onze mening is deze eerste en begrijpelijke
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poging van Claes tot het schrijven van een roman - droom van alle jonge
letterkundigen - niet geworden, wat wij thans onder een roman verstaan. Het is veeleer
een lang uitgesponnen verhaal, waarin een zeer gebalde kern zit: de wrok van de
Coenes tegenover het geslacht van de van Berckelaers, van de boer tegenover de
heer. Deze sterke kern wordt dan verdronken onder talrijke bijkomstige elementen
en figuurtjes, waarbij enigszins de klemtoon wordt gelegd op Maantje Coene, de
tweede zoon van Peter. Het eerste deel beschrijft aldus terloops de prille jeugd van
Maantje, zonder de minste complexen.
Het blijft bij de lay-out van een roman, omringd door natuur- en karaktertekeningen
en losse tafereeltjes, die gemakkelijk op zichzelf in een novellenbundel konden
opgenomen worden. Claes treedt er niet als romancier uit te voorschijn, maar
andermaal blijkt hier welk groot verteller hij is.
Het tweede deel van Herman Coene is veel sterker dan het eerste, maar eveneens
zodanig doorspekt met alleenstaande taferelen, dat het evenmin een roman kan
genoemd worden, te meer daar er reeds van bij de aanvang een misverstand bestaat.
De twee lijvige boekdelen, die ons onder de titel Het Leven van Herman Coene
voorgesteld worden, behandelen veeleer het leven van Peter Coene, zijn vader, met
wiens dood het tweede deel trouwens eindigt. En bij dat einde begint toch feitelijk
voor de jonge Herman Coene pas het eigenlijk leven! Indien Claes zich had beperkt
tot Peter Coene als centrale figuur, en zowel zijn zoon Herman als de andere
tweederangsfiguren tot hun wezenlijke ondergeschikte rol had beperkt, en bovendien
een paar
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honderd bladzijden had opzij gelegd om ze nadien desnoods als afzonderlijke stukjes
in novellenbundels op te nemen, dan had hij wellicht een roman geschreven, die als
boerenepos tot ver over de grenzen vermaardheid had verworven. Want dit is een
feit: telkens als Ernest Claes in zijn boek Peter Coene oproept, de harde, trotse boer
van de Donkelhoeve, geraken wij onmiddellijk in een atmosfeer van beklemming,
die spijtig genoeg voortdurend wordt afgebroken.
De naar opzet en omvang veel minder grootscheepse maar in essentie toch grootse
en aangrijpende novelle Wannes Raps daarentegen, is één van de allerbeste typeringen
die Claes geschreven heeft. De ruige, innerlijk goede en zelfs bijwijlen kinderlijke
figuur van die oude schooier wordt erin geborsteld op een wijze, die alleen door ware
genegenheid, warm begrip en een zekere zielsverwantschap kon verwezenlijkt worden.
Wannes Raps blijft het oertype van Claes' eenvoudige volksmensen.
Onze Smid en Nolle Janus, ofschoon zeer uiteenlopende schetsen, behoren eveneens
tot zijn geslaagde verhalen. Vooral in Nolle Janus toont Claes zich de onovertroffen
psycholoog van de kleine man. Volledig verantwoord is de typering van die ruwe
baldadigaard, die onschuldig sterft in de gevangenis, omdat hij, door zichzelf op te
offeren, zijn zwangere vrouw voor kerkerstraf wou vrijwaren.
Tot de heimatliteratuur, ofschoon ditmaal op uitgesproken godsdienstig plan,
behoren ook het vrijmoedige maar toch onaantastbaar-vrome De Heiligen van Zichem
- waarbij de plaatselijk meest
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vereerde heiligen op een oorspronkelijke manier worden uitgetekend, - en De Wondere
Tocht (Toen Onze Lieve Vrouwe heuren Beeweg deed), dit laatste vooral bedoeld als
hulde aan Maria, die in Vlaanderen méér dan in welk ander land ook wordt vereerd
en in Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel haar nationale bekroning vindt.
In een heel wat minder verheven stijl werd ons nadien Kobeke aangeboden, waar
de humor wel eens op het randje af glijdt. Toch is ook dat boek ons duurbaar, omdat
het zo voortreffelijk de soms boertige Vlaamse aard weerspiegelt, zonder dat er om
sommige dingen doekjes en broekjes worden gedaan. Dennelucht, aardgetrouwheid,
een uitbundige gezondheid en sensualiteit, dat alles stroomt ons uit Kobeke tegemoet.
Bovendien bergt dit verhaal een levensles: zoeken wij niet in de wolken, wat binnen
ons bereik ligt.
In menig verhaal bood Claes ons zijn herinneringen aan markante figuren van
geestelijken, die in zijn leven een rol hebben gespeeld: een tikje ontroering, een
graantje leute en zeer veel schoonmenselijkheid. Zijn eerste verhaal in die aard was
Pastoor Munte (eigenlijk Minte), die nadien nog verschijnt onder de gefingeerde
naam van Pastoor Campens. Herhaaldelijk trof ons bij Munte en Campens de nauwe
verwantschap met die andere vermaarde volkse priester, Pastoor Heldewijs van
Lapscheure, held van menig volksboek. Wij ontmoeten dezelfde steeds bereide
offervaardigheid, zin voor humor en krachtdadigheid. Het onderscheid is, dat Pastoor
Campens meer in de diepte wordt uitgetekend dan dat het geval is met Pastoor
Heldewijs in het anekdotische volksboek over die ‘Lap-
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schuersche Guychelaer’. Treffend is verder, dat zowel Pastoor Campens als Pastoor
Heldewijs hardhandig durfden ingrijpen wanneer de vrede in de parochie in gevaar
werd gebracht.
De novellenbundel Van den os en de Ezel bracht o.m. als Kempense schetsen ‘Het
Kerkboekske van Dictus-Ome,’ een tragische-heroïsche bladzijde uit het familieboek
van Claes, de autobiografische bijdrage Het Land en Het Volk (die als voorspel tot
De Oude Klok mag beschouwd worden), en een mystiek toneelstukje: Het Spel van
De Profundis.
Na de aarzelende inzet van zijn literaire loopbaan met Uit mijn Dorpken volgde als
zijn tweede boek, in 1917: Uit mijn Soldatentijd (Saelens - Van een schamel Moedertje
- Op Patrouille), twee jaar nadien gevolgd door drie andere oorlogsboeken:
Oorlogsnovellen (Aan mijn Moeder - Een Held - Marche forcée - Van een schamel
Moedertje - Op Patrouille - Mammy, een kijkje op L'âme de la France - Vadertje
Musset - Toen ik uit Duitsland kwam), Namen 1914 en, als beste van de vier: Bei uns
in Deutschland.
Hieruit blijkt voldoende, hoezeer de oorlog van 1914-1918 op het werk van Ernest
Claes zijn stempel had gedrukt.
De Oorlogsnovellen zijn beknopte, kernachtige frontreportages met diep-menselijke
achtergrond. Ze zijn klaarblijkelijk bedoeld om het onzinnige, de dwaasheid en de
ellende van een oorlog te beklemtonen. Het bleven evenwel momentopnamen van
zeer ongelijke waarde en soms, zoals in Marche forcée, zonder de geringste climax.
Literair zijn die
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stukjes zeker geen hoogtepunten, maar toch vat men hier en daar reeds een klank,
die op Claes' latere vertelkunst wijst, zoals het snerpend Van een schamel moedertje.
In Namen 1914 zijn de beelden scherp en gevoelig terzelfder tijd, zonder overdreven
nevenbeschouwingen. De feiten spreken voor zichzelf. Minder diepzinnig dan de
latere beschrijving van zijn belevenissen als krijgsgevangene, brengt dit
oorlogsdagboek een vrij getrouw beeld van die voor ons, wegens onze raketten en
waterstofbommen, zo archaïstische oorlogsvoering van 1914-1918.
Een geromanceerd relaas van zijn wedervaren als krijgsgevangene tijdens de Eerste
Wereldoorlog is Bei uns in Deutschland. Andermaal korte, afgebeten zinnen, een
kernachtige taal. Dit boek brengt ons een uitmuntende weergave van de realiteit, van
de door misère tot hoogspanning gedreven gevoelens, de individueel afwijkende
reacties bij plagerijen en dit alles af en toe afgewisseld met een ‘humoristisch’
tafereeltje, met veel weemoed omkranst.
In feite is Bei uns in Deutschland een zeer bitter boek, een chaos van ellende, dood
en vernedering. Een steekspel van hartstochten en wederzijdse haat: aan de ene kant
hooghartige en misprijzende, aan de andere kant een gloeiende, opstandige haat.
Claes wordt hierbij niet gespaard, draagt zijn volle deel van het collectieve leed en
de vernedering, ontsnapt pas op het nippertje aan de dood door fysische uitputting.
En wat is dan, na dit alles, het besluit van deze grootmoedige mens? ‘... ik kan niet
haten. Want de haat, die uit deze tijden zal geboren worden onder de mensen, zal
geen schone,
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geen zuivere haat zijn. De rode, vlammende bloem van de haat zal ontluiken boven
een moeras...’
Nadien richtte Claes zijn pijlen naar de vampiers van het geknechte vaderland, de
oorlogswoekeraars, die zich onder de dekmantel van een meer dan twijfelachtig
patriottisme verrijken, door de schaamteloze uitbuiting van hun medeburgers.
Ofschoon een rake schildering van een oorlogswoekeraar en schijnpatriot uit de
Eerste Wereldoorlog, is De vulgaire Geschiedenis van Charelke Dop, naar stijl en
inhoud gans verschillend van de meeste andere boeken van Claes. Het is allemaal
raak en kernachtig, soms wat nodeloos brutaal gezegd, maar toch voelt men dat het
naakte cynisme Claes niet goed ligt, dat hij zich in het gezelschap van ploerten als
Charelke Dop niet thuis gevoelt.
Twee van de populairste boeken uit de eerste periode werden gewijd aan de wereld
van het kind. Daarvan heeft De Witte zijn zegetocht onverminderd voortgezet. Elke
leeftijd heeft er iets aan. Voor de jeugd zijn vooral de guitenstreken interessant; voor
volwassenen is het een pleidooi voor een juister en dieper begrip van de kinderziel.
Het is niet het probleem van een aan zichzelf overgeleverde knaap, maar dat van de
opvoedingsmethoden in een Kempens dorp op het einde van de vorige eeuw.
Fragmenten ervan waren reeds vóór de oorlog van 1914-1918 in studententijdschriften
verschenen, maar het boek zelf kwam pas van de pers nà de oorlog, toen Emmanuel
de Bom, in opdracht van de Wereldbibliotheek, in Vlaanderen verhalen opspoor-
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de. De eerste druk van 5.000 exemplaren verscheen in 1920 en was na enige maanden
uitverkocht.
Reeds herhaaldelijk werd de vraag gesteld in hoever Lowie Verheyden werkelijk
iets met De Witte te maken heeft, en deze vraag is bijna altijd verkeerd beantwoord.
Vraagt men het Lowie Verheyden zelf, dan zegt hij vanzelfsprekend ‘dat het allemaal
zo gebeurd is,’ en misschien gelooft hij dat, na verloop van al die tijd, ook werkelijk.
In feite is Lowie Verheyden het type van een echte jongen, die enige streken uit het
boek zou kunnen uitgehaald hebben, maar van de werkelijk in zijn jeugd bedreven
kwapoetserij komt er in De Witte niets voor, tenzij misschien enige onbeduidende
details. Het boek is voor 90% verbeelding, schepping van de auteur, al steunde deze
zich daarbij op zijn rijke kennis van de kinderziel en dus op de werkelijkheid. Er
komen ook wel enige herinneringen in voor aan het eigen rakkersleven. Zo vertelt
Claes in Reisverhaal nogmaals de anekdote die wij uit De Witte reeds leerden kennen,
dat hij eens op zijn lei honderd keer Atlantische Oceaan moest schrijven, omdat de
meester hem op die manier wou afleren telkens te zeggen ‘Atlantantische Oceaan’.
Toen hij 's anderendaags zijn strafwerk toonde, kreeg hij een duchtige oorveeg, want
toen bleek dat hij tweemaal Atlantische Oceaan en achtennegentig keer Atlantantische
Oceaan had geschreven... Claes heeft zich onbewimpeld uitgesproken tegen degenen
die in De Witte slechts een moppentrommel hebben gezien. ‘Een verzameling moppen
zou trouwens niets anders kunnen zijn, dan een saai en onleesbaar boek. Humor grijpt
steeds in het diepste van de mens en is steeds de keerkant van verdriet
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of tegenslag. Met een mop lacht men onmiddellijk, humor ontdekt men pas veel later.
In De Witte komt slechts één mop voor. Het is de historie met de voorbijtrekkende
processie en de haan, die op de hen gaat zitten om beter de processie te kunnen zien...
Dat is een mop, dat is gemaakt, uitgevonden.’
Tot de fijnzinnigste boeken van Ernest Claes rekenen we Kiki. Zijn exploratie van
de kinderziel is hier getooid met fraaie kanten siersels. Kiki - en in hem ook de andere
kinderen - leeft hier voor ons op een wijze, die de rechtstreekse waarneming overtreft
omdat Claes zich uitmuntend in de psychologie van het kind heeft weten in te leven.
Hij kon afstand doen van zichzelf, van de eigen persoonlijkheid, om de wereld te
beschouwen doorheen de ogen van zijn figuren, ook als deze figuren kinderen of
zelfs dieren zijn.
Zoals elk auteur die zich respecteert, heeft Ernest Claes ook enige reisherinneringen
gebundeld. Zijn Reisverhaal (met allerhande afwijkende beschouwingen over mensen
en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde) beschrijft een reis naar het
congres van de P.E.N.-club te Buenos Aires, in het gezelschap van zijn vriend August
Vermeylen. Wij vernemen heel wat minder over de bezochte streken dan wel over
de mensen. Want ook hier peilt Claes naar de mens en daarom is dit Reisverhaal zo
ongemeen interessant.
Claes bekijkt de dieren niet als alleenstaande figuren: zij behoren integraal tot het
land en hun rol is bijna even belangrijk als die van de mensen. Ze maken
onafscheidbaar deel uit van de natuur en
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het is in dit grootse, godgewijde kader dat ze pas volkomen tot hun recht komen. De
dieren van zijn streek hadden voor Claes evenmin geheimen als de mensen, zodat
het moeilijk is nog een ander schrijver aan te duiden, die met evenveel virtuositeit
het leven en de taak van mensen en dieren heeft samengevlochten. Te meer, daar het
argeloze spel van de dieren soms groeit naar aangrijpende, tragische hoogtepunten,
die ons evenzeer boeien als de strijd en de tragedie van de zwoegende mens zelf.
Vele auteurs hebben een speciale genegenheid voor de kat. ‘Geen liever dier dan
de kat’, zei Felix Timmermans, en Frederik van Eeden dacht er net zo over, zoals
blijkt uit sommige tafereeltjes uit ‘De Kleine Johannes’. Ernest Claes beschrijft met
welgevallen de aristocratische Hiddigeigei, de kater van Kiki en die deze naam
gekregen had naar de filosofische kater van ‘Der Trompeter von Säckingen’.
In Black heeft hij met een meesterlijk penseel het portret geschilderd van een
afstammeling van het edel ras der Schotse Royal Gordon Setters. Black is een boek
dat nog steeds bekoort omdat het zo oneindig ‘menselijk’ is, als we dit woord mogen
gebruiken in verband met een hond. Black leeft voor ons inderdaad zo intens en
waarachtig als een mens, omdat de ‘baas’ hem hier rede en verstand heeft geschonken,
al blijft het steeds een honderede.
De grootste bekoring van Black is wellicht, dat het niet de auteur is die over een
hond vertelt, maar dat Claes, dank zij een hier bijna geniale tactiek, de wereld, de
mensen en de gebeurtenissen bekijkt
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door de ogen van Black, ook al blijft steeds de auteur zelf aan het woord. Wie van
honden houdt, zal dit uitmuntend stuk hondenpsychologie niet gauw vergeten.
Alles bij mekaar is Black een gelukkige hond, die het heel draaglijk heeft bij de
baas, het ‘grote vrouwtje’ en het ‘kleine vrouwtje’. En toch... op een nacht in het
najaar begon Black te huilen. ‘Och, het was niets anders dan Black, niets anders dan
een arm beest van een hond die in de woeste najaarsnacht zijn droevig hart uithuilde,
en zijn wild verlangen naar de velden van Zichem en de bossen van Averbode, naar
de beemden van Testelt en de heide van Veerle, naar Meck zijn moeder en Pandoer
zijn vader... En naar Pol, de oude Baas.’ Want niemand ontkomt aan zijn oorsprong.
Het heimwee wordt op sommige ogenblikken sterker dan het comfort, dan elk
lichamelijk welzijn. De stem van het bloed roept dan luider dan alle andere stemmen
in en buiten ons. Ook bij een simpele hond, als Black.
Het is opmerkelijk, dat de dieren door Claes in zijn boeken tot leven gewekt,
meestal uiteindelijk aan die stem gehoorzamen en er aan tenonder gaan. Menig
dierenverhaal eindigt aldus op een tragische, lang nazinderende orgeltoon.
Naar aanleiding van een bijdrage over Vlaams bijgeloof in het werk van Ernest Claes'
in het tijdschrift ‘Volkskunde’ werd door de auteur als originele bezweringsformule
geciteerd, ‘tegen weerwolf, heksen en spoken’, de tekst die voorkomt in Het Spel
van De Profundis. Ook anderen zijn
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geneigd, deze formule te beschouwen als waarachtig volks erfgoed, en in de kern is
ze dat wel degelijk. Maar hier blijkt juist het geniale bij Claes: deze schijnbaar door
hem uit de volksmond genoteerde bezwering werd door hem integraal, uit eigen
verbeelding en naar eigen vorm samengesteld! Zo uitmuntend evenwel, dat menig
volkskundige er zich liet aan vangen!
Aldus wordt duidelijk wat wij bedoelen met onze stelling, dat Ernest Claes, zelfs
bij het zogenaamd beschrijven van het volksleven, een waarachtig scheppende kunst
leverde. Wat méér is: hij beïnvloedde rechtstreeks het volksleven, want te Veerle
heeft een in de bossen levende Kempenaar die formule van buiten geleerd en zegt
ze nu op als... duivelbezwering!
Met Zichem als vertrekpunt, werd Claes weldra de zanger van de Kempen, vooral
zoals deze was op het einde van de vorige eeuw. Geen historische noch economische
studie zou op dezelfde wijze de geest van dat oude Kempenland kunnen weergeven,
zoals Claes dat in zijn verhalen heeft gedaan. Nochtans, zijn Kempenland is het onze
niet meer. De industriële uitbreiding, de alleszins verheugende stijging van de
levensstandaard, een ruimer contact met hetgeen buiten de schaduw van de kerktorens
ligt, de geleidelijke ofschoon nog veel te trage culturele en intellectuele vorming, dit
alles heeft het gelaat van de Kempen grondig gewijzigd. En het blijft nog slechts bij
een aanvang.
In de jeugd van Ernest Claes was het leven in die uithoek van Brabant uiterst
zwaar. De mensen van die tijd werden ruw en zonder liefkozingen grootgebracht.
Ze kregen slagen thuis en op school,
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moesten vroegtijdig aan het werk en leefden van die stond af in de zekerheid, dat
hun armoede nooit een einde zou nemen. Maar ze aanvaardden die toestand met
gelatenheid. Door het weinige verkeer dat ze hadden met vreemdelingen, was de
dorpsgemeenschap stevig saamgesmeed. Ze waren volledig op elkaar ingesteld en
uit die samenloop van omstandigheden zijn dan de ‘volkstypes’ ontstaan.
Van een echt dorpsleven, een echte buurtgemeenschap, is niet veel spraak meer.
Zelfs de familiebanden worden langzaamaan steeds losser. Er ontstaan geen types
meer en er wordt niet meer verteld. Wat zou men nog te vertellen hebben?
A. van Hageland
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