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Titels
Voor de opvatting van deze ontmoetingen, verwijs ik naar het voorwoord van het
eerste deel. Alleen wil ik er hier nog eens de nadruk op leggen, dat deze scripts geen
kopie zijn van de televisie-uitzendingen, wel de tekst van een voorbereidend gesprek,
die als leidraad diende bij de film-opnamen.
Het laatste en langste hoofdstuk in dit boek is geen echte ‘Ten huize van’, al lijkt
het er soms wel op. Toen deze reeks in 1957 werd opgezet, werd natuurlijk direkt
aan Stijn Streuvels gedacht en van diverse zijde werd de auteur benaderd om hem
te vragen op het voorstel van de Vlaamse Televisie in te gaan. André Demedts
probeerde hem te overtuigen en Bert Leysen zelf ging extra naar Het Lijsternest om
Streuvels de meest aanlokkelijke voorstellen te doen. Het bleef bij een weigering,
die nooit definitief leek. Ik heb altijd gedacht dat Streuvels het eigenlijk wel graag
had willen doen maar dat hij de aangeboren schuwheid om zich prijs te geven niet
kon overwinnen ofwel dat hij vreesde niet goed genoeg ter tale te zijn om het er goed
af te brengen. Want kwaliteit was hem een grote zorg.
Na de zoveelste poging kreeg ik op zekere dag van hem het bericht dat hij het dan
toch wilde doen. Ik schreef hem entoesiast terug maar ontving enkele dagen later
een nieuwe brief, waarin hij meedeelde dat hij van die toezegging niet meer kon
slapen en hij er van af wou. Daar hij toen in zijn 87ste jaar was, heb ik gemeend dat
ik niet verder mocht aandringen.
Toen Streuvels in 1961 dan 90 jaar ging worden en de Vlaamse Televisie in elk
geval een verjaardagsprogramma wilde brengen, heb ik toch mijn verzoek nog eens
herhaald. Streuvels bleef bij zijn weigering maar gaf mij de ruimste faciliteiten om
op Het Lijsternest te filmen en hij volgde met meer dan gewone belangstelling het
ontstaan van de

Joos Florquin, Ten huize van... 2

8
film. Hij gaf me zelfs tips om op bepaalde plaatsen te gaan filmen en vernam verrast
dat ik, met de hulp van Jan Verroken, nog twee asten in werking had ontdekt. Ik
vond toen ook enkele prominenten bereid zich over een bepaald boek van Streuvels
uit te spreken en die getuigenissen heb ik van de klankband genoteerd en staan in dit
boek afgedrukt. Vooral het waarderend oordeel dat Hugo Claus toen, in 1961, over
‘De oogst’ en de auteur heeft uitgesproken, heeft Streuvels enorm veel genoegen
gedaan. Stijn Streuvels was toen niet direkt in de mode en Claus maakte in een zin
duidelijk dat hij het autentieke schrijversschap van Streuvels had onderkend.
Toen Streuvels in 1966 dan 95 jaar werd heb ik de film grondig herwerkt en met
nieuwe elementen aangevuld. Streuvels was dat jaar bijzonder monter en opgewekt
en andermaal kreeg ik de grootste vrijheid om op Het Lijsternest te filmen, een
vrijheid waarvan ik ampel gebruik heb gemaakt. Streuvels speelde trouwens het spel
mee zonder er de dupe van te zijn. Hij deed alsof hij sommige dingen niet zag en gaf
kwasi onschuldig aanwijzingen om sommige dingen in huis, die ons waren ontgaan,
te filmen.
De tekst die in dit boek staat afgedrukt, is de verder uitgewerkte script voor de
Streuvelsfilm van 1966, vandaag dan nog rijkelijk aangevuld met een reeks
getuigenissen, een autentiek stuk interview en brieffragmenten, die me in dit kader
een nuttige aanvulling leken te zijn. De tekst van de andere interviews is dezelfde
als in de eerste druk.
Annie van Avermaet en Fons Fraeters waren mij behulpzaam bij het persklaar
maken van deze herdruk. Ik stel er prijs op ze daarvoor hartelijk te danken.
Mei 1971
Joos Florquin
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Gaston Martens
Villa ‘Klaverken Vier’, Deurle a/d Leie
Meneer Martens, uw huis moet men met een glimlach betreden. Om er te komen,
wandelt men door een magnifieke streek, het laatste stuk weg is een prachtige dreef
en ineens staat men dan voor uw mooie villa, die dan nog ‘Klaverken Vier’ heet.
Waarom, hebt u die naam aan uw huis gegeven?
Omdat hij geluk betekent!
Wil dat zeggen dat u hier het geluk gevonden hebt?
Ja, in zover het volmaakte geluk van deze wereld is.
Verdeelt u dat geluk niet een beetje over twee streken? De zomer hier en de winter
in het Zuiden van Frankrijk, om precies te zijn te Cannes, waar u een villa bezit die
‘Montjoie’ heet?
Ge zijt goed ingelicht moet ik zeggen. En het is ook waar. Maar ginder is er ook een
deel van mijn geluk. Ik heb daar vier getrouwde dochters en ben er elf keer grootvader!
Ge begrijpt dat dat trekt. Ik heb trouwens heel de laatste oorlog in Cannes
doorgebracht en ben er wel bij gevaren!
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Hoe is uw familie daar terechtgekomen?
Wel, dat is eenvoudig zo gegaan. Ik heb een zoontje gehad dat zeer jong stierf. Het
was maar vijf jaar. Mijn tweede zoon wist niet goed wat beginnen. Op zekere dag
hoor ik een vriend vertellen over het Zuiden van Frankrijk en over de mogelijkheden
ginder. Ik zeg ineens tegen mijn zoon: wilt gij geen gentleman-farmer worden? Hij
zegt even spontaan ja en ik ben ginder iets voor hem gaan zoeken. Dat werd een
eigendom met 9000 fruitbomen!
Maar u zelf bent uw streek trouw gebleven?
Na een stuk nomadenbestaan, ja. Ik heb lang te Zulte gewoond, dan te Brussel, daarna
te Gent en dan te Cannes. Uiteindelijk ben ik terug naar mijn streek gekomen en heb
me dan definitief hier te Deurle gevestigd.
Voorgoed?
Ik denk het. Ik kan deze streek niet missen en ik hou er misschien nog meer van
omdat ik ervan weg geweest ben.
U bent hier in Deurle toch niet geboren?
Nee, te Zulte aan de Leie. Mijn vader was daar brouwer en ik heb hem opgevolgd.
Ik heb in mijn tijd heel wat tonnen bier gebrouwd en verkocht!
Gedronken ook?
Ha nee! Ik wist hoe ze bier maakten en daarom dronk ik altijd groseille!
Is het misschien daarom dat u in verschillende van uw stukken zo weinig goeds vertelt
van de brouwers? - Maar u hebt toch gestudeerd?
Ja, ja, zo een beetje. Feitelijk hebben ze daar thuis nogal last mee gehad. Ik kon wel
studeren maar er waren heel
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Handschrift van Gaston Martens.
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wat zaken die ik veel liever deed, o.a. de sport. Het ging nergens erg goed en zo heb
ik van het ene kollege naar het andere gepelgrimeerd: van het pensionaat te Tielt
naar dat van Kortrijk en eindelijk naar dat van Malonne. Maar ook daar viel het niet
mee. Ik herinner me nog hoe ik bij de laatste prijsuitdeling maar twee boekjes kreeg.
Dat was mager en het zou er thuis zeker tegen zitten. Ik had daar in Malonne echter
een vriend van Moeskroen en die had een hele stapel boeken gekregen. In de trein
die ons naar huis bracht, heb ik hem kunnen bepraten om mij twee van zijn prijsboeken
te verkopen. Zo kon ik fatsoenlijk thuiskomen en was iedereen tevreden!
Een uilenspiegelstreek, die men van u wel kan verwachten! En dan bent u brouwer
geworden?
Ja. Toen ik achttien jaar was, moest ik de herbergen bezoeken om bier en jenever te
verkopen. Mijn vader had ook een stokerij. Dat heeft het grote voordeel gehad dat
ik de mensen elke dag heb horen spreken en ik heb daar heel wat pittige en rake
gezegden geleerd.
Die men ‘à l'état pur’ in uw stukken weervindt! Hoe bent u dan in de literatuur
terechtgekomen?
Ja hoe? Ik heb in die tijd veel aan sport gedaan en op zekere dag zette ik mij aan
het schrijven van een novelle: De held der Franse ronde. Ik nam dat zeer ernstig op.
Ik las Buysse en Teirlinck, kopieerde de moeilijke woorden in een notitieboekje en
zette ze dan in mijn novelle. Op zekere dag woon ik in de schouwburg te Gent een
opvoering bij van De lustige boer. Ik dacht bij mezelf: dat kan ik ook. Ik kon het
natuurlijk niet maar probeerde het toch. Ik veranderde mijn novelle in een toneelstuk
en Arie van den Heuvel maakte er een operette van. Het werd opgevoerd...
En de eerste stoot was gegeven?
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Ja. Toen kwam de oorlog 14-18 en had ik ineens veel tijd om te lezen en te schrijven.
Ik begon met Wereldvrede en dan kwam Kooi. Mijn eerste stuk werd opgevoerd te
Deinze. Dat was De zot.
Viel het mee?
Dat ging. Na de oorlog werd dan in de Vlaamse Schouwburg te Brussel De paus van
Hagendonck opgevoerd in de regie van Philomène Jansen. Het was zeer goed en de
akteurs haalden er méér uit dan erin zat!
Putman vertelt daarover in een van zijn boeken.
Ja, in zijn verzamelde toneelkronieken. Ik heb samen met Putman die kreatie
bijgewoond. Het feit dat een Vlaams brouwer toneelstukken schreef en die te Brussel
wou laten spelen, had bij de spelers enige beroering verwekt. Na het eerste bedrijf
zat ik in de foyer en dronk als gewoonlijk groseille. Teirlinck die dat zag, merkte
droogjes op: de auteur zweet. Na de eerste akte van een première is de toneelschrijver
altijd een beetje ongemakkelijk. Maar na het derde bedrijf dronk ik nog groseille al
was de opvoering dan wel meegevallen. Toch vertelde ik in die tijd nogal eens dat
mijn bier beter was dan mijn toneelstukken!
Putman was familie van u?
Mijn bloedeigen kozijn!
Putman vertelt in een andere kroniek dat uw portret als sportkampioen verscheen
in De Sportvriend. Hij zegt daar dat u op dat portret staat ‘in volle luister, met
admirabel gespierde armen en benen en op uw jersey “De Leeuw van Vlaanderen”
onder talrijke dekoraties.’ Wat is dat geweest?
Ik ben viermaal kampioen van België vérspringen geweest en ik heb zelfs een paar
atletiek-rekords op mijn naam gebracht...
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Daardoor bent u zeker zo fit gebleven. Maar hiermee zijn we van het toneel
afgedwaald. Wat kwam er na ‘De paus van Hagendonck’?
Leentje uit 't Hemelrijk, een eenakter, waarvan ik wel mag zeggen dat hij klassiek is
geworden. Het is een stuk dat nu nog altijd veel wordt opgevoerd in heel de wereld.
Zopas werd het nog gekreëerd te Saïgon in Azië, ik veronderstel in de Franse tekst.
Maar ook in Kanada en Rusland wordt het gespeeld.
Hoe bent u aan dat tema gekomen?
Och, het is een tema dat zo oud is als de straat: een ouder wordend man die
aangetrokken wordt door een jonge vrouw, waar zou dat niet gebeuren? Ik had het
onderwerp maar voor 't grijpen, ik had maar mijn ogen open te doen. De kern van al
mijn stukken berust trouwens op de realiteit. De gebeurtenis van Leentje b.v. heeft
zich afgespeeld recht over mijn deur in Zulte. Daar woonden op een boerderij de
kinderen van Theune, twee broers en een zuster, alle drie ongetrouwd. De oudste
broer, Gust, was schepen van de gemeente, de andere zorgde voor de boerderij. Op
zekere dag zegt hun kwezel van een zuster: wij weten niet voor wie wij werken en
sparen, een van u twee moet trouwen. De jongste is getrouwd maar heeft nooit
kinderen gehad.
Werd dat in het dorp niet geweten dat u echte gebeurtenissen en personen op het
toneel bracht?
Dat wel. Ge weet, als er iemand op een dorp begint te schrijven, vinden de mensen
dat bedenkelijk en verdacht. Streuvels heeft dat toch ook voorgehad. Bij mij werden
de boeren voorzichtig als ik in hun nabijheid kwam.
Wat hebt u over hen daarna geschreven?
Prochievrijers. Dat was in 1921. Het is een stuk dat nog
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steeds standhoudt en in de vreemde wordt gewaardeerd. Ze hebben het onlangs nog
gekreëerd in Finland. Dat is zo gegaan. Ik ontmoette de direkteur van de schouwburg
van Helsinki en die vertelde mij dat ze de tekst hadden van Paradijsvogels en dat ze
het gingen opvoeren. Ik stuur hem wat later de Franse vertaling die ik gemaakt had
van Prochievrijers en hij laat mij direkt weten dat hij liever dat stuk wou opvoeren.
In de brief stond er woordelijk: ‘Le caractère national flamand n'est pas étranger pour
nous.’ Wat bewijst dat wij wel universeel zijn en niet zo bekrompen als wel eens
wordt gezegd!
Dus daar kennen ze ook iets van feesten, van eten en drinken en vrijen!
Waar zouden ze dat niet kennen? Pierre Louwel, een Parijse advokaat en criticus,
zegde eens van mijn werk: ‘C'est du Rabelais flamand.’ Ik heb dat een machtig
kompliment gevonden. - Ge kent toch wel die anekdote van Pantagruel die, als hij
oud is geworden, op zoek gaat naar ‘le secret de la dive bouteille’ en die na lang en
veel zoeken als oplossing vond: drink!
Maar hij bedoelde geen bessensap! Berust ‘Prochievrijers’ ook op een echte
gebeurtenis?
Ja, maar die ga ik u niet vertellen. Het stuk zegt meer dan genoeg.
Ik geloof het ook. Is er met dat stuk geen incident gebeurd bij de eerste opvoering?
Och ja. De jury van de Noordstar heeft het stuk indertijd afgekeurd en van andere
zijde werd zelfs de wens uitgedrukt dat het uit de circulatie zou verdwijnen. Toen
het na een beetje herrie, een slechte pers en groot sukses, ook te Brussel in het
Volksgebouw ging gespeeld worden, stond er op de affiches te lezen dat kinderen
die avond in de
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schouwburg niet gewenst waren. Jan Fabricius, die in het huis hiernaast gewoond
heeft, heeft toen mijn verdediging opgenomen en schreef in Het Vaderland: ‘Kinderen
zijn in een schouwburg toch immers nooit gewenst. Kinderen moeten te 8 uur in hun
bed.’ Ook Putman heeft mij toen krachtig verdedigd. Ik geloof niet dat men dit nu
nog zo zwaar zou opnemen, vooral als ik zie wat er ons uit Frankrijk en Amerika
wordt voorgeschoteld. Prochievrijers werd sindsdien te Brussel en te Antwerpen
opgevoerd.
Waren er bij de première te Brussel ook geen moeilijkheden met de akteurs omdat
ze last hadden met de taal? Uw stukken worden veelal in dialekt gespeeld. Meent u
dat dat noodzakelijk is?
Die moeilijkheden beginnen maar waar de akteurs verschillende dialekten spreken
omdat dan de eenheid verloren gaat. En in het dialekt klinken veel dingen sappiger
dan wij Vlamingen ze kunnen zeggen in het Nederlands. Maar dat mijn stukken
daarmee niet staan of vallen, bewijzen toch de vele vertalingen.
U sprak daarnet van Fabricius en u bedoelt daarmee natuurlijk de schrijver van
‘Dolle Hans’. Hij ook is een knap toneelschrijver. U hebt hem dus goed gekend.
Heeft hij misschien invloed op u gehad?
Invloed? Ik geloof het niet. De kritiek heeft ooit wel gezegd dat er in mijn eerder
tragisch stuk Het gouden jubelfeest invloed merkbaar was van Onder een dak. De
kritiek zegt zoveel. Ook hebben ze invloed van Ibsen bij mij menen te ontdekken.
Ibsen staat zeer ver van mij. Indien er enige verwantschap is, dan zou ik denken aan
Gogol met zijn Revisor of zijn Huwelijksaanzoek.
Een van uw stukken, ‘De grote neuzen’, werd in 1926 door het Vlaamse Volkstoneel
opgevoerd. Dat moet voor u wel een hele gebeurtenis zijn geweest?
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Feitelijk had De Gruyter het daarvoor reeds op de planken gebracht. Johan de Meester
heeft het daarna in handen genomen en naar zijn aanduidingen heb ik het derde bedrijf
gewijzigd.
Ik heb dat stuk nooit gezien of gelezen. Wat behandelt het? De titel is nogal
eigenaardig, zo een beetje op zijn de Ghelderode's, dunkt me.
Bietje de Keyser zou graag hertrouwen. Daarom gaat ze Koopie vinden, een makelaar
die zijns gelijke niet heeft tien uren in 't ronde. Koopie kiest voor haar Cies Stampers,
een vrekkige maar rijke boer, die aan Koopie het nodige makelgeld kan betalen. Cies
wil wel, maar hij is stijf als een plank, en Bietje wenst wel een rijke man, maar dan
toch ook een die haar graag ziet. Koopie moet er dus voor zorgen dat Cies Stampers
een beetje ‘vriendelijker’ wordt en kiest daarom Neuze de Koninck als medevrijer.
Deze laatste heeft de grootste neus van het land maar is niettemin een flinke kerel.
Hij volbrengt zo goed de hem opgelegde taak, dat Bietje op hem verliefd wordt en
de sullige Cies Stampers laat zitten.
Wie speelden toen de hoofdrollen?
Staf Bruggen was Neuze de Koninck, Maurits Hoste de gepensioneerde gendarm,
Lode Gijsen Cies Stampers, Stella van de Wiele Bietje en Judith van Gelder was de
oude babbelzuchtige Seele.
Wat kwam er na deze ‘droeve klucht in drie bedrijven’?
Als tegengif een eerder wrang stuk Het gouden jubelfeest. Daarna het meer poëtische
Zomeravond en dan in 1933 Paradijsvogels.
Een van uw meest suksesrijke stukken.
Jawel, maar dat is ook niet vanzelf gegaan. Het stuk werd
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voor 't eerst te Antwerpen opgevoerd in 1944 en had helemaal geen sukses. Toen ik
te Cannes verbleef, vertaalde ik het in het Frans en zond het naar Parijs. De direkteur
van het Théâtre des Champs Elysées nam het onmiddellijk aan en het stuk kende
400 opvoeringen. Het heette daar Les Gueux au Paradis. Sindsdien speelt men het
in de hele wereld, tot in Australië toe. Niet lang geleden kreeg ik hier het bezoek van
een Peruviaan die het in het Spaans wou vertalen om het in Lima op te voeren.
En bij ons?
Werd het na Parijs weer opgevoerd en haalde alle rekords neer.
Hoe legt u dat uit?
Voor Parijs was mijn stuk iets nieuws en ze hebben dat dadelijk gezien.
Er werd van dat stuk ook een film gemaakt.
Ja. Raimu had het stuk gezien te Parijs en ging aan de filmmaatschappij Gaumont
vertellen: ‘J'ai vu une très bonne pièce.’ De maatschappij heeft er dan een film van
laten maken met Raimu en Fernandel in de hoofdrollen. Kijk, hier hebt ge er nog
een paar foto's van.
Hebt u toen kontakt gehad met de makers van de film?
Neen. Ge staat uw rechten daarvoor af en ge hebt dan niets meer te zeggen.
En hoe vond u de film?
Te weinig Vlaams. Parijs kan die Vlaamse geest niet aanvoelen en weergeven. We
hebben dat onlangs nog kunnen vaststellen met die film over Tijl Uilenspiegel. Onze
mensen hebben veel meer geest dan de Fransen en bij ons hebben de Westvlamingen
er nog meer dan de Brabanders of de Limburgers!
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Bezorg mij toch geen minderwaardigheidscomplex! Later hebt u dan nog een stuk
geschreven dat weer een groot sukses werd: ‘Het dorp der mirakelen’. U was toen
al iets ouder?
64 jaar. Dat is er inderdaad onmiddellijk ingegaan. Sommigen zeggen dat het herinnert
aan Dieu a besoin des hommes, anderen zeggen aan Houtekiet van Walschap. Ik weet
het niet. In elk geval is het andermaal gebaseerd op een echte gebeurtenis te Waregem,
op de wijk Nieuwenhoven. De rijke boeren daar woonden op een uur van de kerk en
besloten op zekere dag zelf een kerk te bouwen. Toen ze klaar waren, was er geen
geestelijkheid om de kerk in te wijden. Daar is dan heel wat herrie geweest maar
achteraf is alles toch in orde gekomen.
Hoe hebt u feitelijk die knappe toneeltechniek onder de knie gekregen?
Door veel te werken en veel te ondervinden. De techniek van het toneel is zeer
moeilijk. Er moeten gebeurtenissen zijn en spanning en daarvoor is de realiteit
gewoonlijk niet genoeg gestoffeerd. Daar moet de schrijver dan voor zorgen. De
kritiek heeft mij vaak aangevallen en ook dat heeft me goed gedaan.
Hoe verklaart u uw groot sukses in het buitenland?
Omdat ik Vlaams ben gebleven. Als wij naar het buitenland gaan, moeten wij met
iets specifieks voor de dag komen dat ze daar niet hebben of niet kennen. Zo gaat
het toch met alle volkeren. Sibelius kent een wereldsukses omdat zijn werk
karakteristiek Fins is. Zie naar de Noren, die met hun zes miljoen inwoners een
kleiner taalgebied vormen dan wij Nederlandssprekenden. Zij hebben een belangrijke
plaats in de wereldliteratuur ingenomen omdat ze zichzelf zijn gebleven. En bij ons
is dat toch ook zo.

Joos Florquin, Ten huize van... 2

20
Welke van onze schrijvers, zelfs van de Franssprekenden, worden in het buitenland
gelezen? Die waarvan het werk specifiek Vlaams is. Zie Charles de Coster, Emile
Verhaeren, Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Michel de Ghelderode. - Ik weet wel
dat veel van ons werk zijn weg vindt naar de vreemde dank zij een Franse tekst.
Frankrijk is op dat stuk heel wat beter georganizeerd dan om 't even welk ander volk
ter wereld. De Société des Auteurs Dramatiques b.v. heeft vertegenwoordigers in
heel de wereld en die signaleren onmiddellijk aan Parijs een stuk dat ophef maakt
en Parijs zorgt dan dadelijk voor een Franse vertaling. Maar toch moeten we niet
denken dat ze onze taal in het buitenland niet kennen. Ik kreeg hier nog niet lang
geleden een Noor op bezoek, Professor Joannessen. Wel die sprak zeer vloeiend
Nederlands en hij vroeg mij de Vlaamse tekst van mijn stukken om ze in het Noors
te vertalen.
In hoeveel talen zijn uw stukken wel niet vertaald?
Weet ik niet precies. Ze werden in meer dan 20 landen opgevoerd.
U vernoemde daar zoëven Michel de Ghelderode. Kent u hem persoonlijk?
Dat zal wel. Ik beschouw hem als onze grootste levende schrijver en ik zeg dat niet
alleen omdat hij ook Martens heet met zijn echte naam! Het genre van de Ghelderode
is heel anders dan het mijne maar het is zeer sterk werk. En oer-Vlaams. Michel de
Ghelderode is trouwens vol van Vlaanderen en heeft een onuitputtelijke verering
voor al wat Vlaams is. Op zekere dag zei hij me, blij als een kind: ‘Figure-toi, j'ai
mangé un lièvre tiré dans les dunes!’
Inderdaad zeer typisch voor hem. - U hebt ook proza geschreven, meneer Martens.
Al mijn toneelstukken zijn in proza maar ge bedoelt waar-
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schijnlijk romans. Ja ik heb twee romans getrokken uit mijn toneelwerk. Ik hoorde
Filip de Pillecyn in een lezing eens zeggen dat onze mensen geen beschrijvingen
meer lezen. Ze willen dialoog hebben en de historie kennen. Wel dat lag allemaal
klaar in mijn toneelstukken en ik heb de dialoog alleen moeten omkleden.
Paradijsvogels verscheen op 10.000 ex. en is uitverkocht. Over korte tijd verschijnt
nu ook Het dorp der mirakelen als roman.
En al dat werk gebeurt hier?
Ja, aan dit bureau dat aan Tsjang-Kai-sjek heeft toebehoord!
Tsjang-Kai-sjek?
Ja, die heeft een tijd te Nice gewoond. Toen hij wegging, plaatste hij zijn meubels
in een verkoopzaal. Ik heb ze daar gekocht. Die empire-biblioteek ook.
Die beelden boven op de biblioteek doen er mij aan denken dat u ook nog beeldhouwer
bent. Hoe bent u daar toe gekomen?
Wel ook nogal eenvoudig. Ik moet zowat 42 jaar geweest zijn toen ik op zekere dag
een sneeuwman maakte voor mijn kinderen. Toen hij klaar was, dacht ik: ik kan
beeldhouwen. Ik heb het dan geprobeerd in klei. Ik had een vriend-beeldhouwer,
Antoon van Parijs, in een nabijgelegen dorp. Ik zei aan mijn bierknecht dat hij vandaar
eens een emmer klei zou meebrengen. Na het derde beeld had ik de techniek beet.
Het was de kop van mijn dochtertje en Streuvels zei me toen dat hij nooit zo 'n schoon
kind had gezien. Dat was nogal een aanmoediging. Trouwens van Streuvels zelf heb
ik twee koppen gemaakt: een is er in het Museum voor Vlaamse Letterkunde te
Antwerpen en de andere werd gekocht door een bewonderaarster.
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Is er hier nog werk van u?
De Kristus op de biblioteek is van mij. De kop van Anseele is natuurlijk van Jozef
Cantré. Ge ziet, het is daar een goed gezelschap!
Cantré hebt u voorzeker ook goed gekend?
Ja, die kwam veel bij mij. Hij was een zeer groot kunstenaar en een zeer geestig man.
Ik herinner mij eens op een vergadering in de Christophe dat iemand hem vroeg:
Hoe gaat het? Cantré, zwaar-verkouden, antwoordde droog: Goed, ik ben haast dood!
Hebt u nog ander werk?
Ja, deze Kop van een oude vrouw. Hij werd eerst in gips gemaakt en dan in eik gekapt.
In het salon heb ik nog meer werk. Willen we daar eens gaan kijken?
Graag, maar mag ik eerst nog even dat schilderij bekijken? Servaes natuurlijk.
Inderdaad, Servaes. Hij is altijd een goeie vriend van mij geweest. Toen hij in
St.-Martens-Latem woonde, heb ik hem vaak bier geleverd dat hij trouwens nooit
betaalde. Maar ik kreeg wel eens een schilderij van hem.
Wat denkt u over zijn kunst?
Dat het de grootste schilder is die wij hebben. Zijn werk is diep persoonlijk en
universeel. Ik toonde eens een schilderij van hem te Cannes aan een Russische dame
en die reageerde spontaan: dat is Russisch! Ze hebben zoveel gesproken over die
kapel van Matisse te Vence. Wel, ik heb die gezien en toen gedacht: Servaes zou dat
nogal eens beter doen. Maar ja, Servaes is een Vlaming...
Het is hier de bekende streek der kunstenaars. Wonen er hier in Deurle zelf ook nog?
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Alleen de schilder Léon de Smet, de laatste van de Latemse school. Maar die is al
77 jaar! Cyriel Buysse heeft hier lang op de molen gewoond.
Dat is waar ook. Bestaat die molen nog?
Ja. Buysse is hier trouwens gestorven en heeft om een zeer eigenaardige reden een
dramatisch einde gehad. In het laatste jaar van zijn leven werd hij baron geadeld.
Cyriel Buysse was daar helemaal niet op gesteld maar Maeterlinck kreeg een
graventitel en dus moest er ook een Vlaming zo een onderscheiding krijgen. Buysse,
die heel zijn leven in heel wat van zijn werken de barons had aangevallen, is dan
baron geworden en dat is dan de tragedie van zijn leven geweest. Op zijn ziekbed
en in de koorts heeft hij maar steeds onrustig herhaald: ik ben baron, ik ben baron.
Zo heb ik het tenminste horen vertellen.
Kunnen we nu eens naar uw atelier gaan zien?
Dat heb ik niet meer. Ik heb er een gehad te Cannes, maar nu beeldhouw ik vrijwel
niet meer. Het is te vermoeiend. Maar enkele beelden heb ik nog wel. Zal ik voorgaan?
Die kop in de hal, is die ook van u?
Ja. Vindt ge niet dat hij doet denken aan een apostelkop van Chartres? - Het oude
Lieve-Vrouwke heb ik in Nice gekocht. - Hier hebt ge een foto van een beeld van
Leopold III, dat ik gemaakt heb. Het beeld zelf heb ik niet meer. En dat is een Saverijs.
Bijna een gebuur van u?
Meer dan dat. Ik ken hem ook al jaren. Ik heb hem zijn eerste expositie weten houden
en toen al schilderijen van hem gekocht.
Men heeft uw werk al vroeg Breugeliaans genoemd en ik
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geloof dat het een treffende karakteristiek, is. Maar hebben ook andere schilders, ik
denk aan Modest Huys of Albert Saverijs, u ook niet beïnvloed?
Dat zijn dingen die men wel eens zegt maar ik geloof het niet.
En deze kop hier?
Is Bolle Verbuyck. Hij staat ook bij Streuvels. Hij is een vent die een formidabel
leven heeft gehad. Hij had lang in Frankrijk gewerkt en is dan bij de nonnekens in
een oudmannekenshuis terechtgekomen. Hij dronk graag en voor een paar druppels
wou hij wel poseren. Toen de kop klaar was en hij hem zag, zei hij: ik wist niet dat
ik zo lelijk was!
En dat is?
Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Het doek is van Albert Claeys. En daar hebt ge
nog dezelfde Kristus als die van het bureau. Deze is in gebakken aarde van Vallauris,
een oude pottenbakkerij waar ook Picasso zijn klei vandaan haalt.
Ik zie daar ook een televisietoestel staan. Voor zover ik weet, hebt u nog nooit
rechtstreeks voor de televisie geschreven. Een script voor een ‘Schipper naast
Mathilde’ zou toch wel een kolf je naar uw hand zijn, geloof ik.
Ik ken dat programma niet. Ik kan hier Brussel niet krijgen omdat er hier vlakbij een
heuvel is met bos waar het beeld niet overkan. Ofwel zou ik een schrikkelijk hoge
antenne moeten plaatsen en die zou heel mijn huis ontsieren. Maar wij hebben nu
hoop met Ruisbroek.
Meneer Martens, ik heb u straks een klassieke vraag vergeten te stellen. Bent u met
nieuw werk bezig?
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Wel, hier te Deurle heeft de toneelvereniging onlangs een nieuw stuk van mij
opgevoerd: De soldaat van Napoleon, een blijspel. Ze hebben dat twee avonden voor
een volle zaal gespeeld. Kijk, hier is het programma.
...door onze dorpsgenoot de heer Gaston Martens. Uw dorp mag wel trots zijn op u.
Ja, dat zeggen ze, maar ik heb hun al zeer goed de les gespeld. Als ze na mijn dood
iets willen doen, dan mogen ze alleen mijn naam geven aan het kleinste kerkwegeltje
van de gemeente. En wat er op mijn graf moet staan, heb ik ook al bepaald: de gestalte
van Tijl Uilenspiegel met de kop van Martens en daaronder deze ene zin: Zijn kunst
was Vlaams. - En betalen zal ik mijn grafsteen zelf.
Dat heeft nog veel tijd, wil ik hopen. Hebt u nog andere stukken klaar?
Wie zijn de moordenaars?, een Vlaamse thriller met vijf doden. Voor een plezante
schrijver als ik kan dat nogal tellen! Ik hoop dat het weldra te Brussel opgevoerd
wordt. En dan heb ik nog een ander vaudevillestuk: Koster en klown.
Hoe rijmt men dat te saam?
Wel, ik lees op zekere dag dat er te Brussel op dezelfde dag een kongres plaats heeft
voor kosters en voor klowns in hetzelfde gebouw. Met een beetje goede wil was die
situatie wel uit te buiten...
Vooral voor uw speelse geest. Zou ik nu misschien nog even uw familie mogen
begroeten eer ik afscheid neem?
Graag. Ze zitten daarbuiten aan de koffietafel. Kom.
Uitzending: 13 mei 1958.
Gaston Martens overleed te Deinze op 10 mei 1967.
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Brief van Richard Minne.
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Richard Minne
Eikeldreef 16, Sint-Martens-Latem
De arme en de rijke dagen. IV
De wereld is een fluit met zoveel duizend monden.
En elkeen blaast zijn lied. En 't maakt een droef geluid
waarin ik niets van eigen klank heb weergevonden.
En gij? Misschien hebt ge ook getikt aan meenge ruit
en werd ge als ik weer feestlijk wandelen gezonden.
Nochtans: ik heb gedroomd, gehoopt; en ik droeg boete.
'k Zag de Alpen, Vlaanderen en Straatsburg aan den Rijn.
Ik heb bemind. Ik sloeg de trommel in veel stoeten.
Ik pluisde in boeken die vol oude wijsheid zijn.
Ik heb gezocht, zo 't kan, met handen en met voeten.
En 't slot? Ik hield daaruit als onvervreemdbaar deel
den troost van 't eigen lied, wanneer ik stil gezeten,
des avonds, op den hogen berm een wijsje speel,
niet voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slechts voor
't heden.
Dat maakt een blijden dag te meer. En dat is veel.
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Zullen we van dat mooi gedicht het laatste vers vasthouden, meneer Minne, en er
vandaag ook een blijde dag van proberen te maken?
Ik wil altijd mijn best doen. Maar dat kan meevallen en tegenvallen. Ik moet anders
wel gaan geloven dat er in dat gedicht iets zit: ze hebben het zelfs in het Spaans
vertaald.
Wilt u ons er een strofe van voorlezen?
Geen denken aan. Ik versta het niet eens. Maar u zoudt het eens kunnen proberen.
Mijn Spaans is nu ook dàt niet! Ik geloof dat u het mij een beetje ongemakkelijk wilt
maken en ik voel me al niet helemaal gerust. Uw eerste bundel gedichten draagt wel
de uitnodigende titel ‘In den zoeten inval’ maar direkt eronder plaatst u deze
afwerende verzen:
Betrouw u niet op beeldekens en borden.
Iedere herberg heeft het hare, maar 't bedriegt.
Hier schijnt een nijdas, oud aan 't worden,
die solo speelt en somtijds liegt.

U meent dit toch niet echt? Een nijdas is een nijdige kerel, die graag sart en kwelt.
En u ziet er nog zo sympatiek uit!
Dank u voor het kompliment. Ik heb de indruk dat u het mij ongemakkelijk wilt
maken. In elk geval zegt mijn vrouw ook dat ik somtijds lieg. Wellicht is het een
beetje overdreven en moet het dienen als afweer en ook als aansporing om zo weinig
mogelijk te liegen. In dat solo geloof ik zeker. Voor de rest hou ik van vrienden,
maar het hangt dan weer af van wie. Ik ben op dat stuk nogal selektief. Maar wat
dan zeker waar is, is het vers: oud aan 't worden...
Laten we dat direkt duidelijk maken. U werd geboren op 30 november 1891.
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Dat is het ongeluk van de man dat men dat zo duidelijk zegt. Bij een vrouw spreekt
men daar niet van.
Dat lijkt nu toch een beetje ijdel. U werd natuurlijk te Gent geboren.
Dat kan ik niet ontkennen: ik ben een autentieke Gentenaar, evenals mijn vader.
Moeder was van Eeklo. Ze behoorden tot de kleine burgerij en ik was enig kind.
Daartegenover staat dat ik een verre afstammeling van Keizer Karel zou zijn. Ik heb
altijd horen vertellen dat slechts vier families in het Vleeshuis mochten plaatsnemen
en dat waren de families waarvan de stamvader een onwettig kind was van Keizer
Karel. De Minne's waren daarbij...
Moet ik nu zeggen proficiat? In elk geval hebt u een mooie naam. Was Georges
Minne familie van u?
Ik heb altijd horen zeggen dat het een verre neef was. Maar met de Minne's is het als
met onkruid: er zijn er veel!
Maar er is ook tarwe bij: Georges Minne, Joris Minne, Richard Minne... Welke studie
hebt u gedaan?
De gewone cyclus. Eerst de middelbare school en dan het ateneum tot in de derde,
handelsafdeling. Mijn vader was handelsreiziger en vond dat ik in zijn spoor moest
lopen. Schitterend was dat niet: ik geloof dat ik altijd de laatste van de klas ben
geweest!
Ook Napoleon heeft daar last mee gehad en hij is er ook ver mee gekomen! Hebt u
aan die tijd enige markante herinnering?
Niets speciaals. Alleen aan René de Clercq die ik als leraar Nederlands op het ateneum
had. Hij was een hardhandig man die zijn fysieke kracht gebruikte om de tucht te
bevorderen. Maar hij prentte ons de liefde in voor poëzie. Hij gaf ons zelfs de toelating
onze opstellen in verzen te
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schrijven. Ik heb dat gedaan met kwaad gevolg: mijn uiteenzetting was niet conform
en ik werd bij de prefekt ter verantwoording geroepen en kreeg daar een flinke
bolwassing met de bedreiging buiten te vliegen.
U was toen dus reeds met de literatuur bezig?
De Vlaamse leerlingen hadden een schoolkrant en daarin schreef ik prozastukjes en
gedichten. Ik was natuurlijk ook lid van de Heremanszonen en ik heb in die kring
mijn eerste voordracht gehouden over Stijn Streuvels.
Alles was toen natuurlijk nog Frans?
Nee, dat was toen reeds fifty-fifty, geloof ik. We kregen de helft van de vakken in
het Nederlands. Daarnaast was er natuurlijk ook een volledige Franse sektie waar de
zonen van de grote bourgeoisie hun wetenschap meekregen. Die hadden natuurlijk
het grootste misprijzen voor ons en zagen ons gewoon niet staan.
Zat dat dichten of schrijven in de familie?
Ik heb altijd horen zeggen dat mijn grootvader van moederszijde een
gelegenheidsdichter was: verzekens bij huwelijken en gouden bruiloften. Maar zijn
produkten heb ik nooit gezien.
Wat gebeurde er na de schooltijd?
Toen ik 17 jaar was, ben ik bediende geworden in een sigarenfabriek en achteraf
handelsreiziger in textiel.
En de militaire dienst? U hebt nog geloot?
Nee, ik behoorde tot de eerste lichting voor wie de militaire dienst verplicht was. Ik
werd echter bij het medisch onderzoek gereformeerd maar moest dan wel bij de garde
civique.
U was toen zowat twintig jaar en dat moet een heerlijke
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tijd geweest zijn. U schrijft daarover deze mooie verzen:
Ik floot een zacht lawijd
op een gespleten blaere:
het was een schone tijd.
Mijn hart kan niet bedaren.

Ik heb dat natuurlijk later geschreven en als men het verleden inkijkt, zien de
jeugdjaren er altijd vrolijk en schoon uit, zelfs al is het in die tijd tegengevallen.
In het gedicht dat we daarnet mochten horen, zegt u: ‘Ik sloeg de trommel in veel
stoeten.’ Was dat Vlaamse of socialistische propaganda?
Socialistische aktiviteit. Ik geloofde toen in broederschap en de andere grote woorden
die toen opgeld maakten en ging mee manifesteren. De ontgoocheling is ook daar
gekomen. Ik ging de zaken nuchterder inzien en verwachtte er niet meer zoveel van.
Ge gaat ten slotte steeds meer naar de mens zoeken en over hem leert ge u geen
illuzies meer maken.
Wat hebt u tijdens de oorlog gedaan?
Als garde civique ben ik naar Frankrijk uitgeweken en achteraf in Genève
terechtgekomen. Daar werd ik bij het medisch onderzoek alweer gereformeerd, ik
weet niet waarom, en ik mocht terug naar huis. De oorlog zelf heb ik dan te Gent bij
mijn ouders doorgebracht.
En dan bent u ambtenaar bij het ministerie van Justitie geworden.
Daar hebben Roelants en Herreman voor gezorgd. Mijn direkteur daar was Toussaint
van Boelare en mijn chef Jan van Nijlen. Toussaint organizeerde eens per maand
een vergadering voor de letterkundigen van zijn departement en ik was daarbij.
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Hoe hebt u Roelants en Herreman leren kennen?
Onder de oorlog te Gent. Er werden toen in de lokalen van Vooruit voordrachten
georganizeerd voor werklozen en daar heb ik hen ontmoet. Ook Karel Leroux was
daarbij. Zij hadden toen al iets van mij gelezen. In die tijd gaf Vooruit ook een
zondagsblad uit en daarin verschenen dingen van mij. Ik heb het bundeltje voor
enkele dagen nog teruggevonden.
U bent mede-oprichter van ‘'t Fonteintje’, samen met Herreman, Leroux en Roelants.
Dat was een reaktie?
In de ogen van de anderen maar ik had evengoed bij een andere groep kunnen
terechtkomen. Ik kende de mannen van ‘'t Fonteintje’ en voor mij was dat een
gelegenheid tot publiceren. Door mijn opvoeding was ik eerder klassiek gevormd
en zo sloot ik gemakkelijker bij de traditie aan.
U had toch niet bij ‘Ruimte’ kunnen aansluiten.
Het zou me toch minder gelegen hebben, geloof ik. Het grote woord is mijn sterke
zijde niet!
En voor Van Ostaijen had u het ook niet. Ik herinner u aan het gedicht ‘De wespen
en de appelaar’ waar u over Adam en Eva schrijft:
Maar het eerste koppel
was nog niet gewend
aan de nuance. Hun taal
was ruw nog als het erts
en zonder decadente draaien:
kss kss prprprpr boem!
(zie Paul van Ostaijen)

Dat was inderdaad een pijltje. Het is in elk geval zo dat ik meer hou van zijn proza
dan van zijn gedichten. Maar ik
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RICHARD MINNE ...wie dieper delft, zal 't erts wel vinden

Joos Florquin, Ten huize van... 2

33
had niets tegen Van Ostaijen. Toen hij gestorven was, heb ik voorgesteld een boek
over hem uit te geven met als titel de naam van de plaats waar hij overleden was:
Miavoye-Anthée en ik wenste van dit dorp een bedevaartoord te maken.
Kan men van een echt groepsverband spreken voor de mannen van ‘'t Fonteintje’?
Weinig, dunkt me, en het minst voor mij. Ik reisde elke dag van Gent naar Brussel
terwijl de andere drie te Brussel verbleven en mekaar veel meer zagen.
Toch hebt u die groep geloofd in een gedicht dat ‘'t Fonteintje’ trouwens als titel
heeft:
Nog immer brieven uit de kast.
Ach! Wat heeft 't leven al versast
aan jaren en plezieren!
Eens zaten wij gevieren
rondom den zilvren straal
die nu verzand is
en van de hand is,
en ik voer aal.

Dat vers is uit de tijd van Waarschoot waar ik afgesloten zat en dus heimwee naar
het voorbije had. Dat heen en weer reizen en het jachtig leven hadden me zo ziek
gemaakt dat ik van de dokter de raad kreeg op het platteland te gaan wonen. ‘Doe
er wat ge wilt, zei hij, rijd rond met een stootkar en verkoop brandhout, maar zorg
ervoor dat ge fysiek aktief wordt. Ik heb geen andere medicijn voor u.’ Ik was intussen
getrouwd, in 1920, en met mijn vrouw ben ik dan een jaar gaan wonen te
Bachte-Maria-Leerne op een kamer in een boerenherberg. Na die tijd was ik nog niet
fit en we besloten dan te Waarschoot te gaan wonen en daar te boeren, d.w.z. een
koe houden, zwijnen, eenden, kippen en wat land laten bewerken. Dat was in 1923.
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Dat kan men een grondige verandering noemen: een stadskind dat boer wordt!
Ik heb altijd een idyllische neiging gehad voor het landelijke en de rust. In die tijd
was het op het platteland nog stil: nu hebben de auto's alles kapot gemaakt. Dat
boeren is ook niet van een leien dakje gelopen en mijn vrouw heeft er een ferme
hand moeten aan toesteken. Wij stonden daar voor vele problemen die we moeilijk
baas konden: zo moesten we o.m. boter maken en dat werd een heel drama. Een
vriend had ons de nodige aanwijzingen gegeven: tot laat in de nacht hebben we daar
staan draaien en stampen maar boter hebben we niet gekregen.
Het verschil tussen idylle en werkelijkheid! Toen u 33 was, had u al uw meest klassiek
geworden verzen geschreven: ik noem o.m. ‘Gebed voor de galg’, ‘De rijke en de
arme dagen’, ‘Ode aan de eenzame’, ‘Villegiatuur’. Werd toen reeds opgemerkt dat
u iets anders bracht, dat niet direkt in de traditie lag?
Die verzen zijn gedeeltelijk ontstaan te Gent en te Waarschoot. Wat over mijn werk
verteld werd, heb ik nooit precies geweten. Ik was daar te Waarschoot niet op de
hoogte van het literair leven, zag geen bladen en vernam dus niet hoe mijn gedichten
werden ontvangen. Ik stoorde mij aan niets, schreef uit zoals het in mij opkwam en
dacht er niet aan of ik binnen of buiten de lijn liep. Mijn vrienden stuurden mij soms
kritieken, maar die konden mij niet deren. Ik heb me trouwens nooit iets van kritiek
aangetrokken. Ik vind dat ieder zijn gedacht moet zeggen, zo ben ik ook. Of dat meeof tegenvalt, is bijzaak.
In 1926 verscheen dan de eerste druk van uw eerste bundel ‘In den zoeten inval’.
Die kwam evenwel niet in de handel.
Herreman had voor die uitgave gezorgd. Toen ze klaar
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was, vond hij ze zo slordig dat hij ze niet in de handel wou laten komen. Ikzelf vond
daar geen graten in. Ik heb er nog een eksemplaar van. Als ge mee naar de
schrijfkamer gaat, zal ik het u tonen.
U noemt dit de schrijfkamer. Het is dus de kamer waar u schrijft?
Soms toch, ja. Ik heb hier in elk geval een schrijfmachine staan. Maar ik heb er ook
een in de keuken: als het wat kil is, ga ik daar zitten. Soms doe ik het ook buiten en
ook al eens in de biblioteek boven. Daar waar ik op dat ogenblik het best aard! Alleen
op mijn slaapkamer doe ik het niet!
U wou me die eerste uitgave van ‘In den zoeten inval’ laten zien.
Hier is ze. De typografie was niet in orde en zo meer. De bundel verscheen bij Piet
Céoen en wie dat is, weet ik niet meer.
Het volgend jaar verscheen dan de openbare eerste druk.
Bezorgd door Herreman en Roelants. Ik heb in die tijd een drukke korrespondentie
gevoerd met die twee en die brieven gaan nu ook verschijnen.
U hebt de reputatie een goed briefschrijver te zijn.
Dat is gekomen met mijn verblijf te Waarschoot. Ik zat daar afgezonderd en om iets
mee te delen, moest ik schrijven. Dat gebeurde 's avonds na de dagtaak in de keuken,
in proza of in rijm.
Ik zie hier in de bundel staan: ‘Zelfportret’. Betekent dat dat u tekent?
Ik heb in mijn jeugd getwijfeld of ik geen schilder zou worden en ik heb heel wat
doekjes gemaakt. Daar hebt ge
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b.v. onze woning te Waarschoot, zoals ik ze in die tijd heb geschilderd.
Met talent gedaan! En die rijmprent erboven?
Heeft Roelants eens laten maken. Het is dat gedicht, hoe heet het ook weer: Van op
de hoge brug...
Van op de hoge brug onder den kroonlantaren,
is alles, nu gezien, zo anders dan het was
toen wij den tragen avond gingen tegenvaren,
of spraakloos onder de elze zaten in het gras.

Mijn kompliment. Ge kunt mijn verzen beter citeren dan ik.
Ik heb ze voor deze gelegenheid dan ook eens extra herlezen. Mag ik nog even verder
kijken?
De buste daar is van Karel van de Woestijne, door Cantré. In de hoek een ets van
Jules de Bruycker, die de Sint-Niklaaskerk voorstelt.
Wie van Gent zou zijn De Bruycker niet bezitten!
Ernaast is een zelfportret van René Callewaert, een van de weinig schilders met wie
ik geestelijk kontakt had. Hij las veel en deed er een Dostojevski- en Van
Gogh-complex bij op. Om in de lijn te blijven, is hij dan ook jong gestorven. Dat
getormenteerd buitengezicht ernaast is ook van hem.
En achter u?
In het midden is er een Straatgezicht van Hubert Malfait, een schilder die hier nog
woont. En dan twee doeken van Breugel: De val van Icarus en De oogst.
Dat is treffend. In zijn inleiding op uw boek ‘Wolfijzers en schietgeweren’ vergelijkt
Roelants u bij herhaling met Breugel, zowel om de volkse inslag van uw taal en
gemoed
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als om het verzet tegen en de kritiek op de menselijke onrechtvaardigheid. Daar u
doeken van Breugel bezit, moet u van hem houden.
Van al de schilders die ik ken, vind ik Breugel de interessantste, omdat die vent mij
wat te zeggen heeft. Ik kan lang zitten mijmeren bij de val van Icarus. Ik spreek nu
niet van de plastische eigenschappen maar van het onderwerp. Ik voel zeker een
grote affiniteit met Breugel.
Wij waren ‘In den zoeten inval’ gebleven. Later is daar nog een druk van verschenen
en wel bezorgd door Achiel van Acker.
En door Raymond Brulez ingeleid. Achiel van Acker had toen zijn uitgeverij De
Garve en Brulez trok zich die wat aan. Als ik die oude dingen nu terugzie, doen ze
mij toch historisch aan.
Zijn er bij de Vlaamse dichters die u hebben aangesproken of beïnvloed?
Bij mijn maten Roelants en Herreman is dat wel Van de Woestijne geweest. Een
dichter die altijd invloed op mij heeft gehad, is Willem Elsschot. Misschien is er
invloed geweest van Jan van Nijlen, al denk ik dat die later is gekomen.
Men noemt ook wel eens Omer Karel de Laey in verband met u?
Ik heb inderdaad gedichten van hem gelezen en zijn mentaliteit en geest sloegen bij
mij in. Ik vond het sympatiek dat die vent zo buiten de algemene stroming stond. Ik
herinner mij nog goed dat toen ik als handelsreiziger te Hooglede kwam, ik vol
respekt dacht: hier heeft die vent gewoond!
Wie hier komt, denkt dat ook van u, die hier woont! Erkent
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u de fantaisist Tristan Derême als uw geestelijke vader? U hebt aan hem een gedicht
gewijd met o.m.
Tristan, wij moesten saam
Gaan zingen onder 't raam
der kosmische poëten.

Derême ja, maar gans de schaar dan. Ook b.v. Paul Jean Toulet, die mij door Vriamont
werd bijgebracht. Het klimaat, de geestesatmosfeer, de manier van de zaken te zien
en te interpreteren hebben mij een verwantschap met die mensen doen vinden. Voor
hen had ik een grote verering evenals voor Verlaine en Rimbaud. Het eerste boek
dat ik ooit gekocht heb, was een luxe-uitgave van Verlaine en ze kostte zoveel dat
ik maandenlang heb moeten sparen om ze te kunnen betalen. Een auteur die ik nog
altijd lees en herlees, is de la Fontaine, ook al lees ik niet veel meer.
Zou dat de moralist in u niet zijn, die daar een geestesgenoot vindt? Hoe staat u
tegenover Gezelle? U hebt in vrij krachtige termen eens gezegd:
Als 't nood doet, janverdomme,
zullen wij als Gezelle,
van den blauwvoet en de blomme
vertellen.

Daar staat dan ook: als het nood doet! Die verwantschap met Gezelle zie ik toch niet.
Toen ik mijn gedichten schreef, kende ik Gezelle niet goed en ik heb nu nog geen
uitgesproken voorkeur voor hem. Ik zie wel een overeenkomst in taalgebruik maar
ik geloof toch dat het bij mij allemaal veel heftiger is, nijdiger, bitsiger, meer
afbrekend. Bij mij is het een afbraakonderneming terwijl bij Gezelle alles overgaat
in verheerlijking. Mijn verwantschap gaat zeker veel meer uit naar de Franse klassieke
auteurs, o.a. Diderot. Ook naar de Duitse moralist Lichtenberger en dan ook zeer
sterk naar Heinrich Heine.
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De ene romanticus die de andere ontmoet! Wij hebben nu de periode Waarschoot
behandeld en ook ‘In den zoeten inval’ gesitueerd. Mogen we daar nu een vers uit
horen, dat u liever is dan een ander?
Ik wil graag een vers aanduiden als gij het voorleest. Ik hoor mijn verzen liever door
iemand anders zeggen dan ze zelf te lezen. Wat zoudt ge zeggen van een der
Hoveniersgedichten, het achtste om precies te zijn?
Dat het zo kort is en zo persoonlijk dat u het zelf zou moeten voorlezen.
Zo wordt men altijd afgevangen. Vooruit dan.
Tobbie en ik we passen saam.
En dit zij het epithalaam.
Tobbie, zij, herkauwt de blaren.
En ik, ik herkauw de jaren.
En daar is de uitkomst die ons bindt:
van Tobbie komt melk, van mij komt wind.

Het is kort maar zeer typisch voor u, vooral met de knak in het laatste vers. Maar
laten we nu weer even de draad van uw levensverhaal opnemen. In 1928 bent u hier
in Latem komen wonen. Waarom?
Die boerderij in Waarschoot konden we niet houden en Latem had op mij altijd een
idyllische indruk gemaakt. In de naam zat de klank van kunst, er was hier een
kunstenaarskolonie en ge stelt u daar dan veel van voor. We hebben hier dan dat huis
gebouwd in een tijd toen in heel de omgeving hier nog geen huis was te bekennen.
We wonen hier nu 34 jaar en we vinden het hier nog goed.
U hebt dan een heel stuk geschiedenis van Latem meegemaakt.
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Ik heb vooral Gust de Smet goed gekend. Ik ging bijna alle dagen met hem
boogschieten en bollen. Een schilderij van hem bezit ik helaas niet, ook al had hij er
mij een beloofd. Ook Frits van den Berghe heb ik goed gekend maar te Gent dan,
want hij was hier al weg toen ik hier kwam. Hij maakte toen de tekeningen bij de
Brief van Pierken, die ik schreef voor het links satirisch weekblad Koekoek, waarin
literaire en politieke prominenten op de korrel werden genomen. De hoofdtekening
was ook altijd van Frits. In Vooruit schrijf ik nu nog om de week zo een opstel.
Wonen er nu in Latem nog kunstenaars?
Nog een paar schilders en beeldhouwers en dan hier recht tegenover de dichteres
Reninca. Maar kontakt hebben we niet met elkaar.
Met wie hebt u dan wel omgang hier in het dorp?
Met zeer weinig mensen. Wij leven hier op een eiland. Een goede huisvriend is toch
de heer Ide. Hij is een zakenman die veel leest, een mooie biblioteek heeft en kan
praten over literatuur.
Hebt u hier ook nog geboerd?
Nee, alleen wat kippen gehouden. Onder de oorlog dan weer meer: toen hebben we
ons een geit aangeschaft om melk te hebben. Verder zoals iedereen de eigen tabak
gekweekt en aardappels geplant. Maar daar kwam ook niet veel van terecht: onder
de oorlog moest ge daar een gedeelte van inleveren, zoals ge weet. Mijn aardappelen
waren zo dwergachtig dat de kontroleurs ze niet eens wilden. Nu moet ik er bij zeggen
dat het hier maar zandgrond is waarop alleen dennegroen goed wast.
Men zegt van u, en men kan het in menig vers achterhalen,
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dat u zich bewust bent van een zekere onmacht. In verzen zegt u zelf:
Wat gapen naar de vrouwen
wat dromen in het gers
en af en toe een kreupel vers.

Ge wenst het altijd beter te doen dan het uitvalt en zelfs als het goed is, vraagt ge u
af of het wel flink op zijn poten staat. Het is in zekere zin een gebrek aan geloof in
u zelf, in uw kunde, maar in iemand die in zichzelf gelooft, heb ik ook niet veel
vertrouwen. Alles is zo relatief.
In uw gedichten, en naar men zegt ook in uw brieven, hebt u hét dikwijls over de
verskunst zelf. Wat betekent zij voor u?
Dat weet ik zelf niet zo precies. Voor 't ogenblik denk ik als Paul Léautaud: als ge
gedichten leest, krijgt ge zin om proza te schrijven!
Ik heb altijd een grote eerbied gehad voor poëzie, waarschijnlijk omdat ze er zo
plechtig uitziet, maar met de jaren verliest ge dat respekt voor die plechtigheid. Mijn
gedichten zijn daar altijd tegen ingegaan: ik bracht alleen ironie, afbraak, sarkasme.
De vraag is dan waarom dat in verzen moest gedraaid worden, want ge kunt dat ook
in proza zeggen.
Waarom zijn het verzen geworden?
Waarschijnlijk omdat het er in verzen toch plechtiger uitziet. Wellicht was daar ook
de idee dat verzen langer leven dan proza. Een vers slaat ook meer in, men onthoudt
het gemakkelijker. Waarom wordt La Fontaine zo dikwijls geciteerd? Omdat hij zijn
wijsheid kondenseerde in een vers. En dan: achter poëzie blijft veel meer zitten dan
achter proza, dat te expliciet moet zijn.

Joos Florquin, Ten huize van... 2

42
U bent, voor zover ik weet, geen gelovige in de traditionele zin van het woord.
Nochtans bezitten wij van u enkele religieuze gedichten die tot de treffendste van
onze literatuur behoren. U zegt zelf in het gedicht ‘Rozenkrans’:
Ik ben, o Heer, niet van dat hout,
waaruit ge uw heilgen snijdt,
ofschoon gij duizendvoud
in mij verstrengeld zijt.

En nog zuiverder klinkt het in ‘Drieluik’:
Daar is in de wereld niets, mijn God,
dan de ruimten om ons,
dan de zingende oceanen,
dan de zonnen en 't gegons
der zwermen in den avond laat,
daar is niets dan wat hol gepraat
en mijn verlangen dat vecht naar U.

Het begrip God is voor mij de samenvatting van al het gewenste, van al het goede
dat ge nastreeft en verlangt. Voor mij heeft dat geen teologische betekenis. Ge neemt
God als entiteit van wat ge het goede kunt noemen, van de kosmos, van het heelal.
Ik verbind aan God geen bovennatuurlijk wezen. Ik ben in de grond tamelijk
materialistisch in die zaken.
Als dichter zwijgt u sinds jaren. Nochtans hebt u zelf eens geschreven: ‘Ik vrees dat
de Heer mij bij het laatste oordeel zal telefoneren: Ik kan uw rijmkens op mijn vingers
tellen! Wat deedt ge met de schone dagen, die ik u gaf?’
Heb ik dat geschreven? Ik zwijg omdat ik alles wat ik te zeggen had, gezegd heb. Ik
hou niet van herhaling. Het is volgens mij verkeerd littérateur te willen zijn en elk
jaar een boek of twee te produceren. Schrijven doet ge als 't nood doet, anders zwijgt
ge. Als ik de mensen rondom mij ge-
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loof, had ik meer moeten doen, kon ik meer. Waarom is dat niet gebeurd? Wellicht
hebben de materiële omstandigheden daar een rol in gespeeld. Maar de belangrijkste
reden zal wel zijn dat ge alles steeds meer relatief gaat bekijken: achter ons trekken
ze de ladder op en dan is het toch gedaan.
In elk geval heb ik er iets tegen, dat complex van literator aan te kweken, van de
mens die altijd gereed is om te schrijven. Ik geloof aan inspiratie, aan invallen. Ik
heb die nog, maar ik zou ze dadelijk moeten kunnen noteren: dat gaat niet omdat ik
mijn rechterhand niet meer kan gebruiken en ik kan toch geen schrijfmachientje
meezeulen om zulke dingen te noteren. Ge zegt dan wel: ik zal het onthouden, maar
natuurlijk is het weg. Zo komt het dat het sinds 1930 gedaan is met kreatief werk.
In de poëzie dan. Want uit uw gedichten kennen we weer uw plannen:
Met dichten is het uit.
Het dichten zit in de muit,
gegrendeld zit het en goed;
wat proza nu in 't bloed,
wat proza klaar als zon,
Van binnen als beton.

We mogen dus nog wel wat verwachten?
Wat zal ik daarop antwoorden? De uitgever vraagt dat ik hem alles zou bezorgen,
ook novellen en ouder werk. Ik denk eraan nog eens een geschiedenis te schrijven
van St.-Martens-Latem, maar dan geen van de roze kant... Ook mijn memoires zou
ik nog graag schrijven: ik ben trouwens al ettelijke keren aan een dagboek begonnen
maar was dan weer ontmoedigd als ik enkele dagen later las wat ik geschreven had:
wat vandaag belangrijk is, is over een week rommel. Feitelijk moeten die memoires
een autobiografisch
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verhaal of beter nog een geromanceerde biografie worden. Het is de enige mogelijke
vorm in Vlaanderen om zijn memoires te schrijven, omdat we in ons klein land
mekaar allemaal kennen. In Frankrijk hebben ze veel meer mogelijkheden.
U hebt al iets in die aard geschreven, het verhaal ‘Heineke Vos en zijn biograaf’.
Het verscheen in 1933.
Ja, daar is een deel autobiografie bij maar dan nog een beetje poëtisch geïnterpreteerd.
Ik ben zowel Heineke Vos als die biograaf. Ik vermoed dat de naam van Heine mij
in de geest gespeeld heeft om de naam te vinden en dan verder de sluwe vos. Ik had
eerst een fragment gepubliceerd in het tijdschrift 't Fonteintje en de vrienden porden
mij aan om dat voort te zetten. Het is het vrij eigenaardig verhaal van een jonge man,
van vóór hij werd geboren tot op de dag dat de zon niet meer verschijnt en de wereld
vergaat. Ik hou meer van dat stuk proza dan van mijn gedichten.
Ook al zegt de kritiek dat uw verzen beter zijn?
Dat zal mijn koude kleren niet raken.
Waarmee bent u zo de hele dag door bezig?
Stukjes maken voor de krant en voor de radio. Dan klein huiswerk: de tuin verzorgen,
houthakken, koffie malen en koffie zetten. Van koffie gesproken. Wat zoudt ge
zeggen van een kop? Of zoudt ge liever kortnat hebben?
Ik hou het graag bij de koffie.
Kom dan mee naar de zitkamer. Daar is het ook warmer en mijn vrouw zal zeker de
koffie klaar hebben.
Die u niet gemalen hebt!
Dat heb ik al gedaan voor u aankwam. Zo een potje koffie doet toch goed.
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Vooral daar u hem gemalen hebt! Mevrouw, uw man vertelde mij daareven dat hij
zich in het huishouden konstant nuttig maakt. Ik heb zelfs zo een beetje de indruk dat
hij de ideale echtgenoot is.
Mevrouw: In zover het ideaal dan bestaat! Ik moet toch zeggen dat hij altijd met
klein werk bezig is.
Mag ik u meteen nog een andere vraag stellen? U bent ook een kind van de stad en
u bent in de jaren twintig mee met uw man gaan boeren. Dat moet wel een moeilijke
aanpassing geweest zijn.
Mevrouw: Die vraag werd niet gesteld, we waren eenvoudig verplicht het te doen.
Door overmatig werk had mijn man een zenuwverlamming gekregen, die zeer
deprimerend werkte: hij was altijd erg geprikkeld en voor het minste wond hij zich
op. We waren toen vier jaar getrouwd. We hebben dan vijf jaar te Waarschoot geboerd
zo goed en zo kwaad als het ging: eerder kwaad natuurlijk want financieel was het
een slechte onderneming: van de opbrengst was niet te leven en als er dan van 't een
of ander oogst was, gingen de vrienden ermee weg! Maar ik zelf wende zeer
gemakkelijk aan dat leven en ook mijn man deed het goed, hoewel de onzekerheid
of hij ooit nog geesteswerk zou kunnen doen hem gedurig plaagde. We hebben hier
dan nog twee jaar gewoond zonder dat hij kon werken, maar dan is het goed gekomen.
U werd in 1930 journalist bij het dagblad ‘Vooruit’. Journalistiek betekent dag aan
dag kopij inleveren. Was dat voor u dan geen zware job?
Als ge debuteert, is dat werk zo zwaar niet. Ik deed toen de buitenlandse politiek en
mijn werk bestond erin de bladen in te zien, de interessante berichten uit te knippen
en daar een artikeltje bij te schrijven.
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In 1942 verscheen dan uw boek ‘Wolfijzers en schietgeweren’, een bundel verzen,
verhalen en brieven, bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants. Is ook de titel
van hen?
Nee, die is van mij. Ik heb die gekozen omdat een boek een titel moet hebben en
omdat hij mij in hetzelfde klimaat scheen te passen als In den zoeten inval. Ge weet,
vroeger stond zo een bordje op de jachtgronden en andere domeinen om de mensen
eruit te houden. Met betekent dus weer: oppassen, betreed het terrein niet of er kan
u iets onaangenaams overkomen!
Waarom hebt u dat boek niet zelf uitgegeven?
Omdat mijn vrienden veel beter wisten wat een boek moet zijn. Ik weet nooit of een
boek te dik of te dun is: een boek samenstellen is mij te praktisch, te materieel. Zij
wilden iets van mij uitgeven en daar ik niets bezat, hebben ze alles samengeraapt
wat links en rechts verschenen was, ook de gedichten na In den zoeten inval. Indien
zij het niet gedaan hebben, zou er nooit een boek zijn geweest.
Indien u een voorkeur voor een gedicht uit deze bundel zou laten blijken, wat zou
het zijn?
Ik denk Gent.
Mogen we dat even horen?
Het zou nu uw beurt moeten zijn!
Ik reserveer me voor de lange gedichten.
Gent, kop en hart, ge zijt een schone stad,
van uwe torens nog niet eens gesproken,
noch van de vaandels die men uitgestoken
heeft naar men het vet of mager had.
Gij hebt het een en ander meegemaakt;
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alleen het wit en 't zwart behield zijn tover:
't is wit en zwart dat over u nog waakt.
Maar kom, dat is historie. Zand erover.
De dag van heden is het grootste wonder.
Uw maagdekens? Zij maken geen verdriet.
Uw dichters zijn ook van de slechtste niet
al lopen er veel wiskesvliegers onder.
Maar dat is galerij, façade, krans,
lijk 't puiksken uit ('t leest de gazette in 't Frans).
Daar zit ge, Gent, onder die dwaze winden:
Wie dieper delft zal 't erts wel vinden.

U neemt een aparte plaats in in onze letterkunde. Voelt u dat zo aan? Wij hebben
het straks reeds gehad over de nijdas, die solo speelt. Ook in uw gedicht aan
Ledeganck heet het:
Hoewel ik bij het koor
mijn deel niet heb gezongen.
Ik zing gewoonlijk solo.

Ik voel me inderdaad tamelijk alleen en ik bekommer me weinig om wat anderen
presteren. Ik heb altijd weinig omgang gehad met kunstbroeders buiten de mannen
van 't Fonteintje en sommige mensen, die mij af en toe opzoeken, zoals Karel
Jonckheere en Raymond Brulez. Ik schep als de noodzaak er is, en dan is het uit.
U bent nochtans lid van de redaktie van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’?
Ik heb daar een paar keer gepubliceerd. In het tweede nummer van de eerste jaargang
o.m. een novelle: De Alpacamuts.
In 1944 hebt u, samen met Herreman, een boek uitgegeven dat ‘Album 1944’ heet.
Het bevat bedenkingen, invallen en korte kommentaren.
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Ja, dat is een koproduktie. We wilden een boek maken bestaande uit onrechtstreekse
antwoorden, uit aktie en reaktie. Verleden jaar hebben we dat opnieuw geprobeerd
maar het is misgelopen. Raymond zegt: het is uw schuld. Ik zeg tegen hem: het is
de uwe!
U hebt dan toch zelf een boekje bezorgd: ‘In 20 lijnen’, een verzameling kronieken
onder dezelfde titel in het dagblad ‘Vooruit’ verschenen.
De uitgever heeft de keuze gedaan.
Men heeft u doen opmerken dat ‘lijnen’ in het Algemeen Nederlands foutief is voor
regels. U hebt toch niet willen toegeven.
‘Lijnen’ heeft voor mij een zekere lokale inslag. In Gent spreken ze van lijnen.
Wat is uw houding tegenover het A.B.?
Men moet een zekere vrijheid laten, een zekere latitude. Ik ben voor de expressieve
uitdrukkingen van onze volkstaal, die veel beeldender zijn, die het scherper zeggen.
Ik lees nog geregeld in het Gents Woordenboek van Lodewijk Lievevrouw-Coopman
om er bij te leren. De volkstaal moet de algemene taal voeden, en met hun te ver
gedreven unifikatie maken ze de taal arm.
U gebruikt nochtans ook gemakkelijk geleerde woorden in uw gedichten, zelfs woorden
die men in een gedicht niet zou verwachten.
Misschien doe ik dat voor het rijm of uit ironie, of om die strekking belachelijk te
maken die met voorliefde geleerde woorden gebruikt, waar het ook eenvoudig kan
gezegd worden. Er bestaat voor mij geen specifieke poëtische woordenschat. Alle
woorden zijn mij goed.
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U bezorgt nog geregeld deze kroniek in ‘Vooruit’? Hebt u er geen in reserve waarvan
wij de primeur zouden krijgen?
Helaas nee. Met het vooruitzicht op uw komst had ik er nochtans aan gedacht er een
te maken over een voor u zeker interessant onderwerp: de televisie!
U maakt me nieuwsgierig. Bent u vast kijker? En tevreden?
Sinds de kast in huis is, kijk ik geregeld. Voor iemand als ik die naar geen bioskoop
of teater gaat, is het een verrijking. Ik heb vier programma's en af en toe is er werkelijk
iets dat het zien waard is.
Uw geloof in de mens is niet bijster groot. Ik kan het alweer met een vers bewijzen:
En dat de mensen klein zijn
en voor elkaar venijn zijn
en dat, trots alles, dit leven
nog hoog staat aangeschreven.

Als ge rondom u kijkt en de geschiedenis nagaat en de auteurs leest, dan ziet ge dat
de mensen voor elkaar venijn zijn. Ze trachten er allemaal te geraken, zelfs ten koste
van de anderen. Ik heb een eerder pessimistische visie op de mens, een visie die de
lach toch niet uitsluit, de ironie, de enige manier om u te troosten. Dikwijls is dat
een pijnlijke en bittere lach maar het leven is voor mij geen vrolijk geval. Het kan
vrolijk zijn door de domme kontrasten en aspekten, die een ontgoochelende kijk
geven op de dingen.
Er is in u een sterke opstandigheid?
Ja, tegen de mens, tegen de ijdeltuiten die 't hoge woord voeren, door de positie die
ze zich geven, het belang dat ze aan zichzelf hechten, de opgeschroefdheid van hun
leven.
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Er zijn toch ook voor u positieve waarden in het leven.
Ja... de vriendschap, hoe betrekkelijk die ook is, want ze evolueert en is wisselend
van waarde. De oprechtheid, de eerlijkheid en de openhartigheid, zelfs als die anderen
niet bevalt en u zelf pijn doet. Geluk is ook een relatieve waarde omdat ge steeds
achterdocht hebt: hoelang zal het duren? En als ge gelukkig zijt, bedot ge u dan niet?
Maar ik erken: er zijn nog blijde dagen in het leven, dagen die boven de andere staan.
Ik hoor het u graag zeggen. U hebt uw verlangens ooit eens uitgedrukt als volgt:
Waar mijn verlangen
steeds naar overhelde:
een sinecuur
tussen Leie en Schelde.

Ligt daar het geluk?
Een sinecuur betekent alleszins de afwezigheid van materiële bekommernis en het
beschikken over vrije tijd om te doen waar ge zin in hebt. Verder heb ik altijd een
zwak gehad voor de streek tussen Leie en Schelde. Ik hou van het heuvelland en niet
van de bergen: ik vind dat het heuvelland menselijker is. Daarin speelt dan ook weer
iets uit mijn jeugd: de schoonste herinnering die ik als kleine jongen heb opgedaan,
is mijn bezoek aan de Kluisberg. Dat heeft op mij meer indruk gemaakt dan later de
Rigi of de Mont Blanc te zien. Daar is een emotioneel motief in, maar het is zo.
Jos de Haes heeft gezegd dat er in u drie mensen zijn: de intellektueel, de boer en
de anarchist. Wie is het sterkst in u?
Ik vermoed dat ik een samenvoeging ben van die elementen.
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Alleen zou ik in plaats van anarchist liever zeggen: nonkonformist.
U schijnt een uitgesproken voorkeur te hebben voor enkele Russische schrijvers. Ik
kan dat weer met verzen staven:
Ik lees Gogol. Hij is groot.

Ofwel:
Ik denk aan Tchekof
waar ik loof trek of
Tobbie melk. Altijd.
Weemoedigheid.

Omdat ik in die mensen mezelf terugvind en omdat het ook non-konformisten zijn.
Ook is de liefde tot de natuur sterk bij de Russen en dat spreekt me aan. Tsjekov kan
in een novelle alleen een tocht door de steppe vertellen en toch komt er alles in voor.
Ook lees ik ze graag omdat ze de schouders zetten onder de dingen die hun niet
aanstaan, en ik vind ze groot om hun afweer, om de manier waarop ze de kleinheid
van de mens doordringen.
In 1955 verschenen uw verzamelde gedichten onder de titel ‘In den zoeten inval en
andere gedichten’. Er staat daarin een brief die mij als de beste karakterizering van
u zelf voorkomt: ‘Er is veel zwart om ons hart. En de weemoed van het leven ware
mij wellicht de baas, hadde ik niet, (en toch helaas!) den grijns die 't dragelijk maakt.
Het dichten heb ik voor langen tijd gestaakt. Misschien is 't dood gelijk de Mei.
Daarom ben ik zo vrij (maar ver van blij) u dezen brief van droeven klank te sturen.
Vol als een ei zitten mijn uren met arbeid en met kommernis. Het leven weegt, de
zonne weegt, de bloemen wegen op mijn schouders. Ik denk aan u en ook aan God
dien ik maar niet benaderen kan. Ik boet om veel en 't meest misschien om mijn geloof
in de literatuur. Ik die de knepen kende van de meest geraffineerde poëten (misschien
mocht ge 't zó wel heten), ik

Joos Florquin, Ten huize van... 2

52
zie daar nu al de ijdelheid van in. 't Brengt geen gewin. En wellicht staan mijn erwten,
(die weelderig groeien), dichter bij God dan ik, die mijne ziel lig te verknoeien. Met
poëzie is 't uit en amen. Hier zijn mijn namen:
Richard-Julius Minne’.
Ik moet erkennen dat dit inderdaad een goede karakterizering is van mezelf, zeker
voor de periode 1925-30.
Indien u uit het derde deel van deze bundel ‘Rijmen en Verzen’ een gedicht zou
kiezen, dat u liever is dan een ander, wat zou het zijn?
Het zou Bij het standbeeld van Karel Ledeganck zijn. Was dat nu weer een invitatie
om voor te lezen?
Het heeft zo een eigen klank dat u het beslist beter doet!

Op den boer V
Bij het standbeeld
van Karel Ledeganck
Zeg, Karel, weet ge 't nog
van toen, hoe schoon het was?
Daar waren al de kinders
vanaf de kleuterklas.
En de prins was er ook.
Ik klauterde op een stoel
en keek de hulde aan.
Ik heb nog niet begrepen
hoe gij zo stil kondt staan.
Ik schreide in uwe plaats.
Misschien herinnert gij
u nog dien kleinen jongen?
Hoewel ik bij het koor
mijn deel niet heb gezongen.
(Ik zing gewoonlijk solo).
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Dit alles schiet me weer
gemoedelijk te binnen,
nu ik in de schaduw van
uw voetstuk Richard Minne
eenzaam en stil zie dwalen.
Hij is de knaap van toen,
maar loopt nu te bezinnen
hoe men twee eindjes knoopt:
't is hard zijn brood te winnen
voor wie niet knonselen kan.
Uw tijd was dankbaar, Karel.
Een vers was elks gerief.
Men geloofde in den spoorweg
en in den genitief;
en bracht het tot hoog aanzien.
Nu dichten wij ook weer,
(maar zonder de positie).
Alleen, als men zich soms
misschrijft krijgt men het
bezoek van de politie.

Mag ik u nu ook eens zo een vraag stellen? Ik heb de indruk dat gij al mijn verzen
gelezen hebt. Welk gedicht heeft uw voorkeur? Ze zal wel niet met de mijne stroken.
O nee. Ik hou meer van ‘Villegiatuur’ of ‘Herinnering’.
Kijk, ik mocht telkens maar één titel zeggen en u geeft er onmiddellijk twee. Doe
mij nu ook eens het genoegen er een van te zeggen. Ik luister graag naar een gedicht.
Zelfs een van u?
Ik kan wellicht nog ontdekkingen doen.
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Herinnering
Uit malve en erica
naar mij genaêrd,
kwaamt ge in den avond,
reuzelend van geblaêrt.
Gelijk, een neerstige schaper
vóór zijn trage rij,
zoeter al pijpend
stond ge voor mij.
De rozen lagen nog open
van laten brand
en 'k telde mijn vreugden
in uwe hand.
Toen, in mijn armen,
ring van rust,
hebt ge alle wanen
van mijn mond gekust.
Dit kon de laatste dag wel zijn.
Om onze hoofden wat gegons,
en wij twee kinderen,
met gans de zon in ons.

Laten we de poëzie nu een ogenblik onverlet. U hebt voor een paar jaar, in 1959,
een monografie gewijd aan Cyriel Buysse. Wat heeft u ertoe aangezet dat te doen?
Een verzoek van Karel Jonckheere maar ik deed het toch ook uit waardering voor
Buysse. Ik zie in hem de mens, die boven de dingen staat. Ook apprecieer ik de
ironist: hij bedoelde het misschien niet zo, maar het zit in zijn werk. Ik vind het ook
een verdienste van hem dat hij als bourgeois zo een klare kijk op de dingen had.
Natuurlijk gaat mijn waardering naar het beste deel van zijn werk.
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U denkt er sedert jaren aan een nieuw tijdschrift uit te geven waarvan de naam ‘De
Boktand’ zou zijn. Ook dat lezen we in uw verzen:
O Heer, laat de Boktand over Vlaanderen komen.

Ofwel:
Laat de Boktand komen
om de liefde Gods.

Wat wilt u daarmee?
't Fonteintje voortzetten, maar agressiever en bijtender. Helaas is dat materieel
onmogelijk gebleken. Feitelijk dateert dat plan van jaren geleden maar het tijdschrift
zou nu nog op zijn plaats zijn. Het zou niet lieflijk zijn, al bedoel ik er geen spotblad
mee. Het zou een vrij tijdschrift zijn, zonder kapellekensgeest, dat geen syntese zou
willen zijn, maar een plaats waar ieder zich vrij uitspreekt en waar duidelijk wordt
gezegd: dit deugt en dat deugt niet. 't Zou natuurlijk veel vijanden kweken, maar als
ge dat wilt vermijden, moet ge het met een melktand doen!
Nog steeds grasduinend in uw verzen ontdekt men dat u aan een roman schrijft of
geschreven hebt. De verzen zijn alweer daar om het te vertellen:
Maurice schreef een roman, ik schrijf de mijne.

Ofwel:
Reimond, traag, traag
gaat mijn roman vooruit:
wordt het een zaag
(of een fluit?)

Dat heb ik u straks al verklapt toen ge vroegt of ik nog wat zou schrijven: een
geschiedenis van de artistieke school van Latem maar dan in de trant van Clochemerle
(ik heb daarvoor al heel wat notities) en dan die geromanceerde autobiografie.
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U hebt een hondje gehad dat Loekie heette, een kalf Belle en een geit met dezelfde
naam en dan nog Betje, het kleintje hiervan. U hield van deze dieren. Ik citeer weer:
Belleken heeft de seskes gekregen.
Belleken, sieraad van 't hof, is dood.
Mijn vrouw en ik hebben plots gezwegen
en vier ogen waren rood.

Sinds ze dood zijn, wilt u geen dieren meer hebben. Waarom?
Feitelijk hadden we ook nog drie wilde katten waarvan alleen Piroel nog overblijft.
Loekie, de hond, hadden wij van de Engelse soldaten gekregen. Hij is vijftien jaar
geworden. Als ik nu nog een nieuwe hond neem, waar zal hij dan terechtkomen? Ik
houd het geen vijftien jaar meer uit.
U vertelde dat u veel van Elsschot hield. Elsschot schreef voor uw zestigste verjaardag
volgend gedicht:
Nuchtere dronkaard,
tedere woestaard;
snikkende vloeker,
weerstrevende Godzoeker
die troost vindt in brallen
maar lijdt voor ons allen
en dus blijkbaar niet weet
dat gij geen mens zijt maar profeet.
en dat de drom der malcontenten
eens, in graniet, uw naam zal prenten.

Ik vind er mezelf in terug en het komt me voor dat het een duplikaat is van de brief
die ge daarnet hebt voorgelezen. Alleen in dat graniet geloof ik niet!
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Te Gaasbeek, bij de Fontein
Ter gelegenheid van deze Ten huize van Richard Minne, kwamen de vier Fonteiniers
in september 1962 nog eens extra samen op het kasteel van Gaasbeek, waar Maurice
Roelants toen nog konservator was. Hun beschouwingen werden zo van de klankband
genoteerd...
Meneer Karel Leroux, wat is volgens u het meest karakteristieke in Richard Minne?
Wel, ik geloof dat weinig dichters zozeer zichzelf zijn geweest als Richard Minne.
Daarom is hij ook zo natuurlijk, zo echt. Hij heeft de mens uitgesproken met zijn
hoogten en laagten, met zijn vreugden en zijn teleurstellingen, maar hij is van niets
zeker. Zo is evenwel de mens die zich niets wil wijsmaken. Richard Minne is, geloof
ik, zeer direkt in zijn manier van uitdrukken en dan ook zeer natuurlijk, hij drukt
zich uit in de taal van het volk. Hij uit zich in de taal van de boer, en het is de boer
die volgens mij de taal heeft gesmeed volgens de behoeften van zijn bedrijf en van
zijn leven, vóór de techniek de taal had overwoekerd. Hij is ook gelijk het volk: zeer
konkreet in zijn manier van zeggen en ik geloof dat hij evengoed schilder had kunnen
worden als dichter.
Meneer Raymond Herreman, u hebt het werk van Richard Minne uitgegeven. Wat
trof u in de mens Minne of in zijn werk zozeer dat u dat gedaan hebt?
Die uitgave is in jeugdige overmoed geschied, nu vijf-, zesentwintig jaar geleden.
Het boekje is gedrukt geworden en niet in de handel gekomen omdat men de regels
niet kon lezen: die stonden naast het boek. En dan is Roelants mij te hulp gesneld,
en enige maanden later is die eerste uitgave dan verschenen van de Zoeten Inval,
dank zij de zorgen van Roelants, en ik mocht er mijn naam laten op staan als uitgever.
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Nu die vraag, wat mij het meest treft in het werk en in het leven van Richard Minne.
Ik moet op iets eigenaardigs wijzen: met Roelants en Leroux zijn wij vrienden uit
onze schooltijd, van ons veertiende, vijftiende jaar. Met Richard Minne is het
andersom gegaan: we hebben eerst kennis gemaakt met verhalen en verzen van hem,
die in die tijd verschenen in het Zondagsblad. Pas naderhand hebben we kennis met
hem gemaakt: het is dus langs zijn verzen om dat wij de mens hebben leren waarderen,
maar ik zie werkelijk geen onderscheid te maken tussen het werk en de mens. Het
werk is de mens en de mens zit geheel in het werk. Men zou daar in bijzonderheden
kunnen treden: wat mij bijvoorbeeld treft, of trof, en nog treft, is die jeugdige
opstandigheid die hij in al die jaren niet verloren heeft:
‘Droomde ik niet eens van alle malkontenten, hoe zij, hun bagno beu, zijn
opgestaan?’
verzen die heel Vlaanderen zijn rondgegaan. Dan is het ook die in Vlaanderen zo
zeldzame ironie, die humor waarvoor hij bekend staat, maar die nooit de ernst van
het werk verduistert. Er blijft altijd een grond, en hij heeft het ook zelf gezegd: ‘Wie
dieper delft, zal 't erts wel vinden.’
En ten slotte is er in het werk van die grote dichter die lyriek, daar waar hij, zijn
humor en opstandigheid vergetend, eenvoudig een groot lyrisch dichter wordt:
‘Gelijk een bron
zijt ge in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.’
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Als ik mij moest samenvatten, dan zou ik zeggen dat wat mij voornamelijk treft in
de mens en in het werk, het die volledigheid is en ik zou het zo zeggen: er is geen
gebeurtenis in het leven waarbij me niet een vers van Richard Minne voor de geest
komt, en ik moet zeggen naar het hart komt.
Meneer Maurice Roelants, ik geloof dat u de organizator van ‘'t Fonteintje’ bent
geweest. Ik vermoed dat u met Richard Minne veel last hebt gehad.
Laten we niet overdrijven als we zeggen de organizator van 't Fonteintje. Ge herinnert
u toch wel dat 't Fonteintje maar enkele velletjes druk beslaat. En het is zelfs zeer
verwonderlijk dat over 't Fonteintje nog kan worden gesproken na zoveel jaren, alsof
dat waarlijk zo een betekenis zou gehad hebben in de Vlaamse literatuur. Zijn wij
zo bescheiden te geloven dat die betekenis gering is? Het is moeilijk om erover te
spreken in aanwezigheid van Richard Minne, want Jos de Haes, scherpzinnig criticus
en zelf dichter, heeft recent geschreven dat zijn betekenis met de dag wint, dat hij
hem persoonlijk boven Paul van Ostaijen zet.
Wel kijk, zijn vrienden zijn altijd overtuigd geweest dat zij aan hem een van de
meest ontroerende mensen hadden, die wij in het Gentse konden kennen. Hij was
voor 100 % een Gentenaar, dus een opstandige, een revolutionair, een woelmaker,
een non-konformist. Ik heb hem eens genoemd ons koningsstuk, een soort Icarus die
alle grote verten verkend heeft. Maar we hebben hem ook gekend als een van de
nooddruftigste mensen die men kan kennen. Iemand die, zoals mijn vriend Leroux
daar zoëven zei, van zichzelf en de wereld niet zeker is, behalve dan van zijn
voorliefde voor de eenvoudigen en de misdeelden. En uit deze mengeling van
gevoelens: opstandigheid, liefde voor het leven en smartelijke ontreddering heeft hij
verzen geschre-
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ven die wij er moeizaam hebben uitgekregen. Organizatorisch was het lastig om hem
aan het werk te zetten, en als hij een gedicht had ingezonden, dan moesten wij het
hem terugzenden en zeggen ‘we zijn niet tevreden’, wel wetend dat hij van ons allen
de meest indrukwekkende en de beste was. Wij mogen geen enkel ogenblik vergeten
dat hij niets van een speciale mode heeft nagestreefd, dat hij is geweest en gebleven
de meest typische Gentse dichter, die een universele dichter is. Zo ongeveer gelijk
Breugel de typisch Vlaamse schilder is gebleven, op een ogenblik dat iedereen
italianizeerde. Wel, in zijn ontreddering zijn wij hem dikwijls te hulp gevlogen, hij
heeft dikwijls op ons geroepen. En ik geloof dat het tot de vreugde van ons leven
behoort dat wij Richard Minne, die wij hier bij ons hebben, zo in ons eigen wezen
hebben opgenomen, zó als de grote hulpbehoevende broer hebben beschouwd.
Meneer Minne, na bijna veertig jaar menselijke en literaire kameraadschap, bent u
met uw vrienden van ‘'t Fonteintje’ weer eens samen. Wat een gevoel geeft dat?
Wel, eerst en vooral een gevoel van dankbaarheid tegenover mijn drie vrienden.
Want lijk Roelants het daarstraks gezegd heeft, zonder hun tussenkomst, zonder die
van Roelants en van Herreman en ook onrechtstreeks van Karel Leroux, zou er
waarschijnlijk nooit iets van mij verschenen zijn. Dat komt, ja, ik ben een beetje
slordig, ziet u. Als ik iets maak, dan blijft het daar in de hoek liggen. De volgende
dag verdwijnt het dan en ik vind het niet meer terug. Maar voor 't Fonteintje was ik
wel verplicht, ik moest het op een bepaalde datum inzenden en daarom zijn dan de
ideeën ontstaan. Op de laatste dag moest ik me dan nog aan het schrijven zetten en
vechten om toch mijn kopij te kunnen inleveren. Het is dus eerst en vooral een gevoel
van dankbaarheid tegenover die drie vrienden. Het samenzijn wekt dan ook, laat me
zeggen veertig jaar ver-
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leden op, en dat is een heel eindje. Maar met dat verleden alleen stellen we ons niet
tevreden, want uit het gesprek dat ik daarstraks gevoerd heb met mijn drie vrienden,
heb ik wel kunnen opmaken dat er nog plannen bestaan om, ik zal maar zeggen, om
een nieuwe fontein te doen spuiten. Ik weet niet of dat 't Fonteintje zal doen verrijzen.
Ze zeggen de Fontein, ik heb destijds gezegd dat de Boktand een beetje harder klinkt!
Wat er van voortkomt, weet ik niet, maar ik denk toch dat het ogenblik gekomen is
om ons nog eens voor de ploeg te spannen en als trekpaarden te werk te gaan!
Uitzending: 25 oktober 1962.
Richard Minne overleed in Sint-Martens-Latem op 1 juni 1965.
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Brief van Raymond Herreman.
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Raymond Herreman
G. Brugmannplein 30, Elsene
Meneer Herreman, alle kijkers kennen u zeer goed omdat u geregeld in de rubriek
‘Vergeet niet te lezen’ andere letterkundigen uitvraagt. Vandaag is het nu eens
omgekeerd en worden uw hart en nieren gepeild! Welk gevoel geeft dat?
Een eerder onwennige en ongemakkelijke sensatie. Ik geloof dat ik liever anderen
ondervraag.
Dat betekent dat u graag de kunstenaars interviewt?
Dat is ook weer niet waar. Het liefst ondervraag ik de letterkundigen in de stilte,
bij het lezen; daar leert men ze best kennen en ervaart het duidelijkst wat men aan
hen heeft. Bij het publieke vraaggesprek gaat daar heel wat van verloren.
Maar de kijkers profiteren dan toch van uw ervaring, kritiek en voorlichting. En dat
zet hen aan om te lezen.
Als ze dat doen, dan is dat voor mij een mooie voldoening. Want de rubriek heet
Vergeet niet te lezen en niet ‘Vergeet niet te kijken’!
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U hebt een boekje geschreven ‘Vergeet niet te leven’. Heeft de titel van uw
‘handboekje voor het geluk’ misschien inspirerend gewerkt voor de televisierubriek?
Ik heb het mij ook al afgevraagd, maar ik weet het niet.
Men vergelijkt vaak onze rubriek ‘Vergeet niet te lezen’ met de Parijse uitzending
‘Lectures pour tous’ en dikwijls in het voordeel van de Franse uitzending. Wat zou
daar de reden van zijn?
Een van de redenen zal wel zijn dat wij bij ons meer gebonden zijn aan vormelijkheid,
dat men zich in Frankrijk vrijer uitspreekt. Men zegt wel eens dat onze mensen niet
kunnen spreken maar dat hangt volledig af van de interviewer, die hen maar met
vragen moet bestoken. Overigens, zomin als men van een voetbalkampioen mag
eisen dat hij goed en vlot zou spreken, mag men dit verwachten van schrijvers: zij
zijn per definitie geen redenaars. Wellicht zou het ook goed zijn meer dan vijf minuten
zendtijd te geven om een goed schrijver uit te vragen. Verkeerd acht ik nog dat
sommige schrijvers hun tekst van buiten leren. Een gesprek zou spontaan moeten
zijn: dan zou het veel vlotter gaan en indien niet vlotter dan zou het toch meer
televisionair zijn.
Aan welke schrijvers hebt u het meest plezier gehad bij de publieke konfrontatie?
Dat is eerder een vraag voor de kijkers! Een geleerd vriend zei me, dat in het interview
met Hugo Claus hem vooral getroffen had, dat Claus voortdurend zijn hoofd afwiste...
Het was broeiheet in de studio. Een ander had opgemerkt dat Piet van Aken midden
in een volzin bleef steken.
Willen we nu de televisie even vergeten en wat over uw werk, uw gedichten en ook
uw proza praten. In het gesprek
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daarstraks viel al even de titel: ‘Vergeet niet te leven’, dat u een klein handboek voor
het geluk hebt genoemd, geschreven dan door een lachend epikurist. Een leitmotiv
in uw werk schijnt wel te zijn: streven naar geluk, dat voor u de charme en de waarde
van het leven uitmaakt. Maar wat is geluk?
Vergeet niet te leven was een reaktie op de drukkende sfeer en de nood waarin wij
tijdens de tweede oorlog hebben geleefd. Ook een reaktie tegen de zwarte literatuur.
Een bepaling van het geluk geven, is niet zo gemakkelijk. Ge kent de definitie: er is
niets lelijkers dan een optimist, tenzij een pessimist. In elk geval is het de zaken zien
zoals ze zijn, en dan zich liever uitspreken voor de hoop dan voor de wanhoop. En
die filozofie toepassen op de grote en de kleine dingen van het leven.
Is dat het burgerlijk geluk waarvan Plantijn het recept gaf in zijn ‘Sonnet du Bonheur
de ce Monde’?
Gedeeltelijk ook, ja.
Ik neem toevallig gisteravond de bloemlezing ‘Moderne Vlaamse religieuze lyriek’
van Sobry, Van Oosten en Eeckhout in handen en zie dat daar niet minder dan tien
gedichten van u in opgenomen staan, terwijl er van de katolieke Maurice Roelants
b.v. maar twee in voorkomen. Zou men u een religieus dichter mogen noemen?
Wel, dat verrast mij, want ik ken die bloemlezing niet. Religieus dichter? Ja, als ge
dat niet verbindt aan een bepaalde godsdienst. Me dunkt dat ik liever vroomheid zou
horen zeggen dan godsdienstigheid: een vrome gesteldheid tegenover mensen, zaken,
opvattingen en tegenover al wie zich met innerlijkheid bezint over het leven. Ik geloof
dat ik in die zin vrome gedichten heb geschreven waarin dan meteen een drang zit
naar een blijde levensopvatting. Als
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Vlaming kan ik misschien niet anders dan een vroom mens zijn. Het is mij gebeurd
dat katolieke vrienden mij feliciteerden met mijn bekering toen ik enkele vrome
gedichten in Dietsche Warande en Belfort had gepubliceerd!
Ik blijf trouw aan mijn ongeloof al stemde het mij sympatiek dat mijn gelovige
vrienden verwantschap voelden met mijn vrome beleving. Ik was van huize uit
katoliek. Ik herinner me bijeenkomsten in het socialistisch Volkshuis te Gent, toen
Anseele wachtte om met de vergadering te beginnen tot ik van de mis was
teruggekeerd. Maar zoals Pascal wel voor een deel verantwoordelijk zal zijn voor
de bekering van Maurice Roelants tot het katolicisme, zo heeft Pascal voor een deel
mij geholpen in mijn bekering andersom.
Het bevestigt in elk geval dat Pascal een groot schrijver is! U verdedigt met uw
verzen het goed recht van de klassieke poëzie. U hebt indertijd in ‘'t Fonteintje’ ook
gereageerd tegen de toenmalige modernistische richting. Kunt u de experimentelen
en atonalen waarderen?
Ik zal maar grosso modo nee zeggen, maar aan de veralgemening kent men de dwaas.
In de tijd van 't Fonteintje noemden wij ze de nieuwlichters. Ik geloof dat wij toen
al gelijk hadden tegen Van Ostaijen, die naar mijn gevoelen een zestal gedichten
geschreven heeft die niet slecht zijn. Trouwens, de meeste nieuwlichters uit die tijd,
Mussche, Moens, Marnix Gijsen buiten Gaston Burssens dan, zijn klassiek geworden
naargelang ze ouder of wijzer werden. Van Ostaijen heeft echter een grote invloed
uitgeoefend en heeft een beweging verwekt die interessanter is dan het werk zelf.
Met de huidige experimentelen zal het wel niet anders gaan. Ik begrijp meestal
niet veel van hun gedichten, maar ik geloof dat er, zoals uit elk geslacht, goede
dichters zullen uit voortkomen.
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Als ze de wilde haren kwijt zijn! Maar laten wij eens een naam noemen: Hugo Claus.
Ik vind Claus geniaal maar zijn verzen kan ik niet begrijpen. Zijn proza is schitterend,
veel meer nog dan zijn toneel. Nu moet ik wel bekennen dat als ik sommige van die
gedichten vier keer lees, ik er soms wel iets van begin te waarderen. In elk geval
moeten die dichters, tot welke richting zij ook behoren, kunnen dulden dat ik, die
aan kritiek doe, hun werk niet goed vind en me eventueel zelfs vergis. Ik ben sedert
de wilde jaren een dag ouder geworden maar ik voel in mij nog steeds de strijdlust
van die jonge jaren: ik spreek graag met lof over een werk, maar als het moet, val ik
ook aan.
Het is een kwaliteit, die iedereen in u waardeert. Hoe denkt u over het peil van de
Vlaamse poëzie in het algemeen?
Dat ze op het peil staat van elk ander land. Maar voor de uitstraling in de wereld
staan we voor een hopeloos probleem: de vertaling. Het Duits is nog denkbaar, in
het Frans gaat het al niet meer. Met dichters als Gezelle en Van de Woestijne staan
wij zonder twijfel op Europees niveau. Dat geldt ook voor ons proza: als wij maar
goede vertalers kregen, zouden wij heel wat meer opgang maken in het universeel
koncert.
Ik ben ervan overtuigd dat de Noorse literatuur b.v. niet meer heeft te bieden dan
wij. Streuvels, Elsschot, Marnix Gijsen, Johan Daisne zijn schrijvers, die in elke
literatuur belangrijke figuren zouden zijn.
U hebt in 1929 eens in een interview verklaard aan Johan de Maegt: ‘Wij moeten
terug naar Gezelle.’ Die zin staat trouwens in een literaire belijdenis, die ik graag
even zou aanhalen om te zien of u ze nog altijd onderschrijft: ‘Ik lees liefst lange
gedichten. Ik maak er korte. Ik schrijf gaarne. Ik werk weinig. Ik ben een vat vol
tegenstrijdig-
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heden. Maar aan modes doe ik niet mee, al vind ik bij Van Ostaijen zeer schone
verzen, en waardeer ik Marnix Gijsen hoog. Ik houd hartelijk van Richard Minne.
Wij moeten terug naar Gezelle. Mij verheugt de helderheid in de poëzie. Ik verlang,
ook in de verzen, naar Sevilla...’ Op een paar dingen hebt u trouwens al gereageerd.
Dat is het gevaar verklaringen af te leggen: die komen dan na zoveel jaren weer
boven water. Geef mij even de tekst dan kan ik beter antwoorden. Ik ben inderdaad
niet bang van lange gedichten. Ik werk weinig aan literatuur... We moeten terug naar
Gezelle: dat is een antwoord aan Richard Minne. Ik bedoelde waarschijnlijk: de
helderheid, de onbevangen vroomheid, die geen hoge borst zet. Ook het verband met
het leven: ik denk b.v. aan die korte gebeden van Gezelle op het overlijden van
wagenmakers, schilders, enz.
Daar zijn inderdaad ontroerend-eenvoudige verzen bij. Maar om nu ook eens over
uw eigen gedichten te spreken. U bent heel uw leven door dichter gebleven maar u
hebt relatief weinig gepubliceerd. Als ik uw bundels even mag opnoemen, en misschien
wilt u ze even laten zien: ‘De roos van Jericho’ (1931), ‘Het helder gelaat’ (1937),
‘Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan’ (1940), ‘De minnaars’ (1943) en dan in
1951 in het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ de liefdegedichten: ‘Wankelbaar evenwicht’.
U publiceert vermoedelijk niet al wat u schrijft?
Ik zou zeggen dat ik een tussentijds dichter ben. Het publiceren zelf interesseert mij
weinig, alhoewel ik, als ik werkelijk goede gedichten schreef, ze niet in mijn la zou
laten. Feitelijk hebben vrienden altijd gezorgd voor de publikatie van mijn gedichten.
Zo heeft voor de bloemlezing die nu bij Manteau is verschenen, Frans Closset de
keuze gedaan zonder mij zelfs te raadplegen. Ik vind dat uitstekend. Al
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wat ik niet publiceer, mag Gerard Schmook hebben voor het letterkundig museum.
Ik heb een goed criterium: alle gedichten gaan steeds eerst naar de vrienden, Roelants
en Leroux, die eerlijk hun oordeel uitspreken: wat zij verwerpen, is veroordeeld,
zonder genade. Dat doen wij voor elkander. Richard Minne heeft geen regel
geschreven of hij is door onze handen gegaan.
Mochten alle jonge dichters zo wijs zijn! Hoe ontstaat een gedicht bij u? Het schijnt
plots op te springen uit een stemming, een opkomende gedachte te zijn.
Het is vaak het gevolg van een inval, een stemming, een uur vrije tijd. Soms gaat dat
gemakkelijk: een korte inval wordt dan al eens een gedicht. In andere gevallen wordt
het een lastig zoeken naar het gehate rijmwoord. Maar leve het vruchtbare rijmwoord!
Ik klaag niet over het vele dagelijkse werk, maar voor de poëzie ontbreekt veelal de
tijd. Ik wacht nu op pensioen om opnieuw gedichten te schrijven.
Vóór uw eerste bundel ‘De roos van Jericho’ had u al verzen geschreven.
Ja, op de normaalschool te Gent, samen met Roelants. Mijn schuilnaam was: Raymond
Vere en hij getuigde van mijn verering voor Eline Vere. De bundel heette Eros, het
waren natuurlijk verliefde verzen.
Dat was een tijd toen men in de scholen nog abominabel streng was voor alles wat
men zedeloos of onzedig achtte. Een leerling van het ateneum die een bundel erotische
verzen had uitgegeven, werd daarvoor uit de school gezet. Achteraf is hij te Parijs
gestorven en dat heeft toen veel indruk op ons gemaakt. Wij lieten daarom Eros
onder pseudoniem verschijnen.
U hebt onder dezelfde schuilnaam nog meer geschreven.
Ja, drie toneelstukjes: Ymé, Liefde en De stervende. Die
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staan in het boek Verwachtingen, weer een bundel die ik met Maurice Roelants heb
uitgegeven. Onder de oorlog werd er dan een nummer van Regenboog uitgegeven
door Jolles. Ik heb daar Richard Minne leren kennen en Cantré. Ook met Greshoff
en Du Perron ben ik later in kontakt gekomen, en met Stols, de uitgever. Het is Stols
die na de eerste oorlog mijn verzen heeft verzameld en uitgegeven. De bundel moest
feitelijk Serenade heten maar toen Stols al aan het drukken was, verscheen Serenade
van Slauerhoff. Per telefoon tussen Den Haag en Brussel werd dan op letterlijk
staande voet een nieuwe titel bedacht: De roos van Jericho, naar een gedicht dat in
de bundel voorkomt.
Waarom ‘De roos van Jericho’?
Een herinnering aan mijn kinderjaren. Op bedevaarten verkocht men deze verdroogde
roos, die begint te bloeien als ze in water wordt gelegd.
Ik heb altijd gedacht dat het op de echte roos van Jericho doelde, die in de woestijn
groeit, en zich samentrekt door de droogte en zich weer uitzet bij bevochtiging. Maar
feitelijk komt het op hetzelfde neer. Dàt gedicht begint met de verzen:
Wij hebben geen banier
boven ons hoofd geheven.
Wij hebben niet het rapier
in molenwieken gedreven...

Was dat tegen Wies Moens gericht?
Niet direkt tegen hem, want ik onderhield de beste betrekkingen met hem. Wij hebben
samen ooit het vrolijke plan gekoesterd een Partij van de Dichters op te richten! Wel
streden wij om onze verschillende poëtische opvattingen. Gij weet dat wij de
slippendragers van Van de Woestijne werden genoemd en dat Brunclair eens te onzer
intentie
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een kleine affiche liet drukken in een tijdschrift: ‘Het vaderhuis te koop!’
Dat gedicht is eenvoudig de verheerlijking van de ongeprogrammatizeerde poëzie,
die niet behoort tot groepspoëzie maar poëzie wil zijn zonder meer. Maar onze
verwoede steekspelen betroffen nooit de persoon van de dichter en die strijd stond
de vriendschap niet in de weg.
De reeks ‘Van achter de koe’ uit ‘De roos van Jericho’ herinnert aan een armoedige
en moeilijke jeugd. Steunt dat op werkelijkheid?
Ik kom niet van achter de koe maar ben opgegroeid als stadsmens in een landelijke
stad. Ik kon het boerenbedrijf in de stad zien maar wij waren geen landbouwers, wel
zeer arme mensen. Moeder heeft zich de zwaarste opofferingen getroost om mij een
beetje te laten studeren, ze heeft er moeten voor vechten tegen schuldeisers en dat
was dan dikwijls voor de prijs van vier, vijf broden. Het ideaal van veel arme mensen
was in die tijd hun kinderen onderwijzer te laten worden. Met dezelfde inspanning
had ik ook universiteit kunnen doen. Ik heb dan toch leraars gehad, die mij geholpen
hebben, ook financieel.
Er is daar goddank veel veranderd. Van welk gedicht in deze bundel houdt u het
meest? Wilt u het ons niet voorlezen?

De roos van Jericho
Wij hebben geen banier
boven ons hoofd geheven.
Wij hebben niet het rapier
in molenwieken gedreven,
doch waar wij dadenloos keken
naar 't wolken van de lucht,
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en speurden naar het teken
der vooglen duistre vlucht:
is de bloem in onzen mond
gegroeid: de roos van Jericho,
die zonder reden bloeit of grond.
Wij dichters, wij zijn zo.

Uw tweede bundel van 1937 heet ‘Het helder gelaat’ en heeft als tema de strijd tussen
de schoonheid en de droefheid van het leven. Het voorlaatste gedicht heet ‘Vaarwel
aan de poëzie’. Had dat een speciale bedoeling?
Zeker ontstond het niet uit ontmoediging. Misschien uit de erkenning van een ten
slotte beperkt dichterschap. Maar de poëzie eist u dan toch altijd weer op.
En het laatste gedicht in die bundel ‘Vaarwel aan mijn vrienden’?
Komt uit dezelfde stemming van ik doe niet meer mee! Die bundel is gedrukt op
Japans papier in Ter Kameren, bezorgd door mevrouw Bohy. Kijk maar eens.
Zou u uit ‘Het helder gelaat’ ook een vers willen kiezen?

Vaarwel aan de poezie
Reeds luister ik naar 't groeien van een klaarder zang
dan uit mijn zwaar gebaarde verzen is te horen;
mij ruisen woorden aan die door het donker gloren
en die ik met gesloten oog en lippen vang;
zij leren achter 't licht de liefde van het licht,
tot in de kern der smarten nog de vreugde schouwen;
zij leren als in 't leven in de dood betrouwen
en de eeuwigheid ontraadslen op zijn aangezicht.
Ik voel hoe 't oude lied die stille glorie derft,
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en nu 'k van alle spijt en hunkren ben ontheven,
zal ik mijn nieuw geluk geen ijdle namen geven
opdat zijn preveling niet aan mijn lippen sterft.
Ik ben als één ontwaakt uit diepe duisternis
die al zijn dromen groet als scheidende gezellen,
en in zijn hart een woordeloos gedicht voelt wellen,
waarvan de stilte zelf de stem en luister is.

Indien ‘Het helder gelaat’ op een soort verzaking eindigt, lijkt de volgende bundel
‘Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan’ eerder een overgave aan het leven te zijn.
Hij verscheen in 1940, drie jaar na ‘Het helder gelaat’.
Het éen gelijk het ander. Verzaken kan ook een overgave aan het leven zijn. Het is
altijd dezelfde strekking: het leven aanvaarden, beleven. Ik hoop zelfs met plezier
te kunnen doodgaan.
Dat is er moed op hebben. Vanaf ‘Het helder gelaat’ is er meer intellektualisme in
uw werk, meer zuiver verstandelijke bespiegeling. Is daar een reden voor?
Ja, mijn verzen zijn niet eenvoudig en misschien niet voldoende gezangen, dansen.
Er is een bezinnend element in. Ik heb mij veel bezig gehouden met de
vóórsokratiekers, met Socrates, Plato en aan de hand van deze lektuur heb ik met
plezier kleine gedichten gemaakt. Dat brengt misschien een soort verdorring van de
poëzie mee, maar men maakt niet altijd de poëzie die men wil, maar wel die men
kan.
Ik zou de intellektuele poëzie anders toch willen verdedigen: ook Paul Valéry
heeft intellektuele inslag al gaat mijn voorkeur dan weer meer naar iemand als Heine,
of Ronsard. Er kan te veel verstand zijn, maar ook te weinig. Van de Woestijne, Van
Nijlen hebben ook een intellektualistische grond. Me dunkt dat men de poëzie toch
niet
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mag veroordelen onder voorwendsel dat ze de rede haar deel geeft.
U hebt daarnet Van de Woestijne vernoemd. Wat spreekt u bij hem aan?
Wat de vorm betreft, het vers op zichzelf: dat rijke, rijke vers, verzen die ge soms
zo ineens loopt op te zeggen zonder te denken van wie ze zijn of wat ze behandelen.
Wij hebben voor Van de Woestijne een verering die dateert van de schoolbanken.
Wat de inhoud aangaat: ik ben minder ingewikkeld, minder grübelnd, maar ik hou
toch van die perverse zelfontleding, die leidde tot die schrijnende verzen. In mijn
liefde wankel ik altijd tussen Gezelle en Van de Woestijne. Vandaag is het Gezelle,
morgen Van de Woestijne.
Dat betekent wel dat het beiden grote dichters zijn, die altijd iets in ons kunnen
aanspreken. Mogen we dan luisteren naar een gedicht uit ‘Wie zijn dag niet mint’?
Ge moet maar vragen wat ge hebben wilt. Ik zie niet wat ik vandaag zou kunnen
weigeren...

Aarde
Nu zal ik spreken uit mijn ingewanden,
vlees dat naar monden schreit;
neen, vlees dat jubelt om in God te branden
(en mens als God belijdt).
En 't zal voor hen, die niet te bidden wagen
dan met hun luide angst,
gelijk een vloek zijn, maar wie 't duiken wagen
wordt deze gift een vangst.
Want zo dit vlees ons rijpend werd geschonken
tot dronk van 't eigen zaad:
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het is geen vrucht, die op de schouw geblonken
geen warme mond verraadt.
Daarom heb ik gesproken met mijn handen
vol om uw borst geleid;
en op mijn tong branden mijn ingewanden,
en luidt mijn innigheid.
Ik, toomloos ingetoomde, roep al luider
en ken mijzelf aan u,
die mij ontvanger zijt en duider
van 't was en 't wordt en 't nu.

Nu we toch bezig zijn... Kiest u er ook een uit ‘De minnaars’, de bundel van 1942.
Om beurten klaar, om beurten duister,
gelijk een licht dat komt en gaat,
raad ik nog van het licht de luister
als het mijn oog in schaduw laat.
Ik heb het leven zelf gewonnen,
ik ben mijn ernst, ik ben mijn spot;
en is mijn wildste kreet bezonnen:
het armst gezang verslaat het lot.
Ik ben mijn blijdschap zonder einde,
die donker lacht en gouden lacht,
en mijn gedicht, het schraal omheinde,
is hoog en diep op God bedacht.

Mag ik u ook een vraag stellen over uw laatste gedichten ‘Wankelbaar evenwicht’,
die in het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ verschenen en nog niet gebundeld zijn? Het
zijn liefdesgedichten?
Mag ik mij ervan afmaken met een konstatatie van Teirlinck die, toen hij deze
gedichten las, zei: ‘Nog een die meent dat het gebeurd is.’ En als verder antwoord
een gedicht...
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De Gisanten
Zij liggen in de steen verkild,
Elkaar nabij voor duizend jaar,
Van hart en mond en hand gestild,
Maar toch nog eeuwen bij elkaar.
Zij hebben naakt elkaar bemind,
En zijn in marmer nu gekleed,
Dat nooit een dij een dij meer vindt,
En toch nog voor elkaar gereed.
Hoe rijk van vreugd, zij kenden wel
De snelle brand van hun schoon vuur,
Maar speelden toch het innig spel,
Te winnen op tijds korte duur.
Zij droomden dit gisantengraf
Tot teken, dat hun beider geest
- Al brokkelt ook de steen eens af -,
Nimmer gescheiden is geweest.

Ik zou de deur niet graag forceren... Als ik in deze kamer rondkijk, zie ik boeken en
boeken en iedereen weet dat u een groot lezer bent. Naar welke schrijvers gaat uw
voorkeur?
Het dagelijks werk verplicht mij op de hoogte te blijven van de aktuele Vlaamse
literatuur. Als ik vrij mocht kiezen, zou ik nog Nederlands werk lezen maar toch
meer buitenlandse literatuur. Mijn voorkeur gaat tegenwoordig speciaal naar Proust,
die ik twee of drie keer heb gelezen. Een andere duurzame liefde is Huxley, vooral
de vroegere. Ook Malraux en Charles Morgan heb ik genoten. Tijdens de oorlog heb
ik dan al de werken gelezen, die men altijd opzij legt om ze later te lezen: Goethe,
Shakespeare, Racine, de oude Grieken, Stendhal, Tolstoï, Dostojevski. Als wij over
die schrijvers onder vrienden begonnen te praten, zei Du
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Perron: ‘Daar zijn ze weer met hun kanonnen!’ Ik zeg: ze blijven aktueel.
De oorlog had dan toch ook een goede zijde!
Men kon niet veel eten, maar wel veel lezen. Als men mij nu vraagt wanneer er een
vervolg komt op Vergeet niet te leven, dan zeg ik bij wijze van grap: onder de
volgende oorlog!
Dat is dan weer iets minder optimistisch. We hebben nog geen woord gezegd over
uw journalistiek werk: u bent heel uw leven journalist geweest.
Ik ben, samen met Karel Leroux, begonnen bij Het Laatste Nieuws. Daarna kwam
ik aan Het Volksblad dat de Vlaamse pendant was van Le Peuple. Toen Het Volksblad
viel, ben ik redakteur geweest van Le Peuple en later definitief van Vooruit. Ik ben
ook verbonden aan het Beknopt Verslag van de Senaat.
Wij vernamen onlangs bij Filip de Pillecyn dat u ook redaktielid geweest bent van
het spotblad ‘Pallieter’, samen met Karel Leroux, Johan de Maegt. Dat zijn dingen
die ons nu onmogelijk lijken.
Dat was eigen aan de tijd. Wij zijn ook verbonden geweest aan Het Vaderland. Wij
hebben al wat franskiljons was aangevallen met het radikalisme van onze jeugd.
Sedertdien zijn de omstandigheden geëvolueerd. Ik vind het b.v. een ongegrond
verwijt als ik hoor zeggen dat Hoste en Van Cauwelaert flauwe Vlamingen zouden
zijn geweest. Zij hebben ontzaglijk veel gedaan voor de Vlaamse zaak in hun tijd.
Indien Het Laatste Nieuws er niet geweest was, werd er in Brussel al lang geen
Vlaams meer gesproken, zei mij eens de verstandigste leider van het V.N.V. tussen
de twee oorlogen.
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Men zou de tijd altijd met de ogen van de tijd moeten zien. U schrijft in uw krant elke
dag een artikel dat ‘Boekuiltje’ heet.
Ik ben daarmee begonnen in 1929. Ze behandelen de literatuur en het randgebied.
Een keuze daaruit, van tussen 1944-48, gaat nu in de reeks van de Vlaamse Pockets
verschijnen. Die artikelen hebben de bedoeling de mensen te doen lezen. Ik nodig
de lezers ook uit inzendingen te doen. Marcel Coole, Johan Daisne, Buyle, Claus
toen hij pas 16 jaar was, leerde ik langs die weg kennen.
Die ‘Boekuiltjes’ richten zich per definitie tot een arbeidersderspubliek. Was dat
geen ondankbaar werk?
O nee, het publiek kan beter mee dan men zou denken. De arbeiders in Vlaanderen
zijn nu zo ontwikkeld als de burgerij. Zij verlangen zich op te werken. Ik heb getracht
nooit toe te geven aan een ‘populaire’ mindere smaak. Ook polemiek wordt er in dat
hoekje gevoerd b.v. met Boontje. We zijn daar zeer vrij: er werd van mij nooit een
letter geweigerd.
U hebt ook een bundel bezorgd ‘Arbeiders dichten’. Sturen de arbeiders u nog
gedichten?
Als ik in deze kleine rubriek om inzendingen vraag, ontvang ik van alles: slechte,
ironische verzen, limericks enz. De reaktie is ongelooflijk. Maandenlang blijven de
inzendingen binnenlopen.
U bent ook medestichter van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’.
Tijdens de laatste maanden van de oorlog kwamen wij klandestien samen om een
algemeen tijdschrift op te richten dat Diogenes zou heten. Dat zou links met rechts
geweest zijn: Vermeylen was de bezieler; naast Roelants, Lampo
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en ikzelf namen ook Gaston Eyskens en Edgar de Bruyne aan deze bijeenkomsten
deel. In de verwarring van de na-oorlogse tijd kon niets direkt gebeuren alhoewel
Vermeylen al De taak had geschreven. Vermeylen is dan gestorven en Herman
Teirlinck heeft aanvaard de leiding over te nemen. Intussen waren Eyskens en De
Bruyne grotendeels door de politieke aktie in beslag genomen. Het werd het Nieuw
Vlaams Tijdschrift, dat overwegend links is gericht.
Meneer Herreman, ik zou kunnen blijven vragen maar ook goeie dingen moeten met
mate gebeuren.
Wel, ik heb het gevoelen alsof ik een generale biecht heb moeten spreken. Wat zoudt
ge zeggen van een drankje na al die ernstige dingen? Maar dat zal wellicht in
familiekring beter smaken. Zullen we even naar het salon gaan?
Uitzending: 18 maart 1960.
Raymond Herreman overleed te Brussel op 6 maart 1971.
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Brief van Maurice Roelants.
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Maurice Roelants
Kasteel, Gaasbeek
Welgekomen. Hebt u het toch zonder wagen klaargespeeld?
Jawel en ik heb er geen spijt van. Dat half uurtje lopen van de bus tot hier was een
zuiver vakantiegenot, en zeker voor de zoon van Brabant die ik ben. En hier word ik
al beloond met interessante lektuur.
In welke zin?
De opschriften die daar aan de muur in steen staan gekapt. Men gebruikt hier de
grote middelen om de vrede te handhaven.
Al die hier storet Rust ofte Vrede
Vindt bi der Bil Gerechtighede.

Als ik het goed begrijp, betekent bi der bil wel de bijl?
Ik vrees het, maar wij gebruiken dat middel nog maar alleen in uitzonderlijke gevallen!
Leest u liever eens dat
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opschrift daarboven rechts. Gewoonlijk is dat genre van inskripties altijd pompeus,
maar hier vindt u nu eens een simpele menselijke ervaring uit de 16e eeuw, die nog
altijd waarde heeft.
Onder den keiser Hooghe boorne
ermaeckte en ooc verbauwde
sire Martin van Hoorne
dees slot met schat en kloeken moed
en loosde erbi sin ruste ende goet.

Het is inderdaad een wijsheid die alle bouwers moet aanspreken. Zijn er veel mensen
die hier komen kijken?
Heel veel. Met het weekeind van halfoogst b.v. zijn er hier meer dan 2500 bezoekers
geweest.
Het kasteel heeft natuurlijk een hele geschiedenis.
Jawel en het zou heel wat tijd vragen om die te vertellen. Maar het markantste feit
is dat de bekende graaf van Egmont hier drie jaar gewoond heeft. Bij zijn investituur
waren én Willem de Zwijger én de graaf van Hoorn hier aanwezig.
Haut lieu de l'histoire! U moet zich wel een gelukkig man voelen als kasteelheer van
zo een uniek domein.
Ssst! Primo is dat geluk erg tijdelijk vermits ook een konservator een leeftijdsgrens
heeft. En dan, wie zou er zich durven laten op voorstaan dat hij gelukkig is? Vandaag
is het er, morgen niet meer. Ik ben dankbaar voor dit ogenblik maar niet zo vermetel
om op dat van morgen te betrouwen.
Daar hoor ik de dichter en het is ook de auteur en niet de konservator die wij
bezoeken, al zijn én kasteel én tuin én landschap een verlokking.
Laat ik u dan in veiligheid brengen in mijn woning. Zullen we gaan.

Joos Florquin, Ten huize van... 2

83
Hier zijn we dan helemaal ten huize van Maurice Roelants.
Ja, dit gedeelte bewoon ik met mijn familie. Toen wij hier introkken, was het trouwens
niet zo gemakkelijk om voor alle kinderen voldoende plaats te vinden. Ik heb zelfs
mijn bureau moeten onderbrengen in een andere vleugel en dan nog in de logeerkamer
van de markiezin Arconati Visconti, die dit kasteel aan België heeft geschonken.
De muur daar spreekt al dadelijk van uw vriendschap voor Tijtgat. U hebt hem zeer
goed gekend.
Hij was een van mijn beste vrienden. Deze prenten zijn drie originele illustraties, die
Tijtgat maakte voor Jules Supervielle's boek De os en de ezel van de heilige stal dat
ik ter intentie van Tijtgat had vertaald. Het waren twee kunstenaars die wonder bij
mekaar pasten: Supervielle schrijft zoals Tijtgat tekende. Toen wij die uitgave - kijk
hier is ze - aan Supervielle aanboden, was hij in de zevende hemel.
Die exotische voorwerpen hebt u uit Kongo meegebracht?
Ik ben er twee keer geweest. Die negerfiguur is de koning van Bakuba en het masker
komt uit Usumbura.
Ik zie daar een gedicht omlijst. Van wie is dat?
Van Richard Minne. Ik heb in dat genre een kleine kollektie die in de gang hangt.
De meeste zijn gemaakt door Jan van Krimpen, de beste Hollandse lettertekenaar,
die voor dit soort werk een zwak had. Wacht, ik zal er een paar even bijhalen, dan
kunt u ze beter zien. De kinderkruistocht, door Nijhoff, Adam en de dieren, door
Werumeus Buning, Bericht aan de reizigers, door Jan van Nijlen, Diogenes, door
Focquenbroch.
Het zijn stuk voor stuk juweeltjes en ze getuigen van een respekt en een liefde voor
het gedicht, die prachtig zijn.
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Hier ook is weer veel gezonde en speelse wijsheid zowel in het ‘Bericht aan de
reizigers’ als bij ‘Diogenes’:
Diogenes den wijze
Die woonde in een vat
Hieruyt kan men bewijzen
Dat de wijsheid woont in 't vat.

Het is een wijsheid die ik niet zal verloochenen. U weet dat ik Chevalier du Tastevin
ben. Ik kan het trouwens bewijzen, het kenteken van mijn waardigheid hangt daar
in de eetkamer.
Te midden van een suggestieve omlijsting van wijn- en borrelflessen. En de kunst
jeunt zich ook in dat gezelschap.
Dat is een portret van mijn vrouw door Tijtgat. Links hebt u nog een tableautje van
hem: illustratie van spreekwoorden op zijn Breugels. Jan Gauls had hem de
spreekwoorden bezorgd. Maar kom nu mee naar de zitkamer.
Graag. Mag ik ondertussen mijn nieuwsgierigheid vrij spel geven? Dat kruisbeeld
daar intrigeert me een beetje. Het lijkt me modern en oud.
Het is ook zo. Het werd gemaakt door een konfrater van mijn zoon-missionaris. Die
stond op zeker ogenblik voor een lege kerk en zei: beelden zal ik zelf wel maken.
Dit is het resultaat.
Het is op zijn minst merkwaardig. En dat schilderij?
Is van Hippolyte Daeye, een man waarvan ik veel gehouden heb. Achter u hebt u
nog een kurieuze tekening. Ze is van de hand van Bazaine, een der grootste reputaties
van Frankrijk. U weet dat hij erg abstrakt is maar hier kunt u zien hoe hij van iets
konkreets vertrekt. Hij maakte het te Vere waar ik hem gekend heb. Wij konden het
best met elkaar stellen.
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En ginder?
Een Brusselmans van 1938, een der sterkste. Ernaast staat de kop van Tijtgat door
beeldhouwer Puvrez. De kleine tekening is weer van Tijtgat. Er staat een mooie
opdracht op. Kijkt u maar eens.
‘A Maurice Roelants qui est pour moi plus cher qu'un frère’. Het is schone lof van
uw vriendschap. Men weet trouwens van u dat u soliede vriendschappen het leven
door hebt bewaard, als die met Herreman, Leroux, Minne, uit uw Gentse tijd. U bent
meen ik, te Gent geboren. Als men uw boeken leest, die vrijwel allemaal in een
bourgeoismilieu spelen, is men geneigd te denken dat u ook uit die kringen stamt.
Maar in ‘Gebed om een goed einde’ staat dat u werd opgevoed door uw oom Gerard,
een werkman. Is dit boek werkelijk autobiografie?
Van het zuiverste slag, op kleinigheden na. Er zijn er meer die zich op dat stuk hebben
vergist o.m. Baur, die gesproken heeft van de bourgeoiskringen waaruit Roelants
stamt. Ik ben inderdaad de zoon van eenvoudige lieden: mijn vader was werkman,
mijn moeder stamde uit het boerenbedrijf en wij woonden te Gent in een achterbuurt.
Ik heb al heel vroeg moeten bijspringen om iets te verdienen. Toen ik 11 jaar was,
ging ik twee keer per week baarden inzepen bij de kapper op het hoekje en drie jaar
lang heb ik een foorkramer geholpen met loden bodems te gieten in flessen, die
vanzelf moesten kunnen rechtspringen. Mijn moeder is zeer vroeg gestorven en oom
Gerard heeft mij inderdaad in zijn huis opgenomen.
En de school?
Tot 14 jaar. Toen werd ik bediende en kassier in een meubelzaak en die ervaring is
een goede voorbereiding geweest op mijn huidige taak hier. Ik weet hoe men perfekt
antiek namaakt. Ik wilde dan op eigen houtje 's avonds verder
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studeren maar een leraar van de middelbare school heeft mijn pleegouders aangeraden
mij naar de normaalschool te laten gaan.
En daar kreeg u direkt kontakt met de literatuur.
Ja, van twee kanten. Wij hadden Lambrecht Lambrechts als leraar Nederlands maar
ik leerde er vooral - behalve Achilles Mussche - mijn twee spitsbroeders Herreman
en Leroux kennen.
De stichters van ‘'t Fonteintje’.
Ja, maar dat kwam wat later. Op school schreven wij onze eerste verzen die in De
Witte Kaproen verschenen. Dat was natuurlijk verboden. Het gebeurde toen dat Van
Durme, een leerling van het ateneum, een ietwat stoute bundel gedichten publiceerde
en daarvoor van school werd gestuurd. Uit reaktie en om te zien of ons dat ook zou
gebeuren, gaven Herreman en ik ook een bundel gedichten uit: Eros.
Met kwade gevolgen?
Nee. Franz de Backer was daar toen studiemeester en die had beloofd ons als 't nood
deed de hand boven het hoofd te houden. Er was geen nood. Na de normaalschool
kwamen wij in het onderwijs maar niet lang: enkele tijd later stelden Herreman,
Leroux en ik een revolutionaire daad: wij trokken naar Brussel, stad die in 1915
buiten het etappegebied lag, dus in de andere wereld.
En de broodwinning?
Ik begon met een boekhandel, de ‘Nieuwe Boekhandel’ geheten, die op een
zolderkamertje was gevestigd. Het was de eerste zuiver literaire boekhandel in de
hoofdstad. Achteraf probeerde ik ook uitgever te zijn en lanceerde o.m. de
Beiaardserie waarin ik o.m. Petruskens Einde van F.V.
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Toussaint van Boelare en De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen,
van Felix Timmermans kon plaatsen. Ik heb daar natuurlijk nog een eksemplaar van:
het vignet had Teirlinck getekend en het omslag was het mooist gestreept
behangpapier dat we toevallig gevonden hadden.
En ‘'t Fonteintje’?
Werd in 1922 gesticht ten huize van Raymond Herreman en ik kreeg de redaktie en
de administratie in mijn huis. Daar wij natuurlijk geldgebrek hadden, werd besloten
dat de redakteurs zelf de kopij zouden zetten. Dat is dan ook gebeurd. Hier hebt u er
een eksemplaar van. De mooie Elzevier-letter hadden we van onze drukker
overgenomen. Raymond Herreman en ik hebben in diezelfde letter de mooie bundel
van Richard Minne In den zoeten inval gezet nadat een liefhebber-drukker er iets
onooglijks van had gemaakt. Hier is er ook nog een eksemplaar van.
Dat mag een prestatie heten. Was ‘'t Fonteintje’ een bewuste reaktie tegen het
tijdschrift ‘Ruimte’?
Het had in ieder geval een ander vertrekpunt. Wij waren twee, drie jaar ouder dan
de expressionisten Moens, Gijsen, Van Ostaijen, en wij waren al aan het schrijven
van voor de oorlog. Wij hadden ons ingesteld tegen iedere onwaarachtigheid, tegen
alle gewildheid en pompeusheid, tegen al wat kunstmatig werd gemaakt. De naam
zelf van ons tijdschrift was de negatie van elke opgeschroefdheid: wij kozen een
lichte en speelse naam en ik weet nog hoe wij gelachen hebben, toen wij die naam
hebben aangenomen. Dat was zeker een reaktie tegen namen als Ruimte, Ter Waarheid
met het geestesleven in Vlaanderen en de wereld. Wij vonden dat er bij de
expressionisten te veel geteoretizeerd werd en dat men beter een eenvoudig gedicht
kon schrijven. Iedere vogel moet zingen zoals hij gebekt is. Wij legden het aksent
op het puur menselijke. De idealen
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van broederlijkheid leken ons opgeschroefd omdat wij ouder waren en het voze
wisten van vele ronkende slagzinnen. Dat heeft ons trouwens niet belet onze man te
staan in de Vlaamse Beweging.
Uw eerste bundel verzen heette ‘De kom der loutering’. Er wordt wel eens gezegd
dat men er de weemoed van Van Langendonck en ook de loomheid van Van de
Woestijne in terugvindt. U hebt de beide dichters goed gekend?
Of die bewering juist is, weet ik niet maar ik heb de beide dichters inderdaad goed
gekend. Van Langendonck heb ik in zijn laatste moeilijke jaren bijgestaan en doen
helpen. Karel van de Woestijne is mijn schoonbroer geworden. Zijn vrouw en mijn
vrouw zijn zusters.
Heeft de literatuur daarbij een rol gespeeld?
Ze heeft in elk geval de kennismaking mogelijk gemaakt. Wij stonden niet afwijzend
tegen de traditie en hadden een grote bewondering voor Karel van de Woestijne in
tegenstelling met Ruimte dat alles afkamde wat de voorgangers hadden gemaakt.
Onze bewondering bracht mee dat wij onze geschriften lieten lezen aan Van de
Woestijne en dat wij zo met hem in kontakt kwamen. Het is te zijnen huize, o.a. in
Pamel-Ledeberg, dat ik zijn schoonzuster, die mijn vrouw werd, heb ontmoet.
En de invloed van Van de Woestijne?
Was overwegend van vormelijke aard want geen van ons bezat de geestesoriëntering
van Van de Woestijne. Het bezwaar dat Marnix Gijsen formuleerde ‘onze tijd heeft
geen Hamlets nodig maar wel Fortinbras’ raakte ons niet. Er is niets van het
herfstelijke of smartelijke in het werk van Herreman of Minne en ik ben zeker geen
Hamlet. Wij hadden andere problemen, die wij op onze eigen manier hebben opgelost.
Van ons werd spottenderwijs
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gezegd, doelend op onze verering voor Van de Woestijne: Het Vaderhuis is te koop.
Wij repliceerden: wij willen dat vaderschap erkennen maar denkt gij, meneer Van
Ostayen, dat wij uw vaders niet kennen! - Later, als wij wat ouder werden, is dat
allemaal bijgelegd. Toen ik in Forum redaktielid werd, zetelde ik, de zogenaamde
gematigde kristen, naast de heftige katolieken Marnix Gijsen en Gerard Walschap,
samen met de agnosticus Herreman en later nog bezegelde Marnix Gijsen onze
verzoening door mij zijn literatuurgeschiedenis op te dragen als een ‘laattijdig
vredesverdrag tussen Ruimte en 't Fonteintje’.
Men noemt Gezelle en Van de Woestijne de twee grote dichters van de laatste honderd
jaar. Men heeft de indruk dat de ster van Gezelle blijft rijzen terwijl die van Van de
Woestijne eerder schijnt te dalen.
Ik geloof dat niet en ben zelfs van het tegendeel overtuigd. Natuurlijk gebeurt er een
eliminatie in dat werk en bezinken de troebele zelfstandigheden. Ook bij mij voltrekt
zich dat proces. De twee extremen uit de poëzie van Van de Woestijne weeg ik af
en het superieure hou ik ervan over, maar wat er dan overblijft, is dan zo superieur
dat Van de Woestijne er nog groter door wordt. Westerlinck, die een belangrijk boek
gewijd heeft aan Van de Woestijne, komt ook tot zo een soort bevinding, maar ik
denk dat Westerlinck in zijn boek eenzijdig is en dat hij Van de Woestijne te veel
uit het symbolisme heeft laten voorkomen en te weinig uit eigen wezen. Hij heeft de
eerste boeken systematisch onderzocht en is er niet toe gekomen de latere te
bestuderen. Ik heb nooit veel gesproken of geschreven over Van de Woestijne omdat
het voor mij een beetje moeilijk was, maar voor een paar weken heb ik een lezing
gehouden over hem voor een groep Nederlandse leraren en rektoren. Ik kan u
verzekeren dat Van de Woestijne nog krediet heeft en dat het nog toeneemt. Het zou
eens interes-
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sant zijn een bloemlezing te maken met gedichten van Van de Woestijne waarin de
uiterste somberheden tegen de uiterste helderheden worden afgewogen. Want Van
de Woestijne heeft ook heldere en positieve, zeer kristelijke verzen geschreven.
Luister maar eens:
‘De keuken is geboend nog vóór ik binnen-treed.
Het huis is nat als van de blijheid mijner tranen.
De ramen vloeiën in de zon. Van mijne wanen
gewassen, vreugd!, sta 'k in de klaarte van wie wéet.’

En zijn het geen schoon kristelijke verzen die b.v. staan in De Blind-gewordene, een
gedicht waarover Westerlinck niet spreekt? Er is in Van de Woestijne nog heel wat
te ontdekken. Ik zou b.v. ook nog eens een bloemlezing willen maken alleen met
verzen over rozen en over de zee.
De dag schuift vóor den Dag gelijk een lucht vol rozen.

In twee regels vindt ge soms de beste verzen:
Luisterende zee van grijze zijde...
Een doof-stom meisje loopt aan mijne zijde.

Ofwel:
De zee is jong en krult als 't haar
van blonde zuigelingen.

Ofwel:
Mijn zwarte zee, 't is of 'k u moet genieten
als wilde honger dik en donker brood.

Ofwel dit, dat een prachtige aanvaarding uitdrukt:
Ik mag wel sterven, zegen-vol, te dezer plaatse:
Ik zie de zee, en op de zee gereed, mijn schip.

Van de Woestijne blijft zeker grote waarde hebben voor ons. In geen enkele literatuur
bestaat er iemand die zo de taal heeft geslagen naar zijn zin. Een alexandrijn van
Van de Woestijne is zo persoonlijk en karakteristiek dat
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men hem tussen honderd andere kan herkennen. Rilke is ontegensprekelijk een man
van Europees formaat maar naar mijn gevoel is hij een voet kleiner dan Van de
Woestijne.
Dat is wel een krachtig pleidooi voor Van de Woestijne. Het zou interessant zijn daar
verder op in te gaan. Westerlinck b.v. zegt uitdrukkelijk in zijn boek dat hij inderdaad
alleen het lyrisch werk van de eerste periode onderzocht heeft en dat er voor de
tweede lyrische periode een nieuw onderzoek nodig is: het analytisch karakter van
zijn onderzoek brengt dat mee. Doch dan wijken wij af van onze bedoeling u in uw
huis over uw eigen werk te horen. Maar eerst toch nog een andere vraag: onze
literatuur is helaas verdeeld in een linkse en een rechtse, met alle nadelen en
voordelen die zo een kompartimentering meebrengt. U neemt daar echter een heel
aparte plaats in. Uw werk steunt op katolieke grondslag en u bent thuis in de links
georiënteerde kringen. Hoe is dat te verklaren?
Dat hangt samen met mijn vertrekpunt. Ik ben de literatuur ingegaan met linkse
vrienden: Herreman, Minne, Leroux en deze vriendschap is altijd gebleven en werd
nooit beïnvloed door onze verschillende evolutie. Vergeet niet dat het een Vlaamse
traditie is dat Vermeylen Gezelle waardeerde en Van Langendonck Teirlinck. En
ook Buysse en Stijn Streuvels trokken aan één wagen. De scheidingslijnen tussen
rechts en links? Waar talent doorbreekt ze. Ik haat elk klerikalisme en met even veel
afkeer elk anti-klerikalisme. Ik sta volledig vrij, wat mij niet belet een
zoon-missionaris te hebben. - Die brede konceptie is wellicht ook een gevolg van
het feit dat een groot gedeelte van mijn carrière op internationaal plan is verlopen.
Ik ben jarenlang redakteur geweest van De Telegraaf te Amsterdam. Als men voor
een groot internationaal blad schrijft, moet men vele kleine huisjes kunnen slopen.
Het komt hierop neer dat men, wanneer Anseele sterft, moet kunnen erkennen dat
hij
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een groot figuur was en dat men wat later dezelfde eerbied en bewondering moet
kunnen opbrengen voor een figuur van de andere kant, laten we zeggen b.v. Mgr.
Cardijn. Het is mij trouwens gebeurd deze twee figuren in een zelfde panegyriek te
loven.
Wel, we zaten hiermee nog wat ‘en marge’ van de literatuur. Waar worden uw boeken
feitelijk geschreven? Gebeurt dat hier?
Soms, maar eerder zelden. Gewoonlijk gebeurt dat in de logeerkamer van de
markiezin, waar mijn schrijftafel staat.
Zouden we daar ook eens mogen gaan kijken?
Jawel, al is het er niet erg ruim. Kom, ik zal u voorgaan. Voilà, hier is het: als ge zit,
is het een cel afgezonderd van de wereld; als ge rechtstaat, gaat het Payottenland
open en ziet ge de Italiaanse tuinen en hebt ge het kontakt met de wereld.
Schrijft u gemakkelijk?
Soms, maar in de regel niet. Gewoonlijk langzaam en met tegenzin en zoals Streuvels
elke reden aangrijpend om niet te moeten schrijven. Elke zin wordt afgewogen, soms
struikel ik over een woord. Maar eens dat ik erin ben, wordt het anders en is geen
enkele reden goed genoeg om mij te storen.
Hoe is dat te verzoenen met uw journalistiek werk?
Als het absoluut moet, gebeurt het ook anders. Ge kent wellicht mijn reportage over
het proces van de weduwe Becker. Wel de zitting duurde gewoonlijk tot ongeveer
een uur en om twee uur moest de kopij klaar zijn. Ik maakte het verslag op een uur
tijd, maar dan kompleet onder hoogspanning, wat anders drie uren zou gevraagd
hebben. De volgende paar uur was ik dan ook kompleet op.
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U hebt een bundel gedichten ‘De kom der loutering’ gepubliceerd in 1918. In 1930
heeft Du Perron een keuze gedaan uit uw poëzie in de bundel ‘Het verzaken’ en dan
in 1949 verschijnt ‘Lof der Liefde’, dus telkens met ruime tussenpozen. Zijn er tijden
dat u geen gedichten maakt?
Ik ben nooit permanent dichter geweest en ik kan me ook niet voorstellen dat iemand
het zou zijn. Een gedicht komt altijd voort uit een krisistoestand: het vraagt een
speciale koncentratie van ontroering en tragiek. Lyrisch dichter zijn betekent zichzelf
op het houtblok leggen en hakken.
In zijn ‘Breviarium van de Vlaamse lyriek’ neemt Marnix Gijsen twee gedichten van
u op uit uw bundel ‘Het verzaken’: ‘Strofen op lente en herfst’, met de prachtige
beginregel ‘Geluk, ik houd u gans in enen lach gevangen’ en het tweede dat begint
met het even mooie vers ‘Aan uwen boezem einden alle tochten’. De twee gedichten
komen mij inderdaad voor als van uw beste en tevens schijnen ze mij een syntese te
zijn van uw levensvisie. Is dat juist?
Ik geloof dat de keuze goed is en dat inderdaad mijn levensfilozofie er in een notedop
aanwezig is.
Zou u deze twee gedichten niet willen voorlezen?

Strofen op lente en herfst
Geluk, ik houd u gans in enen lach gevangen,
omdat de dag zo klaar mag zijn,
de zon is in de kap der bomen opgehangen
als 't bleke licht van witten wijn.
Geluk, ik heb u vaak aan de einders willen zoeken,
moeizaam moerassen doorgewaad,
en nu, op wandel met wat verze' uit oude boeken,
toont ge onverwachts uw lief gelaat.
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Geluk, als straks de zon weer naar de kim zal nijgen,
vergaat uw groene en gulden schijn?
O ongelovig hart, leer bidden of leer zwijgen,
leer mild in leed en vreugde zijn.

Aan uwen boezem
Aan uwen boezem einden alle tochten,
mijn vrouw die mij met God en mens verbindt.
Altijd ontbloeid en nimmer vrij gevochten,
troost zich mijn ziel aan u en aan ons kind.
Met u en bruinen Herfst in dezen huize,
de appels geblonken op de schouw in rij,
wachtende boeken, vuur en vlammend suizen,
is 't hart, hoe droef ook, toch onzegbaar blij.

Men ziet in uw werk, en o.m. Menno ter Braak heeft het gezegd, een ernstige en
zwaarmoedige geaardheid en daarnaast een speelse geestesinstelling. Bent u zich
daarvan bewust?
Ik kan de waarheid niet ontkennen. Dat is zodanig waar dat ik een paar malen slechts
uit twee van mijn ribben een personage had te scheppen om uit de eenheid van mijn
wezen aan verschillende mensen iets van mijn leven mee te geven: Maria Danneels
en Irène Masure in Het leven dat wij droomden, Bert de Corte en Willem Ottevaere
in Alles komt terecht.
Om het simplistisch uit te drukken: de optimist en de pessimist. Wie of wat heeft de
bovenhand?
In laatste instantie een positieve instelling tegenover het leven: leven voor een hoop
en voor een opstanding. De mens is tot alle monsterachtigheden in staat, maar ook
tot verkwikkende daden. Het komt er op aan systematisch, zelfs al wanhopend, de
kaart van het vertrouwen uit te spelen.
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Het is André Demedts die het best die grote lijn in mijn werk heeft gezien. Wij stellen
ons het leven voor, maar de realiteit loopt anders. Als ge aan uw leven wilt werken
- en dat heb ik met mijn literatuur altijd willen doen - dan komt het erop aan er het
beste van te maken, laat het dan ook anders zijn dan ge wilde. Om het met een beeld
te zeggen: als ge een circulaire raadpleegt voor een reis naar Griekenland dan vermooit
uw verbeelding al de gegevens die ge leest. Zodra ge een voet zet in Atene, hebt ge
last met de realiteit, dingen waarvan geen woord stond in de circulaire. Toch is
Griekenland prachtig en blijft het de moeite waard.
Uw eerste roman was ‘Komen en gaan’ en u bracht hiermee in onze literatuur de
psychologische roman binnen. Waarom hebt u die in een bourgeoismilieu gesitueerd?
Maar ik heb er nooit aan gedacht een beeld te brengen van een bepaalde klasse. Ik
wilde precies klasseloze mensen of mensen in zo zuiver mogelijke toestand, niet
beïnvloed door sociale stand of andere uiterlijkheden die mij konden hinderen. Het
drama kan zich trouwens voordoen in elke rang en stand. Ik heb dat boekje te Wemmel
geschreven in 1925 en heb het gelokalizeerd bij een architekt. - Nu is het zo dat de
kritiek mij heeft verweten dat ik geen sociale stromingen of verhoudingen in mijn
werk heb opgenomen. Ik vind dat men mij veel eer aandoet de totale roman van mij
te verwachten. Ik heb ook de Vlaamse Beweging, met woord en daad, meegemaakt
maar ze komt niet voor in mijn romans. Ik geloof dat het wijs is zich tevreden te
stellen met wat de schrijver geeft.
Hoe ontstaat een roman bij u? Is er een aanleiding?
In Gebed om een goed einde zijn het zeer scherpe, smartelijke momenten die me
naar de pen deden grijpen. Het leven dat wij droomden werd mij op een andere manier
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geschonken. Ik was bij een vriend op bezoek en zag een humane botsing. Ik dacht:
dat raakt lillend vlees en ik wist de roman. Alles komt terecht steunt op een persoonlijk
gevecht met de oplichter Barmat, die mijn krant een proces aandeed omdat ik over
hem een vals bericht zou gebracht hebben. Dat is een geschiedenis waar ik uren zou
kunnen over vertellen. De jazzspeler steunt op een al even subjektieve ervaring.
Indertijd was de Hollandse Club naast de Vlaamse Club in de Adolf Maxlaan te
Brussel. Ik deed daar vaak mijn journalistiek werk en heb daar een man gezien die
maar zat te oefenen op zijn slagwerk. Hij zat daar met gesloten ogen, precies of hij
Bach vertolkte. Er ging mij ineens een licht op en zo heb ik de hoofdfiguur van de
novelle gekoncipieerd. Kleine aanleidingen, zoals ge ziet, om te peilen wat, naar
Vondels woord, op 's harten grond leit.
Welk van uw werken werd het best ontvangen?
Het meest gelezen wordt Het leven dat wij droomden. Daar zijn al meer dan 70.000
eksemplaren van gedrukt. Ook in Duitsland gaat dat het best. Het zijn onnaspeurbare
redenen waarom dat zo is.
Bent u met nieuw werk bezig?
Jawel, met een boek aforismen. Er zijn er trouwens in Dietsche Warande en Belfort,
in De Vlaamse Gids en in Nederland al enkele van verschenen onder de titel
Dialogische aforismen. Het zijn gekondenseerde gedachten, bitter, vrolijk, mijn
wijsheden in pillekens gedraaid. Ik hoop dat het boek trage lezers doet instemmen
of tegenstribbelen.
Het is een genre dat bij ons minder wordt beoefend. Men noemt nogal eens Pascal
in verband met uw werk. Closset zegt dat uw kunst gebaseerd is op Pascals ‘grandeur
de l'homme... connaître qu'on est misérable’ en Van Duin-
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MAURICE ROELANTS ...geluk, ik houd u gans in enen lach gevangen
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kerken noemt u een Pascalisant zonder Jansenisme. Aanvaardt u dat vaderschap?
Ik heb de indruk dat het vleiend is! In tegenstelling met Walschap heb ik diepe eerbied
voor Pascal.
Krijgen wij misschien tot slot enkele proeven van deze ‘in pillekens gedraaide
wijsheid’? Zo krijgen onze kijkers nog een aforisme mee waarvan de wijsheid hen
wellicht aanspreekt en waarover zij voor 't slapen gaan nog even zullen nadenken.
Ik wil het graag proberen.
De mens kreeg zeker de spraak om ook zwijgend te bewijzen hoe verstandig hij is
en al sprekend zich aan de galg te praten.
Gaat ge met uw liefde schuil in sakrale woorden, dan wekken ze in u gelukzaligheid:
draag uw hart van vader en man en broer en vriend aan het beste op. Achter nacht
en ruimte liggen het onbegrensde en de eeuwigheid. Er is in u, hoewel ge zo klein
een mens zijt, iets dat veel groter is dan u zelf. Gij zijt een deel van een eindeloze
liefde.
Een luid gezworen eed heeft zelden waarde.
De intelligentie van het hart verdubbelt de kracht van de geest.
Werk voortdurend en met geduld aan uw geluk. Alles, en gij zelf, verstoort het
voortdurend.
Denk niet te veel aan geluk. Het is een middel om het te verliezen. Leg er u op toe
om zonder geluk te leven. De geringste tevredenheid verwerft dan dikwijls onvermoed
zijn glans.
Zonder vloeken en tempeesten is het geluk niet mogelijk. De wereld zou immers
zonder schoelies en schoften moeten zijn.
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Houd van de mens met gebreken. Hij verzoent u met de uwe.
De mens van goede wil, wil vóór alles het menselijke.
Tot de grootste begaafdheden behoort het te erkennen hoeveel men er mist. Zo weet
de lucide geleerde, dat hij van al wat er te weten is slechts weinig weet.
Verzoen u altijd opnieuw. Er bestaat een kans dat de vijandschap haar zin verliest.
Zalig zijn zij, die vervolgingen doorstaan omdat zij onrechtvaardigheden bestrijden.
Deze zaligpreking uit de Bergrede verleent een opperste adel aan de menselijke staat
en stelt meteen een hiërarchie van troost boven alle moedig aanvaarde pijnen.
Wie het waagt hard voor anderen te zijn, moet in staat zijn zelf veel te verduren.
Het succes van anderen lijkt het waar succes en belet de meeste stervelingen te slapen.
De opperste intelligentie kan niets verbeteren aan een goed uitgebouwde simplicitas
cordis.
Wij vergaan en herrijzen in God. Er zou anders geen enkele reden zijn om uit de
volkomen nacht te zijn opgewekt.
Er is een geluk in het heimwee naar de volmaakte traan.
Het is ontzettend moeilijk elkaar te begrijpen, omdat het zo ontzettend moeilijk is
naar elkaar te luisteren.
De stokkedove is het beeld van de mens: hij hoort andere dingen dan hem worden
gezegd en antwoordt nevens de kwestie.
De oude gemeenplaats blijft waar, dat de vruchtbaarste discussies tussen
gelijkgezinden worden gevoerd. Men overtuigt slechts zijn vrienden.
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Het is goed te vertrouwen dat uit op elkaar botsende ideeën een lichtvonk kan flitsen.
Reken er mee dat in de meeste gevallen bij ideeënbotsingen alle licht uitslaat.
Uitzending: 1 september 1959.
Maurice Roelants overleed op 25 april 1966 te Sint-Martens-Lennik waar hij de
laatste jaren van zijn leven woonde (Tomberg 15).
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Handschrift van Achilles Mussche.
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Achilles Mussche
Patijntjestraat 202, Gent
Het heeft ons wel enige moeite gekost u te vinden, meneer Mussche. U schijnt wel
een paar keren te zijn verhuisd de laatste tijd. Ik vond eerst als uw adres de Frans
Spaestraat, dan signaleerde men mij de Groot-Brittanniëlaan en uiteindelijk bleek
het de Patijntjestraat te moeten zijn. Dat perpetuum mobile verrast een beetje bij u.
Ik dacht dat u honkvaster was!
Wel, ik heb toch meer dan twintig jaar lang in een en hetzelfde huis gewoond. Maar
toen mijn vrouw en ik een jaar of vier geleden een appartement op de
Groot-Brittanniëlaan aan de brug betrokken, wisten we niet wat ons te wachten stond;
het uitzicht was er zeer mooi, maar het verkeer werd er zo druk en het lawaai zo
krankzinnig - nee, we zijn daar zo spoedig mogelijk op de vlucht geslagen.
Mevrouw: En nu wonen we hier, heel wat rustiger. Al droom ik nog altijd van een
huis met een tuin.
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Ik had anders al gedacht dat u naar Griekenland verhuisd was. Ik hoorde vertellen
dat u daar vaak verblijft.
Dat is nu ook weer een tikje overdreven! De laatste drie jaar zijn mijn vrouw en ik
elk jaar voor vier, vijf weken naar Griekenland gegaan, maar daar was een reden
voor: onze enige zoon heeft daar drie jaar gewoond: hij was daar als doctor in de
klassieke archeologie en kunstgeschiedenis als Belgisch lid verbonden aan het
vermaarde instituut voor de studie van de Griekse beschaving, de Ecole française
d'Athènes. Maar dat gaat nu ook veranderen: volgende week komt hij definitief terug
naar het vaderland: hij werd verleden jaar benoemd tot docent aan de universiteit
hier te Gent.
Mevrouw: Mijn man vertelt er niet bij, dat hij zich extra verheugt omdat zijn
kleindochter Erika terugkomt en hij nu elke dag alle vreugden van het grootvaderschap
zal mogen kennen.
Dat is nu zo'n echt vrouwelijke zet, om even over het kleinkind te kunnen praten.
Wie zou zich wel het meest verheugen?
Ik heb de indruk dat het moeilijk uit te maken zou zijn, meneer Mussche. De Griekse
verzen, die wij van u af en toe in het N.V.T. mochten lezen, danken hun ontstaan aan
uw verblijf aldaar?
Ja. Griekenland heeft een diepe indruk op mij gemaakt: het weergaloze licht, de
grandioze plaatsing van de tempels in het landschap, en dan de Griekse zee, de
schoonste van alle zeeën. Ik ben mijn zoon dankbaar voor deze ontdekking en zij zal
onvergetelijk blijven voor de rest van mijn leven.
Mevrouw: In die mate zelfs dat hij een toonkast heeft met enkele kleine Griekse
schatten. Dit hier is een Apollo-beeld
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in terracotta uit de 5e eeuw voor Kristus en dit is zijn archeologisch pronkstuk: een
ongeschonden kruikje uit de Mykeense periode en dus ongeveer 3500 jaar oud.
Een benijdenswaardig bezit! Mag ik nog even verder de kamer rondkijken nu wij
daarmee bezig zijn? Ik zie daar mooie beelden staan.
Van Jozef Cantré, een boezemvriend van uit de eerste Wereldoorlog. Het ene daar
stelt de Twee koningskinderen voor, het andere Geknield meisje. Rechts dan is een
beeldje van Georges Minne, waarover Karel van de Woestijne reeds in een van zijn
eerste opstellen met bewondering geschreven heeft: het is een jongen, die aan een
wonde aan zijn bovenarm zuigt. U moet ook even kijken naar deze aangrijpende
pentekening van Frits van den Berghe, een van de prachtigste die hij gemaakt heeft:
de hongerlijdende proletariër te midden van de overvloed.
Het is typisch dat u precies die tekening bezit. En ernaast een Van Gogh, voor u een
al even karakteristiek bezit.
Met dit enige verschilletje dat die maar een reproduktie is! Er zal mij trouwens wel
niemand van verdenken een echte Van Gogh te bezitten!
Maar aan uw liefde voor hem zal evenmin iemand twijfelen! En hier aan deze muur?
Nog een ets van Cantré: de kunstenaar die de sterren plukt en toch midden in de
werkelijkheid staat. In het midden een vreedzaam Leiegezicht van Léon de Smet als
een herinnering aan de tijd toen ik op Latem woonde. En eindelijk Het Gravensteen,
een meesterlijke ets van Jules de Bruycker, want ik voel mij in meer dan een opzicht
een Gentenaar van de oude stijl.
Wel, nu wij iets weten van uw levensklimaat, mogen we misschien ook even een kijkje
nemen in uw verleden.
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Ik heb u ontvangen en ik schik me naar uw wens.
Mevrouw: Mag ik een voorstelletje doen? Dat wordt natuurlijk een zwaarwichtig
gesprek onder mannen en dat zal rustiger kunnen gebeuren in de werkkamer van
mijn man.
Maar u stoort helemaal niet, mevrouw. Ik zou zelfs zeggen integendeel!
Mevrouw: Ja, maat hiernaast heeft mijn man alle dokumenten bij de hand, die hij
zou willen tonen. En ondertussen kan ik rustig zorgen voor een hapje eten!
Ik geloof dat wij moeten toegeven! Ce que femme veut...
Gelooft u dat ik moeite heb aan te nemen dat u werkelijk 65 jaar geworden bent. Ik
heb daareven in 't geniep nog mijn aantekeningen bekeken, maar het kan niet missen:
geboren 12 augustus 1896. En u ziet eruit als een fikse vijftiger!
Bedankt voor het kompliment natuurlijk; maar vergeet het niet: schijn bedriegt! De
datum spreekt de waarheid.
U bent geboren Gentenaar en ik kan uw afkomst met uw eigen verzen illustreren:
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken en dokken.
Ik ben maar een kind van veel honger en een beetje vreemde teerheid en oneindig
opstandige liefde.
Ik ben maar een arme bloem van de straat.
En dat is nu eens geen literatuur. Ik ben opgegroeid en heb tot mijn negentiende jaar
gewoond in een van die karakteristieke Gentse sloppen in de arbeiderswijk van de
Karperstraat, en wel in de zogenaamde ‘rode cité’, die tweemaal rood was: een eerste
maal omdat de huizen er in
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vuile rode baksteen waren gebouwd, een tweede maal omdat er zoveel socialisten
woonden, alle arme mensen ondereen. Mijn vader was huisschilder en als hij normaal
werk had, moesten wij met vijf mensen leven van 18 frank in de week; dat was dan
de goeie tijd voor ons. Maar in de winter zat vader maandenlang zonder werk en dan
hadden wij het hard. Nu moest alles van moeder komen, die als spinster op de fabriek
stond. Ik hoor ze nog altijd klagen over de slechte draad, die telkens afbrak. U moet
weten, zij hadden stukwerk; zij werden dus betaald naargelang van het afgeleverde
werk - en dan moest moeder die draad telkens weer aanknopen en ging er tijd verloren.
Die slechte draad was een nachtmerrie voor ons allen, ook voor het jongetje dat ik
toen was. Nee, nee, die verzen zijn geen literatuur; het was maar al te waar.
Hoe kon dat dan met de studie gaan?
Ik was primus geweest op de lagere school, ik had de medaille gewonnen en toen
lieten mijn dappere ouders mij verder leren op een middelbare school van de stad
Gent. Daar ging het niet zo gemakkelijk, want alles was er in het Frans en van de
wetenschappen b.v. verstond ik soms maar de helft. Maar dank zij mijn geheugen
sloeg ik er mij goed door en was er ook de eerste. Toen was ik 14 jaar en moest ik
gaan werken als jongste bediende in een grote firma voor import en export van de
Gentse haven. Ik heb daar onvergetelijke maanden doorgebracht: mijn werk bracht
mee dat ik praktisch steeds buiten het kantoor was: ik moest erop waken dat alle
formaliteiten met de tolbedienden vlot verliepen en dat bracht me elke dag in
aanraking met de doeaniers, de dokwerkers en de Engelse matrozen. Het leven ging
open, de wereld werd groot.
Hoelang bleef u daar?
Ongeveer een goed jaar. Niettegenstaande het boeiende
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leven werd het heimwee naar het boek en de studie zo sterk, dat ik mijn ouders
smeekte om verder te mogen studeren. Na zware besprekingen, avonden na elkaar want wat een last namen zij thuis niet op hun schouders? - waren mijn ouders bereid
zich die geweldige opoffering te getroosten, maar ik moest zien dat ik tot de eerste
drie van de klas behoorde om van de stad Gent een studiebeurs te bekomen.
En zo kon u naar het ateneum gaan?
O nee, naar de normaalschool. Een arbeiderskind kon er toen niet aan denken naar
het ateneum te gaan; dat was toen nog een kasteschool.
U mocht dan in zekere zin toch uw roeping involgen: u naar het onderwijs richten.
Het kan nu zo lijken dat het mijn roeping was, omdat ik heel mijn leven een man van
het onderwijs ben gebleven; maar als ik toen de keuze had gehad, zou ik liever dirigent
van een orkest zijn geworden.
Ik wist dat u veel van muziek hield, maar niet dat die liefde zo groot was.
Ik heb die van mijn vader. Hij speelde bombardon. Ik zie hem nog zitten op de trap
om te repeteren. Als hij in de winter zonder werk viel, ging hij op zondagavond met
een paar vrienden naar een of andere herberg waar een bal werd gegeven. Na iedere
dans ging een van de muzikanten dan rond met zijn pet in de hand en daar wierpen
de dansers een cent in. Het was een goede zondag als er veel gedanst werd. Maar
ook daarvan afgezien, hield mijn vader van de muziek. In de zomer, 's zondags of
de woensdagavond, nam hij mij mee naar de koncerten op de Kouter door de Gentse
harmonie. Daar is mijn liefde voor de muziek ontwaakt en ze is een wezenlijke trek
in mijn
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persoonlijkheid gebleven. Ik houd misschien meer van muziek dan van literatuur. In
zou Bach, Mozart en Beethoven moeilijk kunnen missen in mijn leven. En het gebaar
van de dirigent vind ik een van de schoonste gebaren die een mens kan doen: hij heft
de hand op en de wereld begint te klinken.
Dat zou ik nooit bij u vermoed hebben. Hebt u aan de tijd van de normaalschool een
bijzondere herinnering?
En of! Het is een fantastische tijd geweest. Zelfs voor ons, Gentenaars, was het
internaat verplichtend en dat was toen voor 1914 een soort gevangenis. Maar ik had
het goed getroffen: ik viel in een buitengewone promotie, met Maurice Roelants,
Raymond Herreman, prof. Van den Veegaete, senator Crommen. Er werden daar
diepe vriendschappen gesloten. Wij Gentenaars hadden het voordeel dat we een heel
stuk op het leerplan vooruit waren en zo moesten wij niet veel uitrichten om bij te
blijven. Wij gaven dan ook gauw een letterkundig tijdschrift uit, dat Moderne Kunst
heette en met de hand werd geschreven. We stichtten een symfonie en een koor en
er was een fanfare. Wij haalden alle mogelijke kattekwaad uit, wij gingen met
versleten hoge hoeden naar de les, wij vierden karnaval in de studiezaal. En dan 's
nachts: hoe dikwijls hebben wij nachtelijke opvoeringen gebracht van Adam in
Ballingschap, van Faust met ook Margrietje erbij natuurlijk. Wij speelden onze vrije,
zeer vrije bewerkingen in de tabbaarden waarin Wij moesten slapen: het was
weergaloos plezierig! Het was een gevangenis, maar wij maakten er dikwijls een
kermis van. Wij spreken er nu nog over met schitterende ogen en beklagen alle
mensen die er niet bij geweest zijn!
Ik begin zelf zo iets als afgunst te voelen! Schreef u al in die tijd?
Toch wel. Gedichten. Ook al essays.
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Wanneer behaalde u dan het onderwijzersdiploma?
In 1915. Ik werd dan onmiddellijk aangesteld in een stadsschool en bereidde terzelfder
tijd mijn regenteneksamen voor, dat ik onder de oorlog nog heb afgelegd.
Die oorlogsjaren zijn voor u belangrijk geweest.
Jawel, maar dan toch vooral de eerste naoorlogsjaren. Dat is de grote tijd van het
Vlaams expressionisme geweest. Bijna al de dichters van mijn generatie, hoezeer
ook literair verscheiden, hadden aan de beweging van het aktivisme deelgenomen:
Van Ostaijen, Wies Moens, Brunclair, Burssens, Marnix Gijsen, Van de Voorde,
Herreman, Leroux, ikzelf. Maar onverfranst, onverduitst. Niemand onder ons is
Duitsgezind geweest. Na de oorlog werd dat radikalisme opgenomen in een algemeen
Europees radikalisme met een humanitair karakter. Bij sommigen bleef dat alles
eerder vaag; in mijn geval was het bewust en sterk verbonden met mijn droom van
een wereldbevrijdende revolutie. Het is een korte, maar vervoerende tijd geweest.
Ik ben blij dat ik er bij was.
U had dan wel moeilijkheden na de oorlog?
Ja, als straf verloor ik mijn betrekking in het onderwijs en stond op straat. Ik ben
toen redakteur geworden aan Ons Vaderland, het orgaan van de frontsoldaten, samen
met Wies Moens, voor zover hij niet in de bak zat, en samen ook met Raymond
Herreman. Dat heeft geduurd van 1919 tot 1921, toen het blad viel bij gemis aan
financiën.
Dat was ongeveer de tijd toen het tijdschrift ‘Ruimte’ werd opgericht.
Ja, maar ik ben daar nooit bij betrokken geweest. Ruimte was bijna uitsluitend een
onderneming van Antwerpenaars - en Antwerpen en Gent liggen soms ver van elkaar.
Wel
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heb ik in die tijd Joris van Severen leren kennen en ben zeer intiem met hem bevriend
geworden. Ik heb met hem ontelbare nachtelijke diskussies gehad op zijn kamer aan
de Graslei. Met hem heb ik het tijdschrift Ter Waarheid opgericht. Het idee ging van
hem uit; hij bracht van bevriende Westvlaamse zijde het geld bij en stelde ook het
manifest op. Daarna heb ik er het meeste werk voor gedaan: Van Severen was nu
eenmaal geen schrijvende natuur.
Was was het doel van uw tijdschrift?
Het was geen gewoon literair tijdschrift. Aan scheppend werk verscheen er niet
zoveel, buiten wat gedichten en essays. Het was sterk internationaal georiënteerd en
wilde vooral informatief zijn. Het bracht een boeiend overzicht van wat in Engelse,
Nederlandse, Duitse en Franse tijdschriften verscheen: een syntese, als het ware, van
het internationaal geestelijk leven. We hebben dat een paar jaar volgehouden, maar
gaandeweg is dan de verwijdering ontstaan, naarmate Van Severen meer en meer
onder de invloed kwam van Charles Maurras en van het Italiaans fascisme en ook
meer aan aktieve politiek ging doen. Op het ogenblik dat de frontpartij de Vlaamse
nationale partij geworden is, heb ik mij als de socialist die ik ben, vanzelfsprekend
daaruit teruggetrokken.
Met dat al zijn we in de jaren twintig gekomen en werd er praktisch nog geen woord
gerept over uw eigen literair werk. Uw eerste bundel gedichten ‘De twee vaderlanden’
is trouwens maar in 1927 verschenen. U was toen al 31 jaar.
Ik heb inderdaad niet geleden aan het ongeduld van de debutant. Ik ben vrij laat gaan
bundelen, en ook aan tijdschriften werkte ik weinig mee - afgezien van Ter Waarheid
eigenlijk alleen aan de Nederlandse Stem. In de tijd dat
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Dirk Coster in Nederland zijn tijdschrift De Stem begon uit te geven, maakte ik een
zware innerlijke krisis door, zoals elke jonge kunstenaar er wel enkele doormaakt,
van twijfel aan zichzelf. Het manifest van Dirk Coster wekte in mij allerhande echo's
van verwantschap en in mijn toestand van vertwijfeling heb ik aan Dirk Coster enkele
gedichten gestuurd met de vraag: ‘Zeg mij rechtuit wat u erover denkt. Indien u ze
niet goedvindt, houd ik ermee op.’ Dirk Coster heeft mij uit die krisis gehaald door
in een der eerste nummers van zijn tijdschrift de twee psalmen af te drukken, die hij
later in zijn bekende bloemlezing Nieuwe geluiden ook heeft opgenomen. Het is
waarschijnlijk door die bloemlezing dat ik in Vlaanderen een beetje bekendheid heb
gekregen.
Het is ook Dirk Coster die u om het veelvuldig gebruik van vaak bijbelse beelden en
ook wegens uw breed uitdeinend vers ‘de hartstochtelijke psalmist’ heeft genoemd.
Toen uw bundel dan verscheen, hebt u zich toch dadelijk geaffirmeerd, want u kreeg
er de Beernaertprijs voor van de K.Vl. Academie en de driejaarlijkse Staatsprijs
voor poëzie. Voor een eerste bundel is dat een hele onderscheiding. U noemde die
bundel ‘De twee vaderlanden’. Welke zijn die?
Het ene vaderland is dat van het grote mysterie, het ongewetene, van wat wij in het
Nederlands gewoon zijn God te noemen. Ik had inderdaad onder de oorlog
maandenlang Oosterse filozofieën en godsdiensten gestudeerd. Het andere vaderland
is dat van de mensen, van de sociale strijd vooral. De bundel bevat een heel stuk
jeugdherinneringen met een sterk proletarische inslag; hij spreekt ook de
hooggespannen verwachting van de revolutie uit en de ineenstorting van de droom.
Ik ben altijd sterk verbonden gebleven met de arbeiders onder wie ik mijn jeugd heb
doorgebracht en ik voel mij nog steeds een van hen. Er is trouwens nooit
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een breuk geweest in mijn overtuiging: mijn Vlaamsgezinde overtuiging, mijn
socialistische en internationalistische overtuiging vormen een onverbrekelijke eenheid:
het zijn facetten van mijn liefde voor de mensheid, waar zij ook leeft.
Het is ook weer met uw eigen verzen te zeggen:
Er zijn twee liefden, die mij bewegen
als een zonnebloem, heen en weer;
er zijn twee hongers die mij doen beven
in tranen en glimlachen, keer op keer.

In de terminologie van de tijd heette dat een drang naar menselijkheid, broederschap,
gerechtigheid en wereldvrede. En daarnaast dan een verlangen naar eenzaamheid,
inkeer, overpeinzing - een eenzaamheid die ook in mij is.
Marnix Gijsen zegt van uw verzen: ‘Af en toe stijgt een diep-innige cello-toon op,
die aan de sonore verzen van Karel van de Woestijne herinnert’ en hij citeert de
beginregels van uw bekend gedicht ‘'t Geluk dat ik zoek’:
De aarde wordt nu zo schoon van ontluiken en baren,
zó schoon om er droef bij te zijn.

U zelf hebt trouwens in het Van de Woestijne-nummer van ‘Dietsche Warande en
Belfort’ van 1928 verteld hoe u en uw vrienden zich koesterden in de zon van Van
de Woestijne en hoe diens gulden schaduw u obsedeerde.
Ik heb inderdaad, ook in de oorlogsjaren, een bundel gedichten geschreven, waarin
de invloed van Van de Woestijne zeer duidelijk aanwijsbaar was, maar ik heb die
eerste verzen nooit gepubliceerd. Ik denk dat ik in de tijd van De twee vaderlanden
de invloed van Van de Woestijne achter de rug had.
Hebt u als dichter bewust andere invloeden ondergaan?
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Dat spel van invloeden is voor iedereen een delikaat probleem. In die hartstochtelijke
gedichten is er in toon en in vorm verwantschap met de psalmen en met iemand als
Walt Whitman, die ik reeds vroeger gelezen had. Maar als het over de versvorm gaat,
dat breed uiteinende vers, dan herhaal ik toch altijd opnieuw dat de expressionisten
ook zonder Whitman tot dat vrije vers zouden gekomen zijn, omdat het beantwoordde
aan een innerlijke noodzaak. De expressionistische gevoelens moesten het kader van
het klassieke vers doorbreken. Trouwens, waarom verwijst men zo uitsluitend in de
richting van Whitman? Het vrije vers is toch oud genoeg: denk aan de jonge Goethe,
en aan Novalis en Hölderlin, aan Heine en Nietzsche - geniale voorbeelden zijn er
genoeg. Maar nogmaals: desnoods zouden wij het vrije vers zelf uitgevonden hebben.
En Paul Claudel?
Bij die vraag moet ik altijd een beetje lachen. Hier kan ik zeer affirmatief zijn: ik
had niets van Claudel gelezen.
En Verhaeren? Eugène De Bock in zijn boek. ‘De Vlaamse letterkunde’ zegt, dat u
misschien de enige Nederlandse dichter bent, die duidelijk invloed van Verhaeren
vertoont.
Verhaeren heeft mij inderdaad beïnvloed. In de tijd van de normaalschool heb ik erg
met hem opgelopen en ik heb in De Stem van Dirk Coster een paar uitvoerige opstellen
over hem geschreven.
Als dichter noemt men u vaak in één adem met Wies Moens en Marnix Gijsen.
Ja, nogal uiteraard, omdat wij nu eenmaal in de tijd tot dezelfde generatie behoren.
In onze opstandige gebaren was er natuurlijk overeenkomst, maar voor de rest bespeur
ik niets van een innerlijk verwantschap.
Wiens Moens heb ik enkele keren ontmoet. Ik heb voor
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de krant het verslag over zijn proces opgemaakt en ik bewonderde zoals iedereen
toen zijn Celbrieven en zijn Boodschap, waaraan ik in Ter Waarheid een uitvoerig
artikel heb gewijd. Maar een diepere wezensovereenkomst bestond er niet. Ik meen
zelfs niet dat Moens erg opliep met mijn verzen. In de grond was Moens een meer
optimistische, ik zou bijna zeggen een idyllische natuur, niettegenstaande de erge
dingen die hij toen beleefde. Wat Marnix Gijsen betreft, ik heb hem pas heel wat
later voor het eerst ontmoet.
U ontkent dus elk groepsverband?
Vast en zeker voor mijn part. En ik meen zelfs verder te mogen gaan. Er is nooit een
afspraak onder de Vlaamse expressionisten gemaakt: niet tussen Wies Moens en mij,
en zelfs niet tussen de twee Antwerpenaars Van Ostaijen en Gijsen, die elkaar maar
weinig hebben gekend. In mijn geval, door het feit dat ik mijn werk in De Stem in
Nederland liet verschijnen, stond ik bijna buiten het Vlaamse literaire leven.
Het is toch een beetje verwonderlijk dat u niet meer kontakt hebt gehad met de mensen
van ‘Ruimte’.
Dat heeft men mij al dikwijls gezegd, maar een feit blijft een feit. Ik kende ze niet
en ik had geen kontakt met Antwerpen. Bovendien ben ik altijd een alleenloper
geweest en ik geloof trouwens niet, dat Ruimte buiten Antwerpen kontakt heeft
gezocht.
We hebben nu al een hele tijd zitten praten over uw bundel ‘De twee vaderlanden’.
Zou u ons er geen gedicht uit willen voorlezen?
Ja, als dat moet, dan moet het maar. Het is anders vele jaren geleden, dat ik deze
bundel nog in mijn handen heb gehad.
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't Geluk dat ik zoek
Heel mijn aarde wordt nu zo schoon van ontluiken en baren,
zó schoon om er droef bij te zijn;
haar kinder-extasen, haar moeder-gebaren
wekken in mij vreemde pijn.
Bloemen in zon en vooisjes in 't groen van lentelover,
weleer uit gans mijn hart bemind,
mij moet een muziek er zijn van dieper kwellende tover,
die mij met lachen en tranen al dooreen verblindt.
Mijn hart lijdt honger aan essenties en uitersten,
naar heemlen en afgronden reikt mijn hart,
't wil van alle vreugden de naakte zuiverste,
't eist van alle smarten de hardste smart.
Ik zoek een geluk, dat mij zegent bewuster en vroeder
met psalmen, uit volten van beproeving gegroeid,
een heil waarvoor ik lijden kan als een moeder,
een hemel, aan afgronden als een bloem ontbloeid.
Méér dan een engel, die van pijn en berouw niet weet te
zingen
en zich voor eeuwig aan onschuld heeft vastgeklampt,
méér dan een Griekse god, ik: een mens van heimwee en
worstelingen,
die zijn licht uit het donker stampt.

Na deze bundel, die van 1927 dateert, hebt u jaren als dichter gezwegen. Uw volgende
uitgave verzen komt in 1938, meer dan tien jaar later. Mag men zeggen, dat de man
van het onderwijs in die jaren aktiever was dan de dichter? U hebt in die periode
ettelijke schoolboeken uitgegeven.
Tussen twee haakjes wou ik eerst doen opmerken, dat ik zelden dadelijk uitgeef wat
ik gemaakt heb. De gedichten
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van Koraal van de daad werden geschreven in 1933, maar verschenen pas in 1938.
Aan de voet van het belfort was af in 1945, maar is nog vijf jaar blijven liggen. En
die schoolboeken dan. Eerst als onderwijzer, daarna als normaalschoolleraar heb ik
altijd met een groot besef van mijn verantwoordelijkheid vóór mijn leerlingen gestaan.
Tot een stuk in de nacht zat ik soms te werken aan mijn voorbereidingen. Praktisch
al die schoolboeken zijn uit mijn eigen onderwijs gegroeid.
Er is daar vooreerst uw bekende drie delen ‘Woordenschat’, die reeds vele geslachten
hebben gebruikt.
Het eerste deel heb ik gemaakt toen ik nog onderwijzer was, in 1926. Het is nu aan
zijn 18e druk.
Meent u dat er merkelijke vooruitgang is in de kennis en het gebruik van goed
Nederlands in Vlaanderen?
En of! Men moet de toestanden van vóór 1914 hebben gekend. Toen ik in het
onderwijs trad, waren er heel wat schoolhoofden die niet in staat waren vijf minuutjes
een gesprek in het Nederlands vol te houden. Nu komt mijn vrouw mij geregeld
vertellen hoe gelukkig zij is over het Nederlands van vele winkeljuffertjes.
Dan is er ook uw ‘Nederlands leesboek’.
Eveneens in drie delen voor het lager middelbaar onderwijs, bedoeld als een inwijding
tot het leven.
Er is dan verder uw kleine uitspraakleer ‘Handleiding voor de praktijk van het
Algemeen Beschaafd’.
Het ontstond in mijn lessen voor de leerlingen-regenten. Op zekere dag woonde
Julien Kuypers, die toen mijn inspekteur was, zo een les bij en hij zette mij aan het
boekje uit te geven. Er was toen grote nood aan zo 'n praktische handleiding.
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En nu nog altijd, zou ik zeggen. En eindelijk, is er dan uw ‘Nederlandse poëtica’,
een handleiding voor dichters...
U kunt mij gerust een beetje plagen, maar misschien kunnen ook de dichters ze wel
wat gebruiken. Ik kom juist op tegen verbalisme en oppervlakkigheid. Ik blijf niet
staan bij het benoemen van de literaire verschijnselen; ik probeer door te dringen tot
hun kern, inzicht te krijgen in hun estetische funkties, eventueel het besef te wekken
van de onopgeloste problemen. En al heb ik ook op veel wetenschappelijk materiaal
gesteund, ik heb toch gedurig mijn best gedaan, om de schoonheid niet te schenden.
De laatste zin van de voorrede luidt dan ook: ‘De negen Muzen mogen geven, dat
ik mij niet als een schoolmeester heb aangesteld.’
Het veelvuldig gebruik van het boek heeft duidelijk bewezen dat dit niet het geval
was. Hoelang hebt u feitelijk in het onderwijs gestaan?
Na de oorlog nog zeven jaar als onderwijzer te Ledeberg. Dan ben ik twintig jaar
leraar Nederlands geweest aan de lagere en middelbare normaalschool te Gent. In
1948 werd ik dan benoemd tot inspekteur Germaanse Talen in het normaalonderwijs.
En nu ben ik al vijf jaar met pensioen.
Valt die gedwongen rustperiode mee?
Ik slijt de schoonste dagen van mijn leven. Ik ben eindelijk vrij. Een vrij mens! Leve
de vrijheid! Ik hang van niemand af. De dagen hebben soms te weinig uren om te
doen wat ik graag doe.
U bent een benijdenswaardig man. Al sluit dat dan weer niet goed aan bij de titel
van uw tweede bundel gedichten, die wij nu even zouden moeten bespreken: ‘Koraal
van de dood’. Wat betekent die titel?
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Toen De twee vaderlanden verscheen, waren de dromen en de verwachtingen, die
daarin uitgesproken werden, reeds ten onder gegaan. Die vaststelling is voor mij
waarschijnlijk tragischer geweest dan voor de andere expressionisten en ik heb daar
sterk onder geleden. Daarbij kwam toen nog een drama in mijn persoonlijk leven.
Als gevolg van de zwangerschap moest mijn vrouw op tien dagen tijd twee keer
geopereerd worden; de tweede operatie was een uiterste vertwijfelde poging om haar
toch nog te redden. Ik werd toen direkt met de dood gekonfronteerd.
U behandelt daarin de diepste problemen van het menselijk leven en dat op een veel
soberder en kernachtiger manier dan in uw vroeger werk.
Ik ben een hartstochtelijke natuur, ik ben meer dan eens mateloos geweest, maar ik
heb ook gedaan wat ik kon om mijn aard te betomen. De natuur van de uitgesproken
gevoelens zelf leidde bovendien tot een zekere versobering, ook in de versvorm:
precies zoals in De twee vaderlanden het vrije vers beantwoordde aan het heftig
levensgevoel, koos het Koraal van de dood vanzelf uit zichzelf de vorm van het
klassieke vers.
Mag ik u ook hier vragen als voorbeeld een gedicht voor te lezen uit ‘Koraal van de
dood’?
Ik kies dan het gedicht dat De terugkeer heet.
Nu gij uit al uw duister lijden opgerezen
weer aanspoelt op dit strand,
gelijk een waterbloem vreemd uit den dood verrezen
siddert gij in mijn hand.
Wij voeren saam een zwarte vaart door dood en donker,
het water schuimde zwart
voorbij de laatste brug, de laatste ster verdronk er,
- dien tocht vergeet geen hart.
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Er is een schaduw die van ons niet meer zal wijken,
al rijst vol licht de lucht;
langs al onze muziek blijft nu een stilte strijken
als een gesmoorde zucht.
Weer voel ik u van liefde zwaar tegen mij wegen,
weer zijt gij gans van mij...
en toch, een ritseling gaat over alle wegen
mee aan uw andre zij.
Over ons leven wuift gelijk een lichte wade
de huivring van den dood:
een tere angst en een ontzag voor de genade
van ieder morgenrood.
Wij zwerven hier een poos langs schemer-verre streken,
geen weet de weg, den tijd;
maar zo de trommels roffelen om op te breken,
staan wij altijd bereid.
Wij leerden afstand doen, al houden wij van 't leven
duister en grandioos;
iedere dag rijst als de laatste ons gegeven,
maar schoon en eindeloos.

In een artikel in het decembernummer 1947 van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’,
waarvan u redakteur bent, schrijft u: ‘De poëzie moet opnieuw het volledige leven
omvatten.’ Wat bedoelt u daar precies mee?
Dat is een reaktie en een pleidooi. Het is gericht tegen het eenzijdig hermetisme van
zoveel moderne poëzie en het is een pleidooi voor een ruimere inspiratiebron voor
de poëzie. De poëzie dreigt zich te veel af te zonderen.
Mogen wij nog een nieuwe bundel gedichten van u verwachten?
Indien de beloften van uitgevers niet in het zand werden
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geschreven, had die nieuwe bundel reeds in augustus voor mijn verjaardag moeten
verschijnen. Hij heet Langzaam adieu. Er worden een aantal tema's in ontwikkeld
en de bundel strekt zich uit in de tijd over twintig jaar. Er komen nog liefdeverzen
in voor, ook de cyclus Griekse verzen waarover wij het straks reeds hadden; verder
enkele tijdsgedichten uit de oorlog, geïnspireerd door het verzet (ik behoorde tot de
leiding van het verzet in Gent en heb moeten onderduiken voor de Gestapo, die mij
in de zomer van 1944 met drie stoere knapen kwam aanhouden) en tenslotte enkele
gedichten van de ouder wordende man. Het slotgedicht heet Langzaam adieu en is
de herinnering en de overpeinzing van de man, die langzaam afscheid neemt van het
leven, waarvan hij blijft houden als van een toverspel.
Krijgen wij hiervan wellicht de primeur?

De glans van Hellas
Aan mijn zoon
Wat zouden wij zijn zonder u, oude Grieken,
wat lag de grote wereld arm en duister
als niet uw jonge goden in het morgenkrieken
dansten, geschoeid in hun gouden sandalen,
op de rinkelslag van de helle cimbalen,
in al hun glorieuze naakte luister.
En als niet een of ander van uw roekelozen
het vuur had aangestoken in een gloed van rozen
of uitgevlogen was op avontuur,
eenzame vogel in het ongerept azuur,
wie had de droom dan vleugelen gegeven
en wie 't lied van de durvers aangeheven,
mijn klein, onvergetelijk Griekenland?
Ach, ook over Hellas lag schaduw en lijden,
tot aan Athene's tintellichtend strand
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moet vreemde pijn de mensen begeleiden,
vervullen koningszoons de duistre vloek,
snikken prinsessen eenzaam in een hoek,
sluipt alle wreedheid raadselachtig rond; maar hoor, daar drukt god Pan zijn herdersfluit
met al haar dronken tonen aan zijn mond,
Apolloon lokt op iedre volgespannen snaar
de jubel van zijn gouden strofen uit
en in een joelend uitgelaten schaar
stoeien de nimfen uit de struikgewassen,
hoog langs de zonbeschenen bergterrassen
op 't klinken van de citer zweeft de dans
van 't muzen-koor, en in hun musiceren
staat alles in een vreugd te gloriëren:
een dauw van paarlemoer en kristallijn
flonkert in zee en lucht en zuil en wijn
en langs de marmerbeelden voor de goden,
en in het treurspel om de hoge doden
krijgt ook het zwart een liefelijke glans:
de glans van Hellas aan 't azuren water.
En wij, van uit ons donker, eeuwen later,
wij zijn aan Hellas nimmer uitgekeken
en aan zijn niet meer weg te wissen teken:
dit kan de mens, de weergaloze.
Wij zwerven, sedert, in een gouden wolk
van heimwee rond door de verwoeste tijden:
eens weer, op lichte paarden, heel een volk,
in optocht naar een Parthenon te rijden.

Als wij het nu over uw essayistisch werk even mogen hebben? In 1929 publiceerde
u een studie over Cyriel Buysse. Het is de enige studie van u over een Vlaams
letterkundige. Waarom precies Buysse?
Heel eenvoudig omdat de uitgever het mij vroeg voor de
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70 jaar van Buysse. Ik had in Vooruit een kroniek geschreven over De Schandpaal,
een roman van Buysse, en de schrijver vond dat zo goed, dat hij de uitgever aanzette
mij die studie te laten schrijven. Ik heb dat graag aanvaard, omdat het mij de
gelegenheid bood, niet alleen om mijn mening te zeggen over het werk van Buysse,
maar ook over de sociale toestanden in het negentiendeëeuwse Vlaanderen en de
weinige echo's daarvan in onze literatuur.
Hoe is uw oordeel nu over Buysse na zoveel jaren?
Ik vind hem nu nog eens van onze beste en echtste romanschrijvers, een man met
een weergaloos vertellerstalent, een buitengewone kennis van het leven en het wezen
van de Vlaamse boer, en een sterke gave van kompositie. Daarbij weet hij zijn dialoog,
de dialoog van de mensen die hij ten tonele voert, feilloos te vatten.
U hebt ook, in 1946, een studie gewijd aan één Noord-nederlands dichter, Herman
Gorter, die u de weinig bekende noemt.
Ik vind Gorter een van de werkelijk grote figuren in de Nederlandse poëzie, een van
de weinige figuren van wie wij tegenover het buitenland kunnen zeggen: kijk, dit is
iets dat gij in uw taal niet bezit, al staan wij dan weer voor de tragische situatie, dat
wij dat via een vertaling moeilijk of niet kunnen bewijzen. Ik vind Gorter, zelfs in
zijn mislukkingen, een man van groot formaat. Pan b.v. is in zijn geheel zeker niet
geslaagd, maar deze mislukking is grandiozer dan de kleine réussites van zovele
anderen.
Waarom noemt u hem de weinig bekende?
Omdat men in hem doorgaans alleen de dichter ziet van Mei, wat het lot is van vele
schrijvers, begraven te worden onder een cliché. Mijn studie is een bestrijding van
de
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opvatting dat Gorter na Mei zou opgehouden hebben voor de poëzie te bestaan.
Naast deze monografieën hebt u ook nog een paar bundels essays bezorgd. De eerste
heette ‘Conflicten en meditaties’ en verscheen in 1934. Wat betekent de titel in
verband met de inhoud?
Het is een bundeling van essays, die in De Stem verschenen waren in de loop van de
jaren. Het is een vrij internationale verzameling. Er is daar een hoofdstuk dat Fin de
siècle heet en oorspronkelijk bedoeld was als een inleiding op een studie over
Verhaeren. Dan Oosterse eenheid en veelvormigheid, waarin ik de aardse Chinees
en de hemelse Indiër als de Oosterse symbolen zie van mijn twee vaderlanden (Indië
en China hebben mij altijd diep geboeid, ook nu nog). Dan is er een stuk over de
Russische Messias, sterk geïnspireerd op Dostojevski, die wij in die jaren ontdekten
en voor wie alle jongeren toen een grote bewondering koesterden. Dan volgen nog
Meditaties over schoonheid en leven en ook een opstelletje over Vincent van Gogh.
‘De broeder van Hamlet’, een andere bundel essays uit 1949, heeft een heel andere
strekking.
Die werd nog vóór de oorlog geschreven en was rechtstreeks geïnspireerd door de
tragische gebeurtenissen van de late dertiger jaren toen de bedreiging van het fascisme
zich samenpakte en men de wereldoorlog voelde naderen. Het bundeltje is opgevat
in de vorm van drie monologen. Het eerste deel behandelt de geestesgesteldheid na
de eerste Wereldoorlog; het tweede handelt over de eeuwige tema's leven, dood en
liefde, en het derde is dan eng tijdsgebonden: het kiest resoluut positie in het konflikt
vlak voor het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. De hele bundel heeft zeer sterk
het karakter van een persoonlijke bekentenis.
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Ik herinner mij inderdaad dat Lampo van deze bundel ooit gezegd heeft - op de
opening van een boekenbeurs, geloof ik - dat het in Vlaanderen een van de weinige
essays is in de echte betekenis van het woord, waarin de inslag zo sterk persoonlijk
is. - Er is dan nog een laatste essayistisch werk van u: ‘Gent en zijn etser-tekenaar
De Bruycker’. Hoe kwam u ertoe die studie te schrijven?
Ik heb als iedere Gentenaar een grote bewondering voor De Bruycker: u weet dat in
Gent een echte cultus voor hem bestaat. De aanleiding was een verzoek van de
uitgeverij ‘Die Poorte’ om een monografie over hem te schrijven voor haar reeks
van kunstenaars, die sterk verbonden waren met een landschap. Ik ben daar met
overtuiging op ingegaan. In der waarheid schrijf ik niet alleen over hem, maar ook
over Gent en het werk van De Bruycker in dit verband. Ik bespreek hem als etser en
tekenaar; ik beschouw hem als een van de grootste etsers in de eerste helft van deze
eeuw. Ik ben er vast van overtuigd dat hij veel te weinig bekend is.
Een goede tien jaar geleden hebt u zich dan ineens geaffirmeerd als prozaschrijver
met dat magistrale boek ‘Aan de voet van het belfort’, waarvan Frans Masereel in
zijn ‘Ten huize van’ getuigde dat hij het een groot werk vindt en dat hij het graag
zou illustreren. Men heeft dat boek genoemd: ‘zeven epische vizioenen van de
proletarische ellende’.
Het is de verwezenlijking geweest van een oude droom, waarmee ik jarenlang heb
rondgelopen en die tot in mijn jeugd teruggaat. In mijn opstel over Buysse had ik
onze literatuur reeds verweten, zo weinig oog te hebben gehad voor de ellendige
sociale toestanden in het Vlaanderen van de 19e eeuw. Ik kon echter moeilijk de
vorm vinden waarin ik mijn opzet kon verwezenlijken. Ik wou er geen roman van
maken, omdat ik er dan geen algemeen repre-
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sentatief karakter aan kon geven: ik wilde teruggrijpen tot de middeleeuwen en wilde
ook de parallelle toestanden in de textielnijverheid in Engeland, Duitsland en Frankrijk
erbij betrekken. Ik heb jarenlang met dat vormprobleem rondgelopen: gaandeweg
kreeg het dan zijn oplossing, met flitsen, zoals een kunstenaar die soms onverwacht
krijgt en waarvoor hij niet verantwoordelijk is. Het eerste hoofdstuk, over de Vlaamse
wever in het verleden, heb ik in 1935 geschreven; aan de volgende heb ik tijdens de
oorlog gewerkt en wel op een bepaald moment, in heel bijzondere omstandigheden:
toen ik moest onderduiken, ging ik mij verbergen in een preventorium voor
tuberkulozen te Astene. Daar kreeg ik rustig de tijd om er van 's morgens tot 's avonds,
als een monnik, aan te werken. En toen het handschrift bijna klaar was, ben ik het
op het laatste nippertje nog bijna kwijtgeraakt.
Verloren?
Wel, het is een heel verhaaltje. De geallieerde tanks rukten vooruit en de Leiestreek
tot Astene, waar ik verbleef, was al bevrijd. Ik besloot samen met een vriend terug
te fietsen naar Latem, waar ik toen woonde en waarvan ik dacht dat het eveneens
bevrijd was. Onderweg vielen wij echter in de handen van Duitse achterhoedetroepen
die ons van onze fietsen sleurden en ons in 't gezicht sloegen onder woest gebrul van
‘Ha! Sie sind da wieder!’ Alles ging zo snel in die dagen: de dag tevoren had ik nog
een afspraak met een koerier gehad en had toen op de steenweg onverwacht voor
een Duitse anti-tankstelling gestaan, waar wij slechts met een list en na heel veel
moeite waren door geraakt. En nu stelde het lot ons weer voor dezelfde soldaten, die
geen ogenblik twijfel kenden: wij waren spionnen of terroristen, maar dat maakte
niet veel verschil. Er heerste daar een vreemde bloeddorstige stemming; later heb ik
vernomen, dat een uurtje vroeger twee mannen met een geheime zender
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waren aanghouden en gefusilleerd. Nu waren wij ongetwijfeld de tweede groep en
wij zouden dezelfde weg opgaan. Bijna drie kwartier lang hebben wij daar op het
erf van dat hoevetje staan wachten om gefusilleerd te worden. Maar men sterft op
zijn uur en het onze was nog niet gekomen. Door de tussenkomst van een hoger
officier, die ons goddank niet kende van de vorige dag, werd ons leven gered. Wij
moesten ons gans ontkleden en alles werd afgetast tot op de naad, maar wij hadden
niets bij ons. Terwijl ik mij toen weer aankleedde, hoorde ik opeens een stem die
mij toefluisterde: ‘En uw manuskript?’ Ik had het meegenomen, ik liet het nergens
achter, nu stak het in de zak van mijn fiets, die zij mij afgenomen hadden. Ik moet
u bekennen dat ik al die tijd, te midden van het doodsgevaar, geen ogenblik aan mijn
handschrift had gedacht. Maar nu vroeg de Muze mij rekenschap. Zij mogen zoveel
zeggen als zij willen dat de Muze niet bestaat, maar ik heb ten minste éénmaal haar
stem gehoord en zij fluisterde mij in het oor, bezorgd en verwijtend: ‘En uw
manuskript?’ Wat was er met mijn manuskript gebeurd? In mijn nieuwe ontsteltenis
klampte ik de onderofficier aan, die het onderzoek had gedaan; ik legde hem uit dat
ik een schrijver was, dat in mijn fietstas een manuskript stak waaraan ik jaren had
gewerkt en of hij mij dat misschien zou willen terugbezorgen - alsof ik voorvoelde,
dat ik nooit meer mijn fiets zou terugzien. Ik had natuurlijk niet de minste hoop, het
was maar een vertwijfelde poging, de man gaf mij zelfs geen antwoord. De avond
viel, wij werden in de voutekamer opgesloten en zij nagelden zelfs een plank voor
het raampje. Maar na een tijd - en de minuten duurden daar lang - ging de deur nog
eens open en daar verscheen hij, de onderofficier, met het pakje, met het manuskript.
De hele nacht hebben wij daar gevangen gezeten. 's Anderendaags, na nog een klein
bombardementje, werden
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wij door de oprukkende Kanadezen bevrijd, maar de Duitsers waren goed en wel
verdwenen met mijn fiets.
Een mirakuleuze redding inderdaad en een groot geluk. U zult het er wel mee eens
zijn, wanneer ik zeg dat het gedeelte over de 19e eeuw het aangrijpendste dokument
is uit heel het boek?
Het kan bijna niet anders: ik heb die toestanden nog grotendeels gekend. En ze waren
schandelijk genoeg; trouwens, zoals in de korte verantwoording op het einde van het
boek te lezen staat, steunen alle feiten op officiële dokumenten, op enquêtes door de
regering gedaan of op verslagen in de Gazette van Gent.
Kunt u een paar voorbeelden van die toestanden geven?
Om een hongerloon moesten vrouwen, meisjes, kinderen van vijf, zes jaar kant
klossen, twaalf, zestien, twintig uren per dag. In de jaren van hongersnood, als de
oogst mislukte, was de armoede zo zwart dat niemand nog een uitweg zag. Van 1845
tot 1847 werden er in beide Vlaanderen over de 26.000 schuldigen veroordeeld, die
uit honger eten gestolen hadden. In de gevangenis te Oudenaarde was er plaats voor
100 gasten en er werden er 500 ondergebracht. In Gent, waar er cellen zijn voor 200,
300 man, zaten ze met duizend. En als op een zeker ogenblik alle gevangenissen
volgepropt waren, moesten de nieuwen buiten in de rij staan en hun beurt afwachten.
In Kortrijk stonden ze op een zeker ogenblik met over de 600 op het voetpad te
snakken, te trappelen van ongeduld om een plaatsje in de gevangenis te krijgen. De
nood honderd jaar geleden was erger dan de wreedste nood in de middeleeuwen.
Wie uw boek gelezen heeft, werd zeker aangegrepen door deze ontzettende realiteit,
maar ook getroffen door uw nobele bekommernis om het menselijke lot, een
bezorgdheid
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die in heel uw leven aanwezig is. Maar nog hebben wij uw laatste werk niet vernoemd;
er was nog één genre waarin u niet had gepresteerd en dat was het toneel. In 1954
verscheen in het N.V.T. uw ‘Christoffel Marlowe’, een stuk dat in het
laat-zestiendeëeuwse Engeland speelt.
De wording van dit stuk is zo eigenaardig dat ik de feiten als een notaris heb
geakteerd. In de zomer 1947 lees ik een klein artikel in de krant over Marlowe, zoals
u weet de machtige voorloper van Shakespeare op het gebied van het toneel, en ik
herinner mij tot mijn zoon toen te hebben gezegd: ‘Dat was nog eens iemand om een
toneelstuk over te schrijven.’ Enkele maanden later, op een nacht in december, word
ik zonder enige aanleiding wakker, of half wakker, en in die half onbewuste toestand
zie ik voor mij de proloog van een toneelstuk: een slagveld, de lijkenrovers die op
de achtergrond nog rondsluipen, en Marlowe die zich voor dood heeft gehouden en
nu overeindkruipt. Ik zie dan plots daarna een ander toneel in een slecht befaamd
straatje; dan weer, zonder overgang, Marlowe die aan zijn Faust schrijft en de scène
met de duivel begint te spelen. Ik durfde bijna niet ademhalen. Ten slotte verscheen
het laatste toneel: de dood in de kroeg, en Shakespeare die de laatste woorden spreekt.
Ik heb dat alles de volgende morgen opgetekend. Een maand later, alweer in een
nacht, kan ik niet slapen. Marlowe laat me niet los en ik hoor zijn stervende stem.
Ik sta dus op en noteer wat hij zegt. Zo is het stuk begonnen. Ikzelf ben van mijn
verbazing nog niet helemaal bekomen!
Het is in elk geval een merkwaardig verhaal! En merkwaardig is ook het boek dat
zopas van de pers kwam: ‘Gedenksteen voor Rosa’, een uitgesproken loflied op Rosa
Luxemburg, de grote figuur van het internationale socialisme en zelfs van het
revolutionaire marxisme. Is dat een roman of een vie romancée?
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Het heeft iets meer het karakter van een roman dan het Belfort. Hier gaat het immers
niet alleen over de anonieme massa: Rosa Luxemburg is de centrale figuur met
rondom haar de vrienden en haar vele tegenstanders. Toch speelt ook hier de massa
een grote rol. Het boek vertelt niet alleen het leven van Rosa Luxemburg; in een
reeks breed geborstelde taferelen schildert het tevens de hoogtepunten uit de
geschiedenis van het internationale socialisme van vóór 1914: de kongressen van de
tweede Internationale, de dramatische botsingen tussen marxisten en reformisten, en
vooral de grote revolutionaire akties van het Europese proletariaat: de Commune
van Parijs, het verzet van de Duitse arbeidende klasse tegen Bismarck, de Russische
revolutie van 1905, dat alles tot een geheel verenigd door de figuur van Rosa
Luxemburg en haar medestrijders. Maar het kan mij niet schelen welk etiket men
plakt op mijn boek. Ik heb het opgedragen aan mijn kleindochter Erika, van wie hier
twee kiekjes voor mij staan. Op het ene kijkt zij de dingen met grote ogen diep
ondervragend en peilend aan, alsof zij mij wilde zeggen: jij bent eerder tragisch
aangelegd, en ja, het leven is een ernstige zaak. Op de andere foto staat zij met een
fijne geamuseerde tinteling in haar ogen en daar zegt ze mij dan: maar toch, vergeet
de glimlach niet, er is ook een zonnige kant!
Uw kleindochter lijkt mij een kostbare inspiratiebron! Maar zij heeft het boek over
Rosa Luxemburg toch niet geïnspireerd!
O nee, dat klimt ook weer ver op. Toen ik in 1920 haar Brieven uit de gevangenis
las, werd ik er onvergetelijk door aangegrepen. In dezelfde tijd schreef Henriëtte
Roland Holst een artikel over haar in De Nieuwe Tijd en daaruit heb ik toen al een
citaat overgenomen in Ter Waarheid. Voor mij is ze een van de nobelste figuren van
haar tijd en met de jaren is het verlangen in mij gegroeid eens over
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haar te schrijven. Henriëtte Roland Holst heeft in 1935 een biografie van Rosa bezorgd
en ik heb bij haar heel wat materiaal gevonden, maar toch vooral in de prachtige
brieven van Rosa Luxemburg zelf. Zij was een geniale vrouw: wetenschappelijk
gevormd in de ekonomie, artistiek veelzijdig begaafd voor de literatuur en de muziek
en de schilderkunst, maar boven al een mens van de daad, bezield door de droom
van de maatschappelijke revolutie. Ik heb geprobeerd haar in al haar veelzijdige
menselijkheid op te roepen.
Ik heb nog een paar vragen die ik niet mag voorbijgaan. U bent de voorzitter van
het August-Vermeylenfonds, de socialistische kulturele vereniging naast het katolieke
Davidsfonds en het liberale Willemsfonds.
Bij de stichting van het August-Vermeylenfonds in 1945 was het de bedoeling dat
het een algemeen fonds zou zijn waar Vlamingen van alle strekkingen elkaar zouden
kunnen ontmoeten. Er zaten toen trouwens in het bestuur katolieken en liberalen. De
toestand is echter zo geworden, dat iedereen in Vlaanderen het
August-Vermeylenfonds beschouwde als het socialistisch kultuurorganisme: aan de
andere kant bleek het ook wenselijk dat, met het oog op de Vlaamse solidariteit en
eenheid in een aantal gevallen, het socialistisch element zich via het
August-Vermeylenfonds zou manifesteren. Het bestuur heeft daar ten slotte de
praktische konklusie uit gehaald, zonder dat het Fonds politiek gebonden is. De
bedoeling blijft natuurlijk de figuur en de geest van Vermeylen levend te houden,
vooral dan in die ruime universele visie waarin hij altijd zelf gewerkt heeft. Wat onze
aktiviteit betreft: wij hebben ons deel in de Vlaamse Beweging, wij organizeren
studievergaderingen over allerlei problemen en geven ook brochures uit, die aan
aktuele problemen gewijd zijn: de hervorming van het muziekonderwijs, de noden
van de
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Vlaamse kunstgeschiedenis, de struktuur van het Vlaamse toneel, de
transmutatieklassen; verder een brochure over De wandelende Jood, een andere met
de spreekbeurten gehouden bij het herdenken van het tienjarig afsterven van
Vermeylen, enz. Er worden ook links en rechts plaatselijk Augst-Vermeylenkringen
opgericht.
U bent dan ook nog voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen?
Dat is een van de ironieën van het lot. Ik, altijd een alleenloper geweest, ben nu
inderdaad de voorzitter van deze vereniging. Nogal tegen wil en dank geworden,
maar het leven plaatst een mens soms in situaties waarin hij niet meer achteruit kan
- en nu ik het eenmaal ben, doe ik mijn best om het goed te doen aan het hoofd van
die driehonderd schrijvende mensen, ieder met zijn eigen individualiteit. De
Vereniging heeft een tweeledig karakter: ze is een organizatie die opkomt voor de
beroepsbelangen van de leden; daarnaast ijvert ze ook voor de ontwikkeling en de
verspreiding van de kultuur in het algemeen en van de Vlaamse literatuur in het
bijzonder.
Meneer Mussche, u zou ons gewis nog veel meer kunnen vertellen, maar we moeten
ergens een eind maken. Ik heb zo de indruk dat de sobere versiering van uw
werkkamer niet toevallig is, maar een syntese zou kunnen zijn.
Al is ze toch enigszins gekonditioneerd door mijn levenslange vriendschap met
Cantré. U hebt daar boven de kop van Anseele door Cantré. Ik heb Anseele gekend
en bewonderd, ook al ben ik het vaak niet met hem eens geweest. De bekende kop
van Karel van de Woestijne is eveneens van Cantré en de tekening met de wever is
een van zijn mooie illustraties voor de eerste druk van het Belfort. Dit is hier, zoals
u wel zelf ziet, een foto van het Parthenon: het edelste dat ooit door mensenhanden
werd
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gebouwd. Dan ziet u daar dat zelfportret van Rembrandt met die tragische glimlach:
voor mij een van de meest aangrijpende portretten van deze schilder, die ik voor de
grootste schilder van alle landen en tijden houd. En ook de San Georgio van Donatello
daar hangt er bewust: het meesterlijke beeld van de man die stout, onverschrokken,
met open ogen het leven inkijkt en het leven aanvaardt.
Rembrandt en Donatello. Het zijn ook weer twee vaderlanden!
Uitzending: 20 december 1961.
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Leon de Smet
Pontstraat 62, Deurle a/d Leie
Meneer De Smet, ik heb enige moeite gehad om uw huis te ontdekken want het ligt
helemaal niet aan de Pontstraat zoals het officieel op uw adres heet en men kan er
niet eens bij met een wagen. Pour vivre heureux, vivons caché! U woont hier prachtig,
buiten de wereld en dus gezellig!
Ik hoor dat natuurlijk graag zeggen maar ik denk toch dat het een zomerse indruk is.
In de winter zou u wel met minder entoesiasme spreken.
Dat is een uitspraak die verrast van iemand die bekend staat als een optimist. U
woont hier toch winter en zomer.
Jawel, met dit verschil dat ik me in de winter volledig in mijn atelier terugtrek. Heel
het gebouw kan ik niet verwarmen.
Als u van uw atelier spreekt dan betekent dat werkplaats. U werd deze maand 80
jaar, op 20 juli om precies te zijn. En u bent nog altijd aan het werk?
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De 80 jaar zijn er, maar ik voel ze nog niet. Ik blijf aan het werk, ik weet niet waarom,
waarschijnlijk omdat ik niet anders kan. De laatste tijd b.v. heb ik nog veel portretten
gemaakt. Kijk, dat is een van de laatste.
Ook dat getuigt van uw onverzwakte inspiratie en mogelijkheden. En van uw blijvende
vaste hand! Schildert u nog alleen op atelier?
Veelal toch, soms ook nog wel eens buiten, maar ik voel steeds meer en meer voor
de intimiteit van een interieur.
Waar u altijd een zwak voor hebt gehad. Die roeping voor de schilderkunst zat bij
uw familie wel in 't bloed, aangezien Gust de Smet, uw broer, er groot in is geworden.
Wij hebben dat waarschijnlijk van onze vader meegekregen. Vader was ook
kunstschilder maar daar hij arm was, moest hij er heel wat bij doen om aan de kost
te komen. Hij was een echte specialist in het schilderen van hout en marmer en ook
van uithangborden. Voor Gustaaf en voor mij is dat onze eerste leerschool geweest,
want we hebben al vroeg moeten meehelpen.
En de school?
Tot elf jaar, toen ben ik er weggelopen. In die tijd was dat mogelijk omdat er geen
verplicht onderwijs bestond.
En thuis vonden ze dat goed?
Er werd daar toen niet zoveel belang aan gehecht. Daarbij kwam dat vader rond die
tijd een ernstig ongeluk had. Toen hij met Jules de Bruycker en mijn broer het decor
van een veranda aan het schilderen was in Frankrijk, kreeg hij een balk op zijn hoofd
en werd zoveel als gek, voor jaren. Toen moesten wij wel in de stiel gaan om ons
brood te verdienen.
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Maar u hebt toch de lessen aan de akademie gevolgd?
Alleen 's avonds, en zo heb ik nooit de schilderklas gedaan omdat die overdag werd
gegeven en ik dan moest werken. Ik heb toch een uitstekende professor gehad: Jean
Delvin. Zijn grootste kwaliteit was dat hij iedere leerling zijn eigen weg liet gaan.
Sint-Martens-Latem is een naam die verbonden is met uw naam en reputatie. U bent
zich daar in 1906 - dus toen u 25 jaar was - gaan vestigen. Hoe kwam het dat u daar
bent gaan wonen?
Dat is in twee etappen gebeurd. Ik ging in die tijd geregeld met de fiets werken op
het platteland. Op zekere dag zag ik daar een mooie villa staan, die me aantrok en
ik kreeg onmiddellijk zin om daar buiten in die villa te gaan wonen. Ik vertelde dat
aan mijn vader en die zei: dan moet ge eerst trouwen. Ik heb dat gedaan: ik ben op
een zaterdag getrouwd en het feest had plaats in de villa, maar de volgende maandag
ben ik met Modest Huys naar Frankrijk vertrokken om te gaan schilderen.
De kunst voor alles! En dat was dus Latem.
Nee, daar kwam ik het volgend jaar, in 1906. Op een andere dag kom ik weer per
fiets te Afsnee en ontmoet daar Valerius de Saedeleer en Gustaaf van de Woestijne,
die blootsvoets van Latem naar Afsnee waren gewandeld. Ik maakte kennis met hen,
kwam onder de indruk van hun prestaties en was zo jaloers dat ik er ook wou wonen.
Ik vond in Latem een klein boerenhuisje en huurde het met veel entoesiasme.
U was toen al lang aan het schilderen, aangezien u in 1906 al geëxposeerd hebt op
de Biënnale van Venetië en met sukses. Wanneer was u ermee begonnen of welk is
uw eerste markante schilderij?
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Begonnen? Toen ik veertien jaar was. Mijn eerste werk van betekenis is het portret
van mijn broer Gustaaf, toen ik 15 jaar oud was. Het is een tekening in inktpotlood
en hangt nu bij mijn broer in Gent.
En nog ander werk uit die tijd?
Van iets later dan, van 1905, is Familie, waarop mijn broer alweer staat met zijn
vrouw en zijn zoon Firmin, die later tijdens de oorlog in Holland is verongelukt. Dat
heb ik nog gemaakt in mijn atelier te Gent, dat met een venster uitzag op het
dominikanenklooster. Wij maakten het toen echter af en toe zo bont, dat ik dat venster
heb moeten toemetselen! Ook dat schilderij hangt nog bij mijn broer in Gent.
Welke kunstenaars verbleven er in Latem, toen u daar aankwam?
Albijn van den Abeele natuurlijk vermits hij er geboren en getogen was, dan Valerius
de Saedeleer, Georges Minne, Servaes, Alfons Dessenis, de gebroeders Van de
Woestijne.
U bent een van de leden, zal ik zeggen, van wat men de tweede Latemse school noemt.
Buiten uw broer Gustaaf waren de anderen: Frits van den Berghe, Permeke en
Servaes. Bestond er bij u werkelijk een bewust groepsverband, het gevoel dat u tot
een richting of school behoorde of was die school eerder een toevallige
kunstenaarskolonie, zoals André de Ridder ze noemde?
Het was zeker geen echte school. Het was een groep toevallige vrienden, die mekaar
niet eens beïnvloedden. Er waren wel tendensen die zich vaststelden, maar van een
uitgesproken richting was er geen sprake.
Mag men zeggen dat de nieuwe strekking, die verandering in de opvatting van het
schilderen, - wat men later expressionisme heeft genoemd - feitelijk in Latem is
ontstaan?
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Een beetje bij Servaes en dan ook een beetje bij Permeke. In feite schilderden we
allen in die tijd impressionistisch. Als ge schilderijen van de diverse kunstenaars van
die tijd vergelijkt, is dat duidelijk. Kijk maar eens in het boek van André de Ridder
en vergelijk daar b.v. het doek Marietje van Permeke, De vijver van Gustaaf de Smet,
De kleine Eva of Faun van Frits van den Berghe en van mij Witte harmonie. Het is
overduidelijk.
Bestonden er bij deze kunstenaars meer of minder affiniteiten? Uw broer b.v. was
bijzonder bevriend met Frits van den Berghe.
Wij waren allemaal vrienden samen, gelijkmatige vrienden. Soms kwam de ene wat
meer bij de andere. Karel van de Woestijne schreef in mijn boomgaard b.v. zijn
brieven voor de Nieuwe Rotterdamse Courant. Wij waren grote vrienden.
Wie blijven er nog over van uw generatiegenoten-schilders?
Servaes, die twee jaar jonger is dan ik, en dan Maurice Sys, die een jaar ouder is.
En die nog in St.-Martens-Latem woont?
Nee, niet meer. Hij woont nu op het begijnhof te Gent. Het is een sympatieke figuur,
die altijd wat terzij heeft geleefd maar net werk heeft gemaakt. Kijk maar eens naar
zijn Einde van de winter uit de Latemse tijd.
De meeste Latemse schilders zijn begonnen met de natuur te schilderen. Is dat ook
voor u zo geweest?
Jawel, ik ben ook met landschappen begonnen en ik heb altijd graag buiten
geschilderd. Maar ik heb toch ook zeer vroeg vrouwen en kinderen geschilderd. Een
typisch voorbeeld daarvan is Witte harmonie van 1909. Het stelt mijn eerste vrouw
voor en mijn twee zoontjes Marcel en Robert. En dan natuurlijk ook het portret zelf.

Joos Florquin, Ten huize van... 2

137
U hebt ook altijd een zwak gehad voor het mooie interieur, in die mate zelfs dat het
interieur soms belangrijker leek dan de personages.
Ik schilder nu nog meer zo dan vroeger. Ik woon alleen en ik zie geen figuren in het
interieur. Kijk, daar zijn er voorbeelden van: Interieur met blauwe tafel en rode
stoelen, Stilleven met bloemstuk en dan mijn laatste schilderij: Seringen in bloesem.
Die zijn pas terug van een tentoonstelling in Tunis.
Men zegt dat uw kunst zich eerder inspireerde op Emile Claus, men heeft u zelfs zijn
erfgenaam genoemd. Wat denkt u daarvan?
Ik geloof dat niet, ik vind dat mijn werk niets te maken heeft met Claus. Kijk maar
naar dat grote schilderij daar, met de twee vrouwen. Men kan dat toch geen Claus
noemen. Het werd nochtans gemaakt in 1913.
Het lijkt me toch een treffend voorbeeld van impressionisme en een zeer karakteristiek
doek voor de tijd. Dat zou in een museum moeten staan.
Dat heeft Herman Teirlinck, die hier onlangs op bezoek was, ook gezegd. Maar dat
hangt niet van mij af! Ik had het indertijd verkocht aan een meneer die een groot huis
bezat, maar die later op een appartement is gaan wonen. Toen kon hij het schilderij
niet meer hangen en heb ik het teruggekocht!
Ik las inderdaad ergens, ik denk bij André de Ridder, dat u de specialiteit had zulke
grote doeken te maken, dat het een probleem was om ze op te hangen. Hoe kwam
dat?
Ik dacht dat ge, als ge een inspanning wilde doen, ge dan ook op formaat moest
werken. Maar ik deed dat niet alleen. Ook Servaes maakte zulke grote doeken en
vooral Gustaaf
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van de Woestijne. Ik heb ooit geweten dat Frits van den Berghe een groot schilderij
begon, het goed aanzette en het daarna verprutste.
Uw doeken in die tijd, zeggen de critici, waren overwegend monochroom met een
overwicht van roze en wit.
Er moet volgens mij één tonaliteit overwegend zijn, blauw of groen of een andere
kleur. Maar ge moet de critici toch altijd niet geloven. Ik geloof niet dat mijn doeken
toen overwegend in één toon waren. Kijk b.v. eens naar dit schilderij. Ge weet wat
de grote Renoir gezegd heeft: ‘Men maakt geen schilderij met woorden. Kritiek is
een stiel en die mannen leven van woorden!’
Daarmee kan de kritiek het stellen! We zijn daarstraks niet verder ingegaan op uw
betrekkingen met Claus. U hebt hem goed gekend?
Zeer goed en ik heb veel kontakt met hem gehad. Hij kwam vaak naar Latem en
heeft mij daar dikwijls zien schilderen. Later heb ik hem tijdens de oorlog veel in
Londen gezien, waar hij altijd overhoop lag met de uitspraak van het Engels, dat hij
letterlijk uitsprak zodat geen mens hem kon verstaan. Hij zei: Oxford Circus en kon
maar niet aannemen dat ge ‘gekookte zurkel’ moest uitspreken!
Maar u denkt dus dat hij u niet beïnvloedde.
Wellicht een beetje in het begin maar zeker niet doorslaggevend.
Volgens Muls vertoont uw werk verwantschap met Theo van Rijsselberghe, de vaste
aanhanger van het pointillisme. Is dat een toevallige vergelijking of is er werkelijk
verwantschap?
Ik heb een beetje gepointilleerd maar Van Rijsselberghe staat toch ver van mij. Ik
was heel jong toen ik Van Rijssel-
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berghe heb gekend: hij was twintig jaar ouder dan ik. Hij was een van de weinige
Belgische schilders, die volledig de teorie van het divisionisme van de Franse
neo-impressionisten toepaste. Voor het overige was hij ook een grappenmaker: op
zekere dag kopieerde hij een schilderij van Xavier Decock en schilderde in de mond
van de koe een pijp, tot grote verbazing van een Engelse familie, die daar stond op
te kijken.
Meneer De Smet, ik weet van u dat u een aanhanger of belijder (of hoe moet men
het zeggen?) van het luminisme was, evenals uw broer trouwens. Ik hoorde daarnet
ook de term pointillisme gebruiken. Men spreekt ook van divisionisme en
neo-impressionisme. Voor mij zijn dat ietwat verwarrende termen. Wat betekent dat
voor u?
Luminisme is een term die men gebruikt voor de weergave van een zeer sterk effekt
van licht. Het is een richting die voortspruit uit het impressionisme. Het is het
vastleggen van de verschillende fazen van het licht, die men van dichtbij heeft beleefd.
Claus was ook luminist. Hij had dat ontdekt toen zijn vriend Camille Lemonnier hem
eens mee naar Parijs nam en Claus daar het werk zag van Renoir, Manet, Degas.
Claus was geweldig entoesiast en in zijn werk had er een totale ommekeer plaats.
Het pointillisme is het in stippen of kleine vlekjes naast elkaar opbrengen van de
verf om de toen nieuwe lichtteorie, het divisionisme in de schilderkunst te
verwezenlijken. Feitelijk komt dat er op neer aan wit een kleur toe te voegen: wit
met geel, wit met blauw, wit met oranje. Het is zoeken naar lichteffekten zodat er
iets briljants ontstaat en dat met afzonderlijke toetsen. Men kan dat alleen bereiken
door het toevoegen van een kleur aan wit. Als men b.v. geel met rood vermengt,
vervuilt de kleur. Dus al die termen die ge opgenoemd hebt, raken mekaar van dichtbij.
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U hebt veel vroeger dan uw vrienden van Latem sukses gehad met uw werk. Hoe
verklaart u dat?
Zeker niet door te zeggen dat mijn werk beter was. Dat hangt af van een toeval: de
ene liefhebber brengt de andere mee. Mijn broer heeft het heel wat moeilijker gehad
dan ik.
Maar zouden we nu niet naar mijn atelier of living gaan. Het is er gemakkelijker
zitten en ik kan u daar iets aanbieden.
Graag. Maar mogen we dan eerst nog in deze kamer even rondkijken? Dat mooie
sterke vrouwenportret achter u, is dat recent werk?
Het is het portret van mijn tweede vrouw, die ik in 1953 verloren heb.
Ze doet geweldig sympatiek aan.
Het was ook een wondere vrouw, uitgelaten en blij en met veel begrip. Ik heb met
haar schone jaren mogen doorbrengen. Zij hield zeer veel van haar interieur en het
liefst wat ze deed, was thuisblijven. Toen ze op het einde ongeneeslijk ziek was,
heeft ze dat nooit laten merken. Later, na haar dood, heb ik in haar handtas een stukje
papier gevonden waarop ze haar angst had neergeschreven. En daar stond bij dat ze
het mij niet wou zeggen, omdat ze mij niet ongelukkig wilde maken. Ik heb aan haar
veel, heel veel verloren. ‘Ik wil alleen vechten tegen de vreselijke kwaal maar het
ontneemt mij alle moed,’ schreef ze.
U hebt haar vaak in uw interieurs uitgebeeld.
Ze was een aanwezigheid in huis. Kijk, ook op dat schilderij staat ze met de kinderen
in het gras. Dat is evenwel van 1949. Het heet Picnic.
Wij kunnen niet bij alle schilderijen blijven stilstaan maar wellicht stelt u ons er nog
een paar voor.
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Daar achter u Vrouw voor sneeuwlandschap: dat is van 1960. Daarnaast het Portret
van mevrouw Van Zandijke en rechts Het kasteel van Ooidonck. Dat is een jaar of
twee oud. Maar kom, we gaan nu naar het atelier. Ik zal voorgaan om u de weg te
tonen.
Een gezellige kamer!
De kamer waarin ik leef: een gedeelte is zitkamer en een gedeelte is atelier.
Al de voorwerpen die hier zijn, hebben voor u zeker een bijzondere waarde en
betekenis. Mogen we er enkele van bekijken? Als u ze dan even wil toelichten?
Wel, daar is vooreerst een studie van Bartsoen: de Leie te Gent bij de
Sint-Michielskerk.
En dat oude fototoestel? Is dat nog in aktieve dienst?
Dat is een herinnering aan de tijd dat ik fotograaf was. Ik heb daarmee mijn brood
verdiend tot ik 23 jaar oud was.
En de boot? Duidt dat op een hobby?
Is louter een dekoratief element. Het is een Hollandse boot, die ik van Maurits Sys
heb gekregen.
Wie staat er daar op die foto bij de deur?
De Engelse schrijver Galsworthy, die ik in Londen gekend heb en waarmee ik zeer
bevriend was. Het portret erboven is een Engelse dame en dateert ook uit mijn
Londense tijd. En dan links is een Chinese druk op steen, die ik als huwelijksgeschenk
kreeg van Paul Haesaerts, wiens broer lang in China was geweest.
Dat schilderij op de schouw met interieur is niet van u?
Het is een studie van de jonge schilder Raoul Huwart, volgens mij een talent. Dan
is er weer een portret, dat van
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mevrouw Van Parijs, die in de filmwereld aktief is. Het schilderij met het kanaal van
Terneuzen is van Georges Buysse, het portret ernaast weer van mij en stelt de Engelse
dame voor die ge straks al gezien hebt. Interessant is nog die kleine studie van Maurits
Sys: het model was mijn broer Gust toen hij 20 jaar was.
En die twee lieve schilderijen die daar onder mekaar hangen?
Dat zijn twee studies van mijn vrouw, die ook was beginnen te schilderen. Het zijn
voor mij kostbare herinneringen en ik heb ze daarom op de ereplaats gehangen.
Het landschap doet eerder denken aan Permeke dan aan uw invloed. En dat portret
ernaast?
Is dat van mijn meid. Vraag nu niet of dat masker op een speciale interesse wijst. Ik
heb het gekregen van mijn oudste zoon, die met een Engelse getrouwd is. Haar vader
was lang in Indië en heeft het vandaar meegebracht. Men draagt het daar op een
begrafenis om de slechte geesten af te weren.
U hebt hier prachtige gezichten op het landschap. Maar dat venster ken ik van een
schilderij. Het staat in uw monografie.
Mijn venster in de winter.
Zullen we er nu wat bij gaan zitten? Mag ik u een glas wijn aanbieden? Of moet
het een cola zijn?
Al wat fris is, zal ik graag gebruiken!
U hebt al enkele keren over Engeland gesproken. U verbleef daar tijdens de oorlog
1914-18, evenals Permeke, terwijl uw broer en Frits van den Berghe in Holland
waren. Die vier jaar hebben zeker uw evolutie beïnvloed. Men zegt b.v. dat uw
techniek sterker werd, uw kleur steviger en dat er meer emotie kwam in uw werk.
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Men evolueert altijd en men wordt normaal ook rijper. De mens leeft, en ontwikkeling
of vooruitgang komen zonder dat ge het zelf weet of merkt. Ik zelf ben ervan overtuigd
dat ik uit Engeland ben teruggekomen, zoals ik ernaar vertrokken ben. Als bewijs
daarvan zou ik mijn schilderij De rode tafel van 1921 kunnen aanhalen.
U hebt daar ook Engelse schilders gekend?
Ik heb veel kontakt gehad met een Duitse schilder, Georges Sauter, die getrouwd
was met een zuster van Galsworthy. En het is Galsworthy die mij fel heeft gesteund.
U hebt in Engeland als portrettist heel wat bekendheid verworven. U hebt daar vele
portretten gemaakt van bekende prominenten. Mag ik vragen van wie o.m.?
Twee van Galsworthy, dan van Shaw, van Joseph Conrad.
Waren dat opdrachten?
Het eerste van Galsworthy niet. Ik was zijn gast en ik heb hem zijn portret aangeboden
uit bewondering en dankbaarheid. Toen gaf hij mij een opdracht. Shaw en Conrad
waren opdrachten en ook de vele andere.
Heeft Shaw voor dat portret zelf geposeerd?
Ja, en hij was een charmant model. Hij was onuitputtelijk in het vertellen van
anekdoten en in het maken van sarkastische opmerkingen. Het was de tijd dat de
Duitsers Engeland bombardeerden en ik zei dat het toch verschrikkelijk was. Dat is
niet verschrikkelijk, zei Shaw, we mogen nu hopen dat er een bom valt op al de
pompierschilderijen die in de Royal Academy hangen.
Ge kent wellicht ook die andere andekdote van hem. Na de eerste opvoering van
een van zijn stukken te Londen, geeft de volle zaal een sterk applaus. Maar één
toeschouwer fluit. Shaw gaat er naar toe en zegt: beste vriend, gij
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hebt gelijk, dat stuk is slecht, maar wat kunnen wij twee tegen die hele zaal!
Echt iets voor Shaw. Hebt u geen foto van dat portret? De Engelse kritiek die ik erop
nagekeken heb, looft de grote gelijkenis en de buitengewone fijnzinnigheid van het
portret.
De Engelsen brengen veel waardering op voor de portretkunst. Shaw zelf was er zeer
mee ingenomen en Bartier heeft geschreven dat het het beste portret was van Shaw.
Als ge weet hoeveel portretten er van Shaw gemaakt geweest zijn, is dat een sterk
kompliment. Maar ik heb er helaas geen foto van. Al de foto's die gemaakt werden,
zijn naar de pers gegaan en ik heb nooit de fotograaf kunnen weervinden die ze
gemaakt heeft.
U hebt later ook portretten gemaakt van grote Vlaamse schrijvers: August Vermeylen,
Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Cyriel Buysse, Kamiel Huysmans. Die worden in
uw monografie magistraal genoemd. Waar zijn die?
In het Museum voor het Vlaams Kultuurleven te Antwerpen.
U bent vrij lang in Engeland gebleven en in een Frans tijdschrift heb ik een artikel
gelezen over u onder de titel: de schilder Leon de Smet heeft de betoverende charme
van de Leie verkozen boven een vlug fortuin. Wat betekent dat?
Het is een mooie journalistieke titel. Nu is het zo dat ik het in Engeland goed had
en, eerlijk gezegd, weet ik nog niet waarom ik ben teruggekomen! Zelfs toen ik in
Engeland was, kwam ik elk jaar hier in de streek in een hotel logeren. In 1926 kwam
ik weer af: er was geen kamer meer vrij in het hotel Sint-Kristoffel maar er was hier
een vervuild huisje, ge zijt er voorbij gekomen, waarin ik kon logeren tot de volgende
dag.
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LEON DE SMET leven en licht
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Ik trok daarin en dezelfde namiddag ben ik de muren gaan witten. De volgende dag
haalde ik wat meubels in het hotel en zo had ik een pied-à-terre. Ik ben er vaker
teruggekomen en had telkens een gevoel van blijheid hier weer te zijn. Zo ben ik in
het land van de herkomst teruggekomen en gebleven. Achteraf heb ik dit huis hier
gekocht, dat Paul Haesaerts had gebouwd. Ik heb het vergroot en woon hier nu 30
jaar. Maar ik heb in Engeland heel wat opgegeven.
Er spijt van gehad?
Nee, het is hier goed. En men moet nooit van iets spijt hebben.
Rond 1926, dus toen u uit Engeland terugkwam, hebt u, de standvastige impressionist,
toch ook een korte tijd in de expressionistische trant gewerkt. Waarom hebt u dat
gedaan en waarom hebt u in die richting niet doorgewerkt?
Wel, ik werd in die tijd beïnvloed door mijn broer, ik steek dat niet weg. Maar ik
vond die richting voor mij wat factisch en heb ze dan ook verlaten. Ik wenste mezelf
te blijven.
Het feit dat u uw gelukkig temperament getrouw bent gebleven en ook in de traditie
hebt voortgewerkt, is een uiting van eerlijkheid die men alleen kan bewonderen. U
hebt in uw leven een hele evolutie in de kunst zien gebeuren. Kunt u b.v. de
non-figuratieve kunst waarderen?
Ik kan er niet mee weg, zelfs met de beste niet.
Dat is een duidelijk antwoord. Indien u nu zelf een bepaling zou moeten geven van
uw gezamenlijk werk, onder welke term zou u het onderbrengen?
Onder de term ‘onafhankelijkheid’. Ik hecht trouwens geen waarde aan de kategorieën
en ismen die de critici gebrui-
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ken, dat zijn benamingen die de literatoren uitvinden. Wat is schilderen? Uitdrukken
wat ge voelt en het doen zoals ge het wenst te doen, spontaan, entoesiast en met
passie.
Dat is ook een duidelijke bepaling.
Uw huis heeft altijd bekend gestaan als een gastvrije woning en u als joviale
gastheer. Er kwamen hier heel wat prominenten. Mogen wij enkele namen horen?
Dat is een heel rijtje. Teirlinck heb ik al vermeld. Staatsminister Huysmans is hier
altijd een welkome gast geweest, ook Julien Kuypers. En daarbuiten: de Franse
filmspeler Pierre Blanchard en ook Gérard Philippe, die Uilenspiegel heeft gespeeld
in de film. Ook Cocteau was hier op bezoek.
U hebt ook een sterke reputatie als verteller van anekdoten. Mogen we er niet een
paar horen uit uw Latemse tijd?
Daar is inderdaad het een en ander over te vertellen. Laat eens zien. Op zekere dag
ben ik aan het schilderen in de bossen rondom Latem. Er kwam daar zelden iemand
voorbij. Terwijl ik zo bezig ben, komen er twee meisjes aan, die naar mijn werk
blijven kijken. We geraken in gesprek, ik hoor dat een ervan, - ze was helemaal in
het wit gekleed, - een eerste prijs van viool had behaald. Ik vraag haar of ze wil
poseren met haar viool. Ze moest het eerst aan mama vragen. Ik stop de meisjes hun
armen vol bloemen en breng ze naar het station. Op de terugweg ontmoet ik mijn
broer en Frits van den Berghe en zing hun de lof van het meisje met de viool. Twee
dagen later komt er een brief van het meisje. Ze heet Esther Smolders en ze mag
komen van haar mama maar om een publiek te hebben als ze speelt, vraagt ze me al
de artiesten van Latem uit te nodigen. Ik ga daar dadelijk op in, bestel brood en ham
en drank en maak alles gereed voor de ontvangst. Op het afgesproken uur ben ik met
mijn fiets en in een mooi wit pak
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aan het station te Deurle om het meisje af te halen. Geen juffrouw. Ik rijd weer naar
huis en krijg onderweg een onweer op mijn kop. Wanneer ik beslijkt en kletsnat
voorbij het huis van mijn broer kom, zitten Frits en Gustaaf voor het venster te
grinniken. Ik had het nog niet begrepen. De volgende dag ben ik naar Gent gereden
om op het adres dat in de brief stond, juffrouw Esther op te zoeken. Daar woonde
natuurlijk geen juffrouw. Frits van den Berghe had de brief geschreven. Maar al de
artiesten van Latem zijn gekomen om de gebeurtenis te vieren!
Het moet wel een jolige tijd geweest zijn.
Maar het was daarmee niet gedaan. Ge kunt denken dat ik weerwraak wou nemen.
Zo ga ik naar Frits en zeg hem: ge hebt mij beet gehad, nu moet ge mij helpen om
ook Gustaaf, mijn broer, een poets te bakken. Frits was voor zo iets altijd te vinden.
Mijn broer woonde in die tijd te Latem aan het poeltje en naast zijn huis lag er een
hoop kasseien.
Het was in die tijd een hele gebeurtenis als men een nieuwe grammofoonplaat
kreeg. Frits had er juist een gekocht: de Walküren van Wagner. Frits zou Gustaaf
inviteren om naar die plaat te komen luisteren en terwijl hij naar Frits zijn huis ging,
zouden wij de hoop kasseistenen opstapelen voor zijn ingangsdeur. Als dat
afgesproken is, ga ik naar Gustaaf en vertel hem dat ik 's avonds met Frits zou komen
om kasseistenen voor zijn deur op te stapelen. Ik zeg hem dat hij mij moet helpen
om Frits een poets te bakken. Ik zeg tegen Gustaaf: zorg dat er 's avonds geen licht
is, ga in de tuin, laat ons met het werk beginnen en dan moet ge in de lucht schieten.
's Avonds gebeurt het zo: er klinkt een schot en ik laat me vallen; van het schrikken
loopt Frits weg. Dan denkt hij eraan dat hij zijn beste vriend zo maar niet in de steek
kan laten en door een gracht vol water strompelt hij terug tot
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bij mij. Hij heft mij op zijn schouder en vraagt hoe het is. Ik heb mijn buik vol hagel,
kreun ik. Frits heeft mij dan op zijn schouder zwoegend tot hier gebracht, het was
zeker tien minuten gaan. Toen we aankwamen, zette hij mij neer. Ik sta fiks op de
benen en ik zeg: Frits ge zijt wel bedankt voor de moeite, maar ik heb niets.
Dat hebt u zeker ook gevierd!
Op een andere dag werden alle artiesten uitgenodigd om een tochtje te maken op de
Leie met een nieuw motorbootje. Het vertrek gebeurde aan de kerk te Latem om 1
uur. Ik had alles goed berekend: zo gauw mijn broer en zijn vrouw weg waren, sneed
ik een stuk glas uit een vensterke en brak bij hem in. Ik barrikadeerde de voordeur,
trok linnen uit de kast en zette alles wat overhoop. In de gang stak ik een
petroleumlamp aan, zodat er 's avonds licht zou schijnen door het vensterglas boven
de deur en de indruk verwekt werd dat er dieven waren. Dat zou Gust, die zeer bang
was, nogal een schok geven. Dan ik ook naar de Leie.
Toen we 's avonds thuiskwamen, brandde de lamp niet meer omdat er geen
petroleum meer in was. Gustaaf en zijn vrouw gaan langs een zijdeur binnen en ik
ga met Frits naar zijn huis. Een uur later komt Gustaaf bleek als een lijk bij Frits
binnen gelopen en zegt: ze hebben al mijn geld gestolen. Hij had toen juist 3.000
frank gekregen voor een schilderij over het vlas en had dat geld tussen de lakens
gestoken, wat ik natuurlijk niet wist. Frits zegt mij: nu moet ge de waarheid zeggen.
Ik vertel alles. We doen navraag bij de boer rechtover of hij iemand gezien heeft.
Niemand, zegt hij, alleen meneer Léon. Ge moet de gendarmes halen, zegt Gustaaf,
ik heb dat geld broodnodig. 3.000 frank dat was in die tijd inderdaad geen kleinigheid.
Het was die dag juist kermis en het was een hele toer om de gendarmes te vinden.
Ik ging met mijn fiets van café tot café maar zonder resultaat. Toen ik laat op de
avond terug
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bij Gustaaf kwam, was hij gezellig bier aan 't drinken met Frits. Zijn geld was nooit
weg geweest en ik was weer het kind van de rekening.
Het is om jaloers te zijn daar niet bij te zijn geweest. Ik zou kunnen blijven luisteren,
meneer De Smet, en ik geloof dat u zou kunnen blijven vertellen. En die andekdoten
illustreren zo typisch de vrolijke levenslust van u en van uw kunstbroeders. Maar ik
heb nog een vraag.
Wij hadden afgesproken dat we u even aan het werk zouden mogen zien. U zou
aan een portret beginnen of verder werken. Zou dat nu kunnen?
Alles staat er voor klaar en ook de mevrouw, die ik gevraagd had te komen, staat al
te wachten. Ik zal er dan maar dadelijk mee beginnen.
Uitzending: 28 juli 1961.
Léon de Smet overleed te Deurle op 9 september 1966.
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Staf Nees
Begijnenstraat 27, Mechelen
Toen wij ‘Ten huize van Staf Nees’ op het programma zetten, meneer Nees, hebben
wij ons afgevraagd waar dat zou gebeuren: Sint-Romboutstoren, de Beiaardschool
of het huis in de Begijnenstraat! Het was bijna een driehoeksgeval!
Maar dan toch een dat onschuldig is! Het is in elk geval zo dat ik mij op die drie
plaatsen thuisvoel, maar wonen doe ik natuurlijk hier.
Al lang?
Al 29 jaar. Ik heb het huis gekocht in 1930. Er was trouwens een reukje aan! Vóór
mij was hier het kantoor der belastingen!
Ai! Dat is een minder prettige referentie! Maar toch ook een troost: het dient nu voor
‘edeler’ doeleinden! Hoe komt die boog daarin?
Feitelijk was dit een oud herenhuis en de kamer hier telde zes vensters. Dat was wel
een beetje ruim en ik heb het op
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de helft teruggebracht. Het huis is voor mij ideaal gelegen: ik zit hier bijna onder de
toren, die ik trouwens van in mijn tuin kan zien, en ik kijk er graag naar. Verder is
het ook praktisch omdat men beiaardmuziek best van beneden kan beoordelen. Als
een van de leerlingen aan het oefenen is en hij maakt een fout, dan kan ik het hier
gemakkelijk horen en per telefoon kan ik hem dan zeggen wat er verkeerd was.
Dat noemt men modern onderricht. De taxichauffeur die me hier bracht, vertelde
me, ongevraagd en zonder dat hij wist dat ik u kwam bezoeken, dat als ik ooit naar
Mechelen kwam om naar een beiaardkoncert te luisteren, ik in uw straat moest komen
staan.
Het is zeker geen slechte plaats, maar beter is toch de bekende luisterplaats de Melaan,
hier een beetje verder. Vroeger, toen de gracht nog niet gedempt was, was dat een
zeer poëtische plek. De stad Mechelen heeft trouwens voor een ideale luisterplaats
gezorgd: een soort tuin met overdekte galerij. Ook als het weer tegenvalt, kunnen de
mensen daar naar het koncert luisteren.
Een beiaard is zeker geen huisinstrument, maar ik zie hier toch losse klokken staan.
Hebben die een betekenis?
Het zijn sierklokken of modellen van de een of andere gieterij. Deze hier b.v. is van
een Franse gieterij.
En u opgedragen. ‘En signe d'hommage à Staf Nees’.
Ja, die mensen komen nogal eens om raad vragen. Die daar is een Deense: ze staat
in een klokstoel zoals ze boven in de toren staat. Elke firma heeft zo haar eigen
manier en uitvoering om een klok te presenteren: kijk, deze is van een Engelse firma,
maar die klinkt niet!
Een inktpot! Vernuftig moet ik zeggen. Die klok lijkt toch ouder te zijn.
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Dat is een oude Dumery van de 18e eeuw. Dumery is de klokkengieter die de klokken
voor de Halletoren te Brugge heeft gegoten. In zijn aanbieding om de klokken te
gieten, zegt hij dat hij de beiaard ‘delikaat en harmonieus’ zal maken, wat hij ook
gedaan heeft. Deze klok is helaas gebarsten.
U zegt een Dumery. De klokken hebben dus ook een naam?
Allereerst van de gieter: zo spreekt men van een Hemony, een Van den Gheyn, een
Van Aerschodt, maar daarbij krijgen ze ook gewoonlijk een doopnaam: Salvator b.v.
Ik heb ginder nog een paar modellen staan. Kijk, dit is een sierklokje dat elk jaar in
juni ter gelegenheid van de ‘Dagen van Toren en Beiaard’ wordt uitgedeeld. Ge hebt
dat misschien al meegemaakt, het wordt klokkenwerpen geheten. Langs twee draden
glijden twintig kartonnen klokken naar het stadhuis toe. Op zeker ogenblik gaan die
klokken open en er vallen allemaal kleine klokjes in celluloïd uit. In elke grote klok
zit een celluloïden klokje met een nummer. Wie het klokje met het nummer
bemachtigt, krijgt zo een koperen sierklokje, dat voor de gelegenheid speciaal wordt
gegoten.
In juni zegt u. Ik zal zorgen dat ik er dit jaar bij ben. Daar wordt toch niet om
gevochten?
Het brengt wel enige drukte mee en trekt in elk geval veel volk.
Het borstbeeld daar moet wel een speciale betekenis hebben, dat het zo evident op
een ereplaats staat.
Edgar Tinel. Met wijst inderdaad op een band. Ik ben sinds 1922 koor- en orkestleider
van de Mechelse Kunstkring Edgar Tinel en ge weet dat Tinel meer dan 25 jaar
direkteur is geweest van de kerkelijke muziekschool te Mechelen.
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Hebt u hem nog gekend?
Hij is in 1912 gestorven en ikzelf ben maar van 1901. Maar ik heb in zijn instituut
mijn muzikale vorming gekregen en ik geef er ook les. Ik heb met de kunstkring
vrijwel al zijn werken uitgevoerd.
Dan bent u goed geplaatst om zijn werk te beoordelen. Wat denkt u erover?
Hij is een van onze grootste toondichters maar, door de tijdswerking en wegens de
omvang van zijn oeuvre, werd zijn werk minder geschikt voor uitvoering. Maar het
beste van zijn werk blijft leven.
Wat beschouwt u als het beste?
Het oratorium Franciscus. Het muziekdrama Godelieve staat muzikaal hoger maar
is minder bevattelijk voor het publiek. Ook Kollebloemen staat op dat niveau.
U voert niet die kring toch niet alleen werk van Tinel uit?
Nee, wel bij voorkeur Vlaams werk: Benoit, De Boeck, Blockx, Wambach,
Mortelmans, De Jong, Van Nuffel, Meulemans, Feremans en ook eigen werk. Maar
verder toch ook Bach, Händel, Mendelssohn, Liszt, Beethoven, Haydn, Mozart,
Stravinsky.
De wereld der groten! Mag ik, terwijl wij bezig zijn, nog even verder rondkijken?
Dat zal gauw gedaan zijn want ik ben geen verzamelaar van kunstwerken. Het zijn
allemaal dingen die het leven mij heeft aangebracht.
Dan spreken ze des te sterker van u en tot u. Dat borstbeeld daarboven is van u?
Ja. Joris Adelaere maakte twintig jaar geleden een borst-
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beeld van Jef Denijn en van mij. Ik zie er nu wel iets ouder uit.
Dat iets is niet veel! En die lijst daar?
Is een bladzijde perkament uit een oud misboek. Ik kreeg het verleden jaar ten
geschenke van een oud-leerling.
En dat schilderij daar?
Is van Jef Rottiers, beiaardier van Meise en daarbij kunstschilder. Jef Rottiers is de
samensteller van het boek Beiaarden in België.
Ik heb dat boek met groot profijt gelezen. U hebt het trouwens met een geestdriftig
voorwoord ingeleid.
Het werd door onze beiaardschool uitgegeven. Het is een boek dat op zijn tijd kwam
en Jef Rottiers heeft dat uitstekend gedaan. - Het schilderijtje ernaast kreeg ik van
schilder Hermans na een beiaardkoncert op de Sint-Kwintenskerk te Hasselt.
De kunstenaar die de kunstenaar aanspreekt. En daar staat nog een borstbeeld.
Een Kempense boerin in hout van de Mechelse beeldhouwer Boudewijn Tuerlinck.
U bent toch geen Kempenaar.
Nee, een onvervalste Mechelaar maar het is dan weer een geschenk van mijn
leerlingen en oud-leerlingen.
Ik had zoëven wel gelijk te zeggen dat de dingen hier voor u spreken. En die gekleurde
tekening daar?
Is van Jos Beek, ook een Mechelaar. Hij heeft ook die glasramen gemaakt. Hoe vindt
u die?
Kleurrijk en origineel. Het rechtse is mij direkt duidelijk natuurlijk: toren en beiaard.
Maar links?
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Dat zou u feitelijk aan mijn vrouw moeten vragen, die aan de opdracht heeft
meegewerkt. Het is een stamboom - de figuur daar moet ik zijn - en de schaapjes
zijn de mensen die van de kunst komen grazen.
Het is op zijn minst een mooi symbool. Zijn er nog meer plastische kunstenaars die
door toren en beiaard worden geïnspireerd?
Ik ken een duidelijk geval en dat is Alfred Ost. Die heeft eens over de honderd
tekeningen gemaakt over toren en beiaard. Waar die tekeningen nu zijn, weet ik niet.
Een ervan staat hier in een programmaboekje.
Daar zit kracht en vaart in. De beiaardier lijkt op u.
Ost heeft me tientallen keren als model gebruikt.
Dat is nog een tekening door de toren geïnspireerd?
Ja, de inwijding van de Sint-Salvatorsklok. De toren doet nogal lenig aan. In
werkelijkheid is hij meer massaal en stoer.
En onder zijn hoede zie ik nog beelden staan.
De Franciscus is van Jef Jacobs, alweer een Mechels beeldhouwer. Ik kreeg het na
de uitvoering van Tinels Franciscus. Ernaast is het projekt van Cantré voor het
Peter-Benoit-monument.
Muziek, klokken, Mechelen. Het spreekt uit al de dingen die u omringen. Daar aan
de muur ook nog.
Het is inderdaad weer van een Mechels schilder: Albert Geudens. Het stelt de kamer
met de grote luiklokken voor.
En die foto met de koning hier op de piano?
Ter gelegenheid van de Blijde Intrede te Lokeren werd de beiaard ingewijd. Ik mocht
toen aan koning Boudewijn
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een kompositie opdragen. De koninklijke familie heeft zich altijd voor het klokkenspel
geïnteresseerd. Voor de oorlog is koning Leopold naar Mechelen komen luisteren
en verleden jaar is prins Alexander met zijn makkers op de toren geweest.
Koninklijke belangstelling, voor een koninklijk instrument. Hoe bent u zelf tot de
beiaard gekomen?
Ik ben ermee opgegroeid. Ik woonde vlakbij de toren en heb van in mijn allereerste
jeugd de beiaard horen spelen. Mijn eerste muziekleraar was Jos van Beers, die een
privaatleerling was van Jef Denijn. Toen ik 10 jaar was, nam die mij al mee naar de
toren. Als jongen heb ik aan Jef Denijn al gevraagd om mij te leren spelen. Hij bekeek
mij eens en zei, - ik moet toen dertien jaar geweest zijn: ‘Eerst nog wat boterhammen
eten, manneke.’ Toen kwam de oorlog 14-18 en bleef de beiaard stil want Jef Denijn
verbleef in Engeland. Toen hij in 1918 terugkwam en zijn eerste koncert gaf in volle
winter - er was sneeuw en het was steenkoud - heeft dat op mij een geweldige indruk
gemaakt. Ik ben dan zijn leerling geworden, samen met Kamiel Lefévere, die nu
beiaardier is van het Rockefeller Memorial Carillon te New York.
Hoe ging dat leren?
Wel, we hadden allebei natuurlijk muziek gestudeerd. De zaterdag was het marktdag
in Mechelen en dan moest er beiaard gespeeld worden. Jef Denijn nam ons mee naar
de toren en zei: ‘Vooruit, speel maar.’ Wij probeerden dan de melodietjes te spelen
die we kenden. We hadden een halfuur per week les en die tijd moesten we dan nog
verdelen. Maar het ging. In 1920 werden we allebei als hulpbeiaardier aangesteld en
toen Jef Denijn in 1922 de beiaardschool stichtte, waren Lefévere en ik zijn eerste
officiële leerlingen en terzelfder tijd zijn hulpleraars. In
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1924 behaalden wij allebei het einddiploma met onderscheiding.
Om de waarheid haar recht te geven, moet men zeggen: u met grote onderscheiding
en Lefévere met onderscheiding. Ik ben het gaan nakijken! Maar u hebt dan toch een
leermeester gehad. Waar had Jef Denijn het geleerd?
Feitelijk ook op eigen kracht. Denijn studeerde toen zijn vader, die beiaardier was,
blind werd. Jef moest hem vervangen en hij heeft daar veel last mee gehad in het
begin. Hij kende drie liedjes en reglementair moest hij een half uur spel geven. Hij
speelde dezelfde melodietjes dan maar steeds opnieuw tot de tijd voorbij was. Maar
hij kreeg smaak in 't vak en heeft er zich dan op toegelegd.
Met het resultaat dat wij kennen. Nu is de toestand heel wat beter.
Dat geloof ik. We hebben nu in de beiaardschool zes oefenklavieren en daarbij een
oefenbeiaard in de toren van het hotel Busleyden.
Hoelang duren de studies daar?
In principe drie jaar. De leerlingen leren er niet alleen beiaard spelen en komponeren,
maar ook beiaardbouw en beiaardgeschiedenis: Jef van Hoof is leraar harmonie en
kompositie en ik geef de technische vakken.
En daarbij bent u direkteur. Bestaat er ook belangstelling voor?
Ja zeker. Vergeet niet dat het de enige beiaardschool is in de wereld. Zo komen er
leerlingen van overal: van België en Nederland natuurlijk, maar ook uit Frankrijk,
Engeland, Amerika, Kanada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is te danken aan
Mechelen dat dit Vlaams instrument in de
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hele wereld bespeeld wordt en ook dat van alle beiaarden in de wereld Vlaamse
liederen klinken.
Mechelen is toch een wondere stad. Ze heeft de hele wereld zowel orgel als beiaard
leren spelen. Hoeveel beiaarden zijn er wel in de wereld?
Wie kan dat precies zeggen! In Nederland en België meer dan 100. In Frankrijk bij
de 50. Verder in Engeland, Ierland, Kanada, Portugal, Duitsland. In Amerika alleen
zijn er bij de 100. Ik zal trouwens het genoegen hebben er daarvan deze zomer enkele
te gaan bespelen.
Betekent dit dat u naar Amerika gaat?
Jawel, in april en voor drie maanden. Men vraagt mij dat sinds jaren maar ik heb er
nooit toe kunnen besluiten. Nu is het eindelijk zover. Het wordt een hele reis kriskras
door heel Amerika en Kanada: ik moet er zowat veertig beiaarden gaan bespelen.
Dat is een hele eer en ik vind het prachtig dat u gaat. Dus bestaat er in Amerika veel
belangstelling voor beiaard?
Ja, dank zij de vooraanstaande beiaardiers, die trouwens allen in Mechelen werden
gevormd. Vergeet niet dat er vóór Jef Denijn praktisch niets bestond, dat men het
beiaardspel beschouwde als een soort folkloristisch relikwie. Er zit zeker een
folkloristisch element aan vast, maar daarbij heeft het kunstwaarde en is het een
kunstinstrument. Dat hebben wij moeten bewijzen o.m. door het opbouwen van een
literatuur van het instrument en de ontwikkeling van het repertorium.
Jef Denijn is begonnen met een metode samen te stellen: ik heb hem daarbij mogen
helpen en na zijn dood heb ik het werk voortgezet. Het grote werk is nu gedaan. We
beschikken nu over een repertorium van beiaardmuziek dat nog altijd uitgebreid
wordt.
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U bedoelt daarmee werken voor de beiaard geschreven?
Ja. Denijn heeft dat eerst gedaan. Ook Jef van Hoof heeft zeer goede werken
geschreven, die ideale voorbeelden zijn.
En uzelf hebt daar natuurlijk het leeuwenaandeel in gehad. Hoeveel werken schreef
u voor de beiaard?
Als men het in het bloed heeft... Een dertigtal specifieke beiaardkomposities en een
duizendtal bewerkingen, harmonizaties en arrangementen van allerhande vokale en
instrumentale werken uit de wereldliteratuur. Daarbij zijn een honderdtal
Oudnederlandse liederen, 200 Vlaamse liederen uit de 19e en 20e eeuw, 250 liederen
ontleend aan alle mogelijke nationaliteiten en verder werken ontleend aan de
muziekliteratuur van alle tijden. Ik heb het onlangs moeten samenzoeken voor een
bibliografie en daarmee weet ik het zo goed.
Dat is een jachttableau dat respekt afdwingt. Is er daarvan iets in druk verschenen?
Heel wat zelfs.
Kan een gewoon komponist ook beiaardmuziek schrijven?
Ja, als hij met de mogelijkheden van de beiaard vertrouwd is of zich door een goed
beiaardier laat voorlichten. De beiaardschool richt nu elk jaar een kompositiewedstrijd
in en daar bieden zich deelnemers van alle landen voor aan. Arthur Meulemans werd
daar al in bekroond en Henk Badings.
Kan men ook beiaardmuziek op het klavier spelen?
Toch wel. Ik zal het u dadelijk eens laten horen.
En beiaardmuziek op grammafoonplaat bestaat ook?
Maar ja, enkele platen toch. Hier, kijk.
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Hoelang bent u feitelijk al beiaardier? Ik herinner me dat er enkele jaren geleden
een jubileum werd gevierd.
Dat was in 1945, toen was ik 25 jaar beiaardier. Dat zijn mooie dagen geweest. Hier
hebt ge er nog een programma van.
Een welgevuld programma: koncerten en koncerten. Maar ik zie hier staan
geschenken: jubelboek, verzamelde beiaardwerken, beiaardklavier?
Dat jubelboek was een persoonlijk aandenken. Het ligt trouwens daar op de piano.
De verzamelde beiaardwerken is deze uitgave hier. En het beiaardklavier staat... op
de toren!
We hebben al een aardig woordje gesproken over uw werk als beiaardier, maar uw
aktieterrein is feitelijk veel ruimer. U bent ook leraar, orgelist, komponist en professor
aan het Lemmensinstituut.
Ja, ik kwam daar uit als leerling in 1922 en werd er in 1924 leraar na het afsterven
van Oscar de Puydt. Ik heb daar aan de vorming van heel wat orgelisten mogen
meewerken. Verder ben ik sinds jaren orgelist aan de
O.-L.-Vrouw-Aan-Hanswijkkerk. Ter gelegenheid van de 950e jubelviering van
O.-L.-Vrouw van Hanswijk heb ik speciaal een Maria-oratorium gekomponeerd.
Uw beste werk?
Zeker een van mijn belangrijkste. Elk jaar wordt het nog gedeeltelijk opnieuw
uitgevoerd.
Hoe dat?
Elk jaar gaan er 100 engelen mee in de processie, die deze liederen zingen en ik
begeleid hen op een rollende beiaard. Het maakt altijd nogal indruk.
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STAF NEES ...beiaarden over Vlaanderen en de wereld
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STAF NEES op de toren van Sint-Rombauts.
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Dat is weer een reden meer om naar Mechelen te komen om dat te zien. Daarbuiten
hebt u nog heel wat gekomponeerd?
Het is moeilijk om dat allemaal op te noemen: missen, motetten, oratoria. Mijn
voornaamste oratorium is Simon-Petrus. Verder heb ik een Sint-Romboutsmis voor
5 stemmen. De kreatie daarvan is de laatste uitvoering die Mgr. Van Nuffel heeft
gedirigeerd. Om het ordevol op te noemen, zou ik de lijst moeten nagaan. Kijk, in
dit boekje werd alles samengebracht tot in 1952. Het werd uitgegeven door de
uitgeverij voor Gemeente-administratie te Kortrijk.
Dat kan nogal tellen. Negen bladzijden bibliografie. Profane liederen met
klavierbegeleiding, godsdienstige liederen met klavier- of orgelbegeleiding, profane
koorwerken, godsdienstige kantaten, oratoria, toneelmuziek en een lange lijst
kerkmuziek. En daarbij komt nog beiaardmuziek en orgel. Alle respekt, men mag wel
zeggen dat u uw leven niet in ledigheid hebt doorgebracht. Welke toneelmuziek hebt
u geschreven?
Voor het Sint-Romboutsspel. Dan voor De danser van O.-L.-Vrouw, een toneelspel
uit het Duits vertaald door Wies Moens. Dan ook voor het H.-Doornspel te Mol.
Mag ik u mijn vrouw voorstellen. Ik heb helemaal vergeten dat wij koffie moesten
gaan drinken.
Mevrouw: Ik heb dat gedacht. Mag het nu gebeuren dan laat ik het hier brengen om
het u gemakkelijk te maken.
Dat is een goed idee want deze bezoeker raakt niet uitgevraagd en peilt mijn hart en
nieren. En laat de kinderen ook eens goeie dag komen zeggen.
Feitelijk ben ik nog helemaal niet uitgevraagd en heb ik nog een ander verzoek.
Zouden we eens niet naar de toren kunnen gaan en u daar zien spelen? Het is hier
toch vlakbij.
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Graag, als gij de 400 trappen mee wilt opklimmen want een lift is er niet.
400 trappen! Voor de kunst is me niets te veel. En doet u dat geregeld?
Het kan niet anders. Trouwens, dat houdt lenig!
Mevrouw: Drinkt u nog een slok koffie als hartversterking.
Zeer graag, mevrouw, ik vrees dat ik het nodig zal hebben.
Zullen we dan gaan?
En dit is dan het verheven heiligdom. Korter bij de hemel kan men wel geen
werkkamer hebben. En wat een gezicht!
Als 't klaar weer is kan men van hier Brussel, Antwerpen, Lier en Leuven zien. En
dan de stad beneden en het Dijledal. Ik zie het haast elke dag en ben nog niet
moegekeken.
Het is sprookjesachtig en verrukkelijk. Ik hoop dat de camera's er iets van bij de
kijkers kunnen brengen. Het is om er uren op te kijken. En dat is dan uw beiaard.
Die van de stad Mechelen!
Ja. Maar hoe zou ik het zeggen, geestelijk bent u er toch de bezitter van. Hoeveel
klokken hangen hier samen?
49 klokken, samen 38.000 kg. De grote Salvatorsklok alleen weegt 8884 kg. Het is
de zwaarste die we hebben.
Dat zijn cijfers met gewicht. Telt een beiaard altijd zoveel klokken?
Het ideaal is een beiaard met 4 oktaven, dat is 49 klokken. Mechelen had er 48 tot
in 1947. Toen is er de klok van de bevrijding bij gekomen. Lier b.v. telt er 44, Mol
49, Postel
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40. Die van New York telt er 76 en weegt 20 ton. Dat is natuurlijk naar Amerikaanse
maat!
Mechelen is dus de grootste van het land?
De zwaarste en ook de beste. De Sint-Pieterskerk te Leuven telt er ook 49 maar ze
zijn veel lichter, 17.582 kg. samen. Leuven is trouwens een uniek geval: daar bevinden
zich binnen de vierkante kilometer drie beiaarden: die van Sint-Pieter, die van
Sint-Geertrui, 47 klokken, samen 15.061 kg., en die van de universiteitsbiblioteek,
48 klokken en 31.751 kg. gewicht. Maar helaas, geen enkele van de drie is in perfekte
staat. Drie beiaarden is ook een beetje veel.
Wie het breed heeft...
Jawel, maar een beiaard moet goed onderhouden worden en geregeld hersteld. En
dat is altijd de miserie geweest. In het boek van Rottiers Beiaarden in België staat
een leuk gedicht uit de 16e eeuw dat daar al over spreekt. Dat moet ge eens lezen.
Ik moet het hier ergens hebben. Het staat achteraan in het boek. Hier.
Ten is mi geen geheym ghewis
Dat er so vele burghers claeghen
Dat min ghespeel niet soet en is.

Dat kan zeker van deze beiaard niet gezegd worden. Zouden we hem nu eens mogen
horen?
Zeg maar wat u verlangt.
Een werk van u natuurlijk.
Goed dan...
Als men u hoort en bezig ziet, zou men het ook willen kunnen. Maar begin er maar
aan: 49 klokken. Hoe worden die klepels bewogen?
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Men slaat op de toets, die verbonden is met een heel stel horizontale draaibare staven,
elk voorzien van twee haaks op elkaar staande tuimelaars; de ene is door draad
verbonden met de klepel, de andere met de toets.
Dat lijkt me een hele techniek.
Dat is ook zo. Een goede beiaard monteren is een heel werk. De klokken moeten op
gepaste hoogte, logisch opgesteld staan in regelmatige rijen boven elkaar: met een
dekoratieve vulling van torenopeningen mag men daarom geen rekening houden.
Bij zware beiaarden moeten de basklokken in een lagere verdieping hangen.
En dat bepaalt allemaal de kwaliteit van de beiaard?
Dat en nog meer. De zwaarte en het aantal van de klokken spelen een rol, de juiste
stemming, de geschiktheid van de toren, het systeem, de toestand van het
mechanisme...
Een hele wetenschap.
Die veel werk vraagt. Ik wordt geregeld verzocht beiaarden te keuren of raad te geven
voor het herstellen of bouwen van een beiaard. Dat kost mij uren berekening, kontrole,
onderzoek en brengt mijn eigen werk een beetje in het gedrang. Daardoor komt het
o.m. dat ik minder komponeer dan mij lief is.
Ik wil het graag geloven. Draagt elke klok een opschrift?
Er staat altijd iets op, al is het maar de naam van de gieter. Op de Mariaklok hier
staat heel poëtisch:
Maria es minen soeten name
myn gheluyt sy Gode bequame
Meester Symon Waghevens ghaf myn acoort
M CCCC XCVIII screef men voort.

Hoe is de beiaard feitelijk ontstaan? Of moet ik carillon zeggen zoals de Hollanders?
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Het is gek voor zo een typisch Nederlands instrument een vreemde naam te gebruiken.
De beiaard is even typisch Vlaams als het begijnhof of het belfort. Men vindt hem
nergens anders ter wereld of hij werd er van bij ons geïmporteerd. De slag op de
uurklok is het begin. De torenuurwerken kwamen hier in de 14e eeuw in gebruik.
Daar de burgers soms te laat begonnen te luisteren om het uur te kennen, kwam er
al gauw een waarschuwingsteken om te zeggen: pas op, we geven het uur. Men noemt
dat de voorslag: drie kleine klokjes tinkelen even en dan slaat het uur. Aan die
voorslag werd uitbreiding gegeven en al gauw speelde die een melodietje, met 6 of
8 klokken dan. Wij weten b.v. met zekerheid dat in 1480 in de abdij van Park te
Leuven door zes klokjes een geestelijk lied werd gespeeld: Inviolata, integra et casta
es Maria: Maria gij zijt onbevlekt, rechtvaardig en zuiver. Daarna kwam dan het
klavier in gebruik: door op een toets te slaan, klopte de klepel tegen de klok. De 17e
eeuw was een grote bloeiperiode: men kende toen beiaarden met 36 en 40 klokken.
In de 18e eeuw waren er meer dan 400 beiaarden. Toen kwam echter het verval:
oorlogen, de Franse Revolutie, de klokken werden aangeslagen om kanonnen te
gieten... In de late 19e eeuw is de wederopbloei dan begonnen met Jef Denijn.
En zijn werk hebt u schitterend voortgezet. Klokken gieten, is dat ook een specialiteit
van bij ons?
We hebben altijd goede klokkengieters gehad, heel de geschiedenis door en we
leverden aan heel de wereld. Melchior de Haze van Antwerpen b.v. leverde in de
17e eeuw de klokken voor het Escuriaal te Madrid en ook voor het Prado. Willem
Witlockx, eveneens van Antwerpen, maakte die voor Mafra in Portugal. Daar is
trouwens een mooie anekdote aan vast. Jan V, koning van Portugal, die rond 1730
onze gewesten bezocht, geraakte in bewondering voor
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onze beiaarden. Hij informeerde naar de kostprijs van een volledige beiaard en toen
die hem werd gezegd, zou hij hebben uitgeroepen: ‘Ik vind zo een spel goedkoop,
geef er mij twee!’ - Dan hebt ge nog de firma's Van den Gheyn en Van Aerschodt
van Leuven, die klokken leverden voor Hamburg, Rome, Kopenhagen, Engeland,
Philadelphia. Nu is onze grootste klokkengieter Michiels, die te Doornik werkt maar
van Mechelen afkomstig is. Mechelen en Leuven zijn altijd twee belangrijke centra
geweest voor het gieten van klokken. Het is spijtig dat Mechelen dat niet gebleven
is, hoe wij ons er ook voor hebben ingespannen deze industrie bij ons te houden. Het
ware een ideaal geweest. Nu zijn er klokkengieterijen in vele landen. De klokken
van de universiteitsbiblioteek te Leuven b.v. komen uit Croydon, Engeland. Het was
een gift van 16 Amerikaanse ingenieursverenigingen om hun gesneuvelde leden te
herdenken.
Er wordt nu ook veel gesproken over elektronische beiaarden. Ik meen zelfs dat er
sprake is geweest is zo een elektronische beiaard te plaatsen op het Brusselse stadhuis.
Dat is geen beiaard, dat is een muziekdoos. Ook op Civitas Dei op de
Wereldtentoonstelling hadden ze dat ersatzprodukt geplaatst en het is spijtig dat dit
gebeurde in het land waar de beiaardkunst ontstaan is. Men had die moeten plaatsen
in het Amerikaans paviljoen of in het elektronisch paviljoen. Geen enkel serieus
beiaardier zal zo een ding willen bespelen. Kijk, hier hebt ge zo een elektronische
beiaard: een simpel muziekdoosje! Versterk dat en ge hebt een elektronische beiaard:
mechanisch, onpersoonlijk, zielloos. Trouwens, in Amerika is het systeem ver van
populair. Verleden week was er hier nog een Amerikaan bij me en die zei: een beiaard
zonder klokken kan evenmin bestaan als een orgel zonder pijpen. Hij kan het niet
beter
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zeggen. Trouwens, mijn reis naar Amerika staat ook in verband met dat probleem.
Dat is een duidelijk standpunt! Is er beiaardmuziek uit het verleden bewaard
gebleven?
Weinig. Er is een 17deëeuws beiaardrepertorium van Johannes de Gruyter, beiaardier
van Antwerpen, en een van beiaardier Dupont van Winoxbergen. Feitelijk is er maar
een groot komponist van beiaardmuziek en dat is Mathias van den Gheyn uit Leuven,
die in de 18e eeuw leefde. Hij was beiaardier en orgelist te Leuven en stamde uit een
familie van klokkengieters. Hij heeft oorspronkelijke beiaardmuziek achtergelaten:
Preluden. Die werken werden niet meer gespeeld en waren onbekend. Ik heb het
geluk gehad ze te ontdekken. Het is zeer kostbaar en leerrijk werk, bijzonder nuttig
materiaal, ook voor studie. Nu wordt zijn werk in heel de wereld gespeeld zoals
trouwens alle Vlaamse beiaardmuziek in de wereld wordt gespeeld. Van den Gheyn
is voor mij de Bach van de beiaardmuziek. Kijk, hier heb ik een afschrift van zijn
werk.
Wat bedoelt u met afschrift?
Ik heb dat werk aan de huidige eisen aangepast. Het origineel berust in de Kon.
Biblioteek te Brussel. In een verzameling van 18deëeuwse toondichters, die ik bezorgd
heb, werden ook twee preluden van Van den Gheyn opgenomen.
Ik moet zeggen dat ik de komponist helemaal niet kende. Maar we hebben nog weinig
of niets gezegd over de maandagse beiaardkoncerten. Die hebben nog steeds plaats?
Vast en zeker en ze kenden deze laatste zomer een grote toevloed tijdens de
Wereldtentoonstelling. Jef Denijn is daarmee begonnen op het einde van de 19e
eeuw. De grootste glorie kenden ze na de eerste Wereldoorlog: toen
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werden bussen en extra-treinen ingelegd naar Mechelen om ze bij te wonen. Mechelen
was toen helemaal alleen om beiaardkoncerten te geven, nu gebeurt dat in vele
plaatsen omdat Mechelen bekwame beiaardiers uitzond. Het is een verlies voor
Mechelen maar een winst voor de beiaardmuziek. Toch denk ik dat Mechelen de
ideale plaats blijft wegens de omgeving, de traditie, de geest, de beiaard zelf.
En de beiaardier! Verneemt u soms hoe de mensen op uw spel reageren?
Ja, en soms op vreemdsoortige manieren. Op een beiaardkongres te 's-Hertogenbosch,
na het laatste koncert, hebben de studenten mij op hun schouders getorst en mij rond
het plein gedragen. Ze hebben het trouwens niet lang uitgehouden! Na een koncert
hier te Mechelen voor een groep van 800 Russen kom ik beneden en krijg daar een
stapel van de meest diverse dingen, die ze in allerhaast hadden verzameld om mij te
danken: medailles, postzegels, prentbriefkaarten enz. Een andere groep, Fransen,
had inderhaast een kollekte gehouden en wilde mij een extra-honorarium aanbieden.
En dan zijn er nog de getuigenissen en brieven, zo van deskundigen als van
eenvoudige mensen. Dat doet toch plezier.
En heel Vlaanderen bewijst u eer in zoverre zelf dat bij onze mensen de beiaard
synoniem is geworden met Staf Nees. U hebt daar straks met zoveel liefde gesproken
van de Bach van de beiaardmuziek. Zou u ons ten afscheid geen stuk uit zijn werk
willen spelen?
Ik vraag niets liever want ik speel liever dan over het spelen te spreken!
Uitzending: 20 februari 1959.
Staf Nees overleed te Mechelen op 25 januari 1965.
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Renaat Veremans
Vlaamse Kunstlaan 32, Antwerpen
‘'t Zijn weiden als wiegende zeeën’. Dat lied moet voor u een soort visitekaartje zijn,
meneer Veremans.
Daar is iets van. Hugo Verriest b.v. zei nooit mijn naam. Dat was altijd: Vlaanderen,
hoort ne keer!
Dus Hugo Verriest kende ‘Vlaanderen’ al. Wanneer werd dat dan wel gekomponeerd?
Nog vóór de eerste Wereldoorlog, in 1910.
Een eerste kreatie die meteen een bravourestukje was.
Mijn allereerste kreatie was het niet! Op school was ik niet sterk in rekenen, nu
trouwens nog niet. Op zekere dag hadden wij weer te doen met een koopman die
zoveel graan wou verkopen en wij moesten voor hem uitrekenen hoeveel winst hij
zou hebben als... Enfin, ge kent dat. Ik zag er geen dag door. Ik begon ter afleiding
wat te bladeren in Bols en Muyldermans, dé Nederlandse bloemlezing uit die tijd.
Ik bleef stil bij een gedicht Liefde van Jezus van ik weet niet meer welke dichter. Ik
begon lijntjes te trekken,
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Handschrift van Renaat Veremans.
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die een notenbalk vormden en schreef muziek bij de verzen. Het was voor harmonium
bedoeld want ik vond dat dat meer religieus was!
U had dan toch al muziek geleerd?
Van mijn vader. Die maakte me wegwijs in de notenleer en onderwees mij het
klavierspel, zodat ik als achtjarig ventje al heel wat op de piano kon laten horen.
Trouwens, muziek was het enige dat op school ging.
En u hebt dan ook resoluut de weg van de muziek gekozen?
Dat is zeker een vraag naar mijn biografie. Goed. Lemmensinstituut Mechelen.
Conservatorium Antwerpen. Orgelist van Sint-Paulus. Dirigent van de Koninklijke
Vlaamse Opera - 23 jaar. Professor muziekleer Conservatorium, nu mijn laatste jaar.
En tussen twee haakjes: ik ben ook direkteur geweest van het Conservatorium te
Brugge.
Beknopter kon u het alleszins niet zeggen. Maar hiermee hebben we ‘Vlaanderen’
laten vallen. Wanneer is het lied ontstaan?
Toen ik op het Lemmensinstituut was. Het is een gelukkig toeval geweest. Dat moet
ik niet vertellen, hé?
Toch wel. Het is zo populair dat de kijkers het zeker graag nog eens horen, ook al
zouden ze die geschiedenis kennen.
Goed, maar op uw verantwoordelijkheid. Telkens als ik het vertel, begin ik trouwens
met te zeggen dat het de laatste keer zal zijn. Door Voor Taal en Volk te Mechelen
werd een volkslied gevraagd. Een vriend van mij zette mij aan om aan die prijsvraag
mee te doen. Mijn eerste reaktie was natuurlijk: nee. Ik had vrijwel nog nooit
gekomponeerd en zou niet weten op welke tekst ik iets zou moeten aaneenrijgen.
Mijn vriend was op alles voorbereid en had het
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gedicht Vlaanderen bij zich. Ik heb het dan toch geriskeerd en het ging vanzelf: in
één geut stond die melodie op papier. Ik zond het naar de vereniging te Mechelen,
zonder illuzies. Enkele weken later kwam mijn vriend me opzoeken: hij had een brief
gekregen uit Mechelen waarin hem werd gevraagd of hij het adres van een zekere
Veremans niet kon bezorgen. Mijn vriend had ook aan die prijsvraag meegedaan en
hij had niet vergeten zijn adres op zijn brief te schrijven, hetgeen mij was ontgaan.
Vermits de beide inzendingen uit Lier kwamen, dachten ze te Mechelen op die manier
aan mijn adres te komen. Ik ben dan zelf naar Mechelen getrokken en kwam daar
terecht bij een dokter, die voorzitter was van Taal en Volk. Toen ik hem zegde dat
ik Veremans heette, zegde hij mij dat ik aan mijn vader moest zeggen dat zijn lied
Vlaanderen bekroond was. Ik had toen al de moeite van de wereld om hem ervan te
overtuigen dat ik Renaat Veremans was.
Hoe oud was u dan wel?
Zestien jaar. Tiens, ginder hangt nog een jeugdportret uit die tijd. Het is van Frans
Ros, ook van Lier.
Men herkent er nog gemakkelijk uw trekken in. U zegt daar: ‘ook van Lier’. Dat
klinkt in uw mond als een soort onderscheiding of diploma.
Al wat van Lier komt, is goed, te beginnen met de Lierse vlaaikens.
En Timmermans.
Ja, de Fé, de beste mens die ik in mijn leven gekend heb. Aan de muur daar hangt
een zelfportret van hem. Het heeft trouwens zijn geschiedenis. Op zekere dag komt
hij met zijn schildersgerief bij ons binnen en op de tafel ligt een bruine papieren zak,
waarin ons moeder juist stijfsel had gehaald. Dat is goed om op te schilderen, zei de
Fé.
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Hij ging voor de spiegel staan en begon zijn eigen portret te maken en dat werd deze
kop.
Er is iets Jordaensachtigs in.
Dat was juist na onze kwaje periode, die van het spiritisme en het vegetarisme. Ik
was er zo mager van geworden, dat ik twee keer moest binnenkomen eer ze mij
zagen. Mijn vader was daarbij beenhouwer, ge ziet van hier wat hij ervan dacht. We
hebben het dan ook niet volgehouden en de ommekeer was het begin van Pallieter,
de lof van de levensvreugde. Het schilderijtje daarboven is ook van de Fé: het is het
kerkje van Vlassenbroek.
Kostbare dingen.
Voor mij zijn het relikwies.
Het schrijfwerk gebeurt aan het bureautje daar?
Ook het komponeren. Ik komponeer nooit op de piano: daar gaat het met de handen
en het moet met het hart en de hersens gebeuren. Ik maak soms werken kompleet af
zonder dat ze er hier in huis één noot van gehoord hebben.
En de inspiratie?
Komt van overal aangewaaid. Op straat, op de trein, op de tram. Het motief dan toch.
Vlaanderen herrijst b.v., het bekende lied van Van Wilderode, heb ik gekomponeerd
toen ik met de tram van de Grote Markt van Brugge naar Sint-Kruis reed. Terwijl ik
de noten neerschreef, hoorde ik als het ware de massa zingen. Met de Adagioliederen
is het anders gegaan: daar is de muziek langzaam van moeten groeien. De Fé had
me die bij zijn laatste bezoek voorgelezen en me gevraagd er muziek bij te schrijven.
Hij heeft de muziek nooit mogen horen.
En het is wonder werk. Van wie is dat doek daar? Ik zou zeggen dat het...
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Het begijnhof te Lier. Het heet officieel De Blauwe Poort en is een jeugdwerk van
Isidoor Opsomer, ook van Lier.
Dus goed. Hebt u hem te Lier nog gekend? Hij is toch enkele jaren ouder?
Ja, maar ik ben van 1894 en Opsomer is tot aan de eerste Wereldoorlog in Lier
gebleven. Ook zijn broer Jacques, de komponist, heb ik goed gekend. Hij is een
toondichter die helaas te weinig bekend is. Hij heeft prachtige René de Clercqliederen
geschreven. Van zijn lied Magnificat van een kloosterling zei Lambrecht Lambrechts,
dat het van het schoonste was dat wij in Vlaanderen hadden.
Ik moet tot mijn schande bekennen dat ook ik hem niet ken, maar het is goed dat er
eens de aandacht op wordt gevestigd. En dat bomentableau daar?
Is van De Vaere van Damme. Het zijn de bekende bomen langs de vaart. Ik heb dat
gekregen na mijn Brugse tijd.
Toen u daar direkteur was?
Ja, dat heeft niet zo heel lang geduurd, maar ik hield zoveel van Brugge dat ik er tien
jaar ben blijven wonen. Ik heb er trouwens het Veremanskoor gesticht dat nu nog
altijd goed presteert.
Inderdaad. En het schilderij met de hoeve.
Is van Tilleux. Heb ik van mijn vader geërfd. Vader was wel beenhouwer maar hij
hield veel van muziek en plastische kunst. Zijn ambitie was schilderijen kopen en
zo kwam het dat hij een hele verzameling bezat van Tilleux in zijn Lierse periode.
De kop van de dirigent doet vertrouwd aan.
Franz Lehar. Hij heeft mij dat portret gegeven bij mijn bezoek aan Wenen. Dat was
ook goed. Lehar vond dat
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de beste schoenen uit Antwerpen kwamen en vóór mijn vertrek hier, schreef hij mij
of ik een paar balschoenen voor zijn vrouw wou meebrengen! Ik heb dat natuurlijk
gedaan.
Wat de muziek allemaal in de hand kan werken!
Nog beter dat dan ruzie!
En dit is dan een kop van u.
Is van Maurits van Reeth, de zoon van Flor.
Flor van Reeth was een andere goede vriend van de Fé en van u.
Wij waren drie gezworen kameraden. Zie ik heb er deze dagen nog aan moeten
denken. Wij hadden de gewoonte elk jaar op Goede Vrijdag samen te komen te Lier,
om Pallieterland te bezoeken. Dat jaar nu gingen we naar de Netevallei waar de zuster
van de Fé woonde. Die schonk ons van de beste lambik die ik in mijn leven heb
geproefd. We zaten op het terras en zagen de Nete vloeien. Het was prachtig weer.
De Fé hief zijn glas op en zei: ‘Door dat bier zie ik de Nete bijna gotisch.’ Vandaar
gingen we naar een oud kapelletje, dat verlaten stond in het veld, omringd door
olmen. Achter het kapelletje was de sakristie en ook de keuken van het kosterke dat
daar woonde. Tegen de middag kondt ge in dat kapelleke altijd rieken wat er te eten
was. Het was nu wel Goede Vrijdag en liturgisch gesproken mocht er geen muziek
gemaakt worden. We waren echter wat geestelijk verheugd en de Fé zei ineens:
‘Improvizeer eens wat.’ Wat ik ook gedaan heb. Toen we het kapelleke verlieten,
bleef de Fé ineens staan en sloeg met zijn stok op de grond. ‘Vrienden,’ zei hij, ‘die
lambik, dat Neteland, dat kapelleke, dat moet iets worden. We moeten daar alle drie
iets over maken en het moet volgend jaar op deze dag af zijn.’ We hebben onze
belofte
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gehouden. Bij Flor van Reeth werd het de H.-Geestkerk, bij mij de Mis ter ere van
Sint-Franciscus, bij Timmerman De pastoor uit den bloeyenden wyngaerdt. In het
boek staat trouwens als opdracht: ‘Aan mijn druivensappige vrienden Flor van Reeth
en Renaat Veremans.’
Wat er achter een opdracht allemaal kan steken. De kunst bewandelt wonderlijke
wegen. Het is toch de enige mis niet die u gekomponeerd hebt?
Nee, ik heb er nog een Ter ere van Sint-Jozef en een Missa brevis. Mijn laatste
geestelijk werk is ook weer een mis Ter ere van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, met
begeleiding van kopers. Ze werd voor het eerst uitgevoerd in de St.-Gummaruskerk
te Lier op de 10e verjaringsdag van het afsterven van de Fé.
U blijft over de dood heen nauw aan Timmermans verbonden. Ik zou bijna zeggen:
Egidius, waer bestu bleven...
Ik mis de Fé. Mijn laatste symfonisch werk Nacht en morgenontwaken aan de Nete
draagt als opdracht: In Memoriam Felix Timmermans. Het is een herinnering aan de
wandelingen die we samen aan de Nete hebben gemaakt. In die tijd was er op
St.-Gummarustoren nog een nachtwaker, die om het halfuur met hoorngeschal het
‘slaap gerust’ blies. Dat motief heb ik gebruikt als finale van de nacht op de Nete.
Werd het al uitgevoerd?
Het werd gecreëerd door het orkest van de B.R.T. onder de leiding van Daniël
Sternefeld.
Waar bent u nu mee bezig?
Met het laatste deel van Symfonie. Ik hoop het over enkele weken klaar te hebben.
Mogen we daar niet een handschrift van zien?
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Hier staat er een. Het is de schets van een kinderkantate op tekst van Heikan. En hier
is een blad uit Symfonie. Ik heb niet veel handschriften, ze zijn bijna allemaal in het
museum voor Vlaamse Letterkunde.
Daar staat ‘Scherzo’. Dat moest u voor ons eens spelen, zo fris van 't blad.
Dat kan ik niet meer, die tijd is voorbij, dat is voor virtuozen.
Goed, maar u gaat ons toch nog iets laten horen.
Een improvizatie direkt als ge wilt.
Dat is nog beter. Ik zie daar zo duidelijk nieuwe partituren van Richard Strauss
liggen. Heeft dat een betekenis?
Het is de komponist waar ik het meest van hou. Ik heb die partituren van Hullebroeck
gekregen voor mijn verjaardag.
U werd een goeie maand geleden inderdaad 65 jaar. Een laat maar hartelijk proficiat!
Het is een schone dag geweest. Ik wist niet dat ik zoveel vrienden had. Ik heb daar
een hele hoop originele felicitaties gekregen. Dat moet ge toch eens zien.
Dat is een heel album!
Loof ik de kracht van uw strijdende zangen,
dank ik de God die u kunstenaar schiep,
'k zie gans mijn volk ‘als met tover omhangen’
in uw muziek, zo doorvoeld ‘en zo diep...’
Blanka Gijselen

Door uwe liederen vaart de openheid en de frisheid van Hölderlins
belijdenis: ‘Ueber alle Gipfeln weht's’.
Victor Leemans
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God schiep het lied,
Gij geeft het stem,
Méér doet Gij niet
dan 't lied van Hem,
die hoofd en hart vol dromen schiep,
weer wakker roepen waar het sliep,
om het te zingen in de tijd
verlangensziek, bedroefd, verblijd,
tot Hij uw stem, die juicht en schreit
weer zwijgen doet - in Hem bevrijd!

Aan Renaat Veremans, edel kind van God, trouwe zoon van Vlaanderen, heerlijke
schepper van zoveel onvergankelijke schoonheid, nobele vriend; nog véle, véle jaren!
Albert Westerlinck
Ik moet het allemaal nog klasseren. Dat heeft me dan ook veel plezier gedaan.
U hebt voorzeker ook nog brieven van Felix Timmermans.
Natuurlijk. Maar ze zijn niet allemaal publiceerbaar... Kijk, hier hebt ge'r een. En er
zijn dan ook de opdrachten in zijn boeken. Ik heb die natuurlijk allemaal. Hier staan
ze.
In Pallieter:
Edeghem 5 Sept. 1917 (schoon weer)
Aan mijnen grooten vriend en fijn gevoeligen kunstenaar Renaat Veremans,
uit vriendschap, kolossale bewondering en wat weet ik allemaal.
Felix Timmermans
In De Pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt:
Aan Renaat Veremans, dit boek van geloof, dat hij heeft zien groeien
en mee helpen bloem maken door zijn muziek, die toch zoo schoon is;
genegen vriendschappelijk en hartelijk.
Lier 13 Juni 1924
Felix Timmermans

Joos Florquin, Ten huize van... 2

179
Leest u veel? Hebt u een voorliefde?
Ja, voor Ernest Claes. Dan historische boeken. En alles over Bernadette. Ik heb voor
die heilige een grote voorliefde.
Dan hebt u er zeker muziek voor geschreven.
Nu pas op een tekst van Pater Stracke. Het moet dit jaar bij het Davidsfonds
verschijnen.
U hebt zelf ook een boek geschreven over Felix Timmermans.
Ik heb dat niet kunnen laten. Schrijven is trouwens nogal wat gemakkelijker dan
muziek komponeren. Ik heb voor mijn boek onmiddellijk een prijs gekregen. Daarom
zal ik er nooit een tweede schrijven, want een tweede prijs zou ik wel niet krijgen!
Uw biblioteek staat weer onder de hoede van Timmermans.
Die kop heeft Maurits van Reeth weer gemaakt. De Gezelle is van Oscar Jespers.
U hebt voorzeker heel wat liederen van Gezelle op muziek gezet?
Heel weinig! De gedichten van Gezelle zijn mij altijd zo muzikaal voorgekomen,
dat ik meende dat ze alle muziek konden missen. Ik heb alleen 'k Hore tuitend
hoornen, 't En zal, Klaar bloed en louter wonden, Heer der Hemelen. Maar onder
de oorlog is mij dan iets vreemds overkomen. Ik krijg de XIV Stonden van Gezelle
in mijn handen en toen ik dat las, had ik de indruk dat deze teksten om muziek riepen.
De droevige omstandigheden van de oorlog brachten mij in de juiste stemming om
het lijdensverhaal van Kristus te verklanken. Ik was absoluut overtuigd dat Gezelle
dat werk voor een musicus had geschreven. Als de laatste noot gezet is, lees ik bij
toeval in Streven
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dat Gezelle dit werk had geschreven om baron Ryelandt er muziek bij te laten maken.
Ik was op de slag fel ontmoedigd. Ik heb een grote bewondering voor Ryelandt en
ik was overtuigd dat zijn werk heel wat beter zou zijn dan het mijne. Ik las dan verder
dat baron Ryelandt dit werk vernietigd had. Het is het werk waar ik het meest van
hou en ik ben de B.R.T. bijzonder dankbaar dat het dit oratorium elk jaar op Goede
Vrijdag uitzendt.
Moet voor u inderdaad een grote voldoening zijn. Wie heeft die kop van u daarboven
gemaakt?
Frans van der Smissen van Brugge. Het is de tweede editie. De eerste kop werd door
een klein hondje omvergelopen...
Kleine oorzaken, grote gevolgen! En van wie zijn die weiden, niet als wiegende zeeën,
maar met grazende koeien?
Van Floris Jespers. Ik heb die van hem gekregen na een heftige diskussie over de
opvatting van de plastische kunsten. Ik kreeg drie schilderijen omdat hij meende dat
ik drie kinderen had. Toen hij vernam dat ik er vier had, zou ik er nog een bij krijgen,
maar dat moet nog gebeuren!
Misschien denkt hij er nu aan! Mogen we in de kamer daar ook eens gaan kijken?
Natuurlijk. Ik heb geen geheimen.
Dat is natuurlijk een Timmermans en een zeer typische.
Ja, processie op het begijnhof. Het doek ernaast is weer een Tilleux.
En het Lieve Vrouwke ervoor?
Heb ik gekregen van de Kolettientjes van Turnhout. Ze zijn mij zeer genegen en ik
hen ook. Ik komponeer veel voor hen. Kijk, voor mijn verjaardag kreeg ik dat
Kempens boerenpaartje. Is dat niet lief? Een echt vertelselke. In de hall
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heb ik nog zo een Lieve Vrouwke dat Lia Timmermans voor ons heeft gemaakt.
Het is charmante kleinkunst en schept sfeer. En daar nog een doek?
Dorp in Zeeuws-Vlaanderen van Reimond Kimpe van Gent. Die was kondukteur
van Bruggen en Wegen te Lier en ook een goede vriend van Timmermans. Hij was
zelfs getuige bij het huwelijk van de Fé. Als Fé een hoofdstuk klaar had van Pallieter,
werd dat altijd bij Kimpe aan huis voorgelezen. Het boek Pallieter was aanvankelijk
twee keer zo dik als het nu is. Daar is heel wat uitgevallen en veranderd. Zo wilde
Timmermans aanvankelijk Pallieter laten sterven. Wij konden dat niet aannemen en
de finale zoals ze nu is, werd door Kimpe geïnspireerd. Hij zei: ‘Stel u eens voor dat
al die schoon bomen uit het Netedal verdwijnen en dat ze vervangen worden door
telefoonpalen. Wat moet Pallieter dan doen? Verdwijnen.’ Fé riep: ‘Nu heb ik het!’
En zo komt het dat Pallieter de wijde wereld ingaat.
Ik geloof dat die ‘Pallieter’ een nogal bewogen wordingsgeschiedenis heeft gehad.
Daar is nog lang niet alles over verteld. Wat zegt ge van dat tableautje daar? Het is
het dekor van Flor van Reeth voor mijn eerste opera Zuster Beatrijs.
Hoe bent u aan uw belangstelling voor deze ‘zondige’ vrouw gekomen?
Nadat ik Ik dien van Teirlinck had zien opvoeren. Jules Gondig heeft de oude tekst
voor mij bewerkt. De opera werd gecreëerd in de K. Vl. Opera onder mijn leiding
en werd goed ontvangen. Meulemans heeft hem later nog uitgevoerd voor de radio.
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Hebt u nog meer opera's gemaakt?
O ja, alweer in samenwerking met de Fé. Maar dat is weer een geschiedenis.
Ik had al jaren aan de Fé een libretto gevraagd. Hij begint dan zijn Kerstmissater
om te werken en ik begin er dadelijk muziek voor te schrijven. Na de eerste acht
bladzijden zegt de Fé: ‘Dat gaat niet,’ en het is daarbij gebleven. Het eigenaardige
van het geval is nu dat diezelfde Kerstmissater in libretto werd gezet door een Zwitser
en dat een Zwitsers komponist er muziek voor schreef. De uitvoering heeft plaatsgehad
op de vooravond van de dood van Timmermans. Hij heeft er nog naar geluisterd.
Dat is een ontroerend detail.
Toen stelde Timmermans achteraf voor een libretto te maken van Anne Marie. Ik
vond het goed maar zei: ‘Ik zet geen noot op papier voordat gij het libretto helemaal
klaar hebt.’ Fé heeft dat dan con amore gedaan. De opera werd in grote galavertoning
opgevoerd te Antwerpen, dan te Gent. De laatste opvoering had plaats te Ausig in
Tsjecho-Slovakije. En daar zijn helaas de orkestpartituren verloren gegaan.
En er bestaat geen kopie meer van?
Helaas nee. Wij hebben trouwens met die Anne Marie nogal tegenslag gehad. Fürstner,
de uitgever van Richard Strauss, had er interesse voor. Hij kwam van Berlijn om er
naar te luisteren en wij zaten in Keulen. Dan vroeg hij ons naar Berlijn te komen om
de opera voor te spelen. Dat gebeurde en Fürstner maakte kontrakt om hem uit te
geven. Maar de oorlog kwam en het kontrakt werd verbroken. Ook de Ufa had
interesse voor Anne-Marie en wilde er een film van maken. Fé en ik kregen te Berlijn
voorlezing van de eerste schets van het draaiboek. Zarah Leander
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zou de hoofdrol spelen. Ik protesteerde geweldig want ik zou nooit schrijven voor
de stem van Zarah Leander. De finale zou geweest zijn dat meneer Pirroen zijn
vakantie doorbracht aan de Belgische kust. Hij leest in een krant dat Duitsland de
oorlog heeft verklaard aan België. Hij smijt van kwaadheid zijn klak tegen de grond
en verschijnt een minuut later als garde civique, die opgetogen naar de Brabançonne
luistert. - Wij probeerden te verklaren dat dat niet ging en het werd een diskussie
zonder eind. Timmermans, die even verdwenen was, kwam terug en zei me: ‘Er zijn
hier in de kantien goeie worsten en rokolen. Trek het kort, het haalt toch niets uit.’
Het bleef dan bij ons protest en bij de koppigheid van de Ufadirekteur en er is niets
van gekomen.
Dat is tegenslag aan de lopende band. U hebt daarbuiten dan wel niet veel opera's
meer geschreven?
Nog een. Jarenlang heb ik rondgelopen met de gedachte dat uit Bietje van Maurits
Sabbe een prachtige opera te halen was. Sabbe was bereid het libretto te maken maar
hij overleed voor hij het werk kon uitvoeren. Ik heb dan Joris Diels warm kunnen
maken en het werd met sukses in de K. Vl. Opera opgevoerd. - Maar zouden we er
niet bij gaan zitten? Ge hebt nu alles gezien.
Behalve dat doek daar.
Dat is het derde van Floris Jespers. Ik denk soms dat hij het nog eens zal komen
terughalen maar hij krijgt het niet meer. Kom.
U hebt ook operettes geschreven en die zijn er bij ons niet zo veel.
Hullebroeck is daar mijn stimulans geweest. Hij was de eerste, zoals ge weet. Ik
vond dat er daar iets moest gedaan worden. Ik ben dan op Jaak Ballings gevallen,
die mij het
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libretto schreef voor Het wonderlijk avontuur uit het leven van Keizer Karel. Dat
was in de tijd dat ik ook Beatrijs komponeerde. Was ik vermoeid van aan Beatrijs
te werken dan schreef ik verder aan het Avontuur. Ze waren samen klaar en terwijl
Beatrijs te Antwerpen werd gespeeld, werd het Avontuur te Brussel opgevoerd. Later
heb ik dan nog de Molen van Sans Souci op muziek gezet, nadat ik Staf Bruggen dat
stuk te Brugge had zien opvoeren met het Vlaamse Volkstoneel. Ha, hier is moeder.
Aangenaam, mevrouw. We hebben al heel uw interieur bekeurd en er de gezelligheid
van genoten.
Mevrouw: Hij is bij ons zeer eenvoudig.
Dat is dan ook een grote charme!
Mevrouw: Het mag toch koffie zijn? Ik heb een extrapotje klaar gemaakt.
Natuurlijk, mevrouw. Iedereen weet dat meneer Veremans voor een kop koffie alles
laat staan.
Maar dat is niet altijd zo geweest.
Mevrouw, ik geloof dat heel wat vrouwen u mogen benijden. U hebt zo een prettige
man, die...
Hela, kalmpjes aan he.
Mevrouw: Het is ook waar. Van als mijn man 's morgens wakker wordt, is hij vrolijk
en opgewekt en vriendelijk. En of wij nu honderd of duizend frank bezitten, dat
verandert er niets aan. Aan cijferen heeft hij trouwens nog altijd een broertje dood.
Gelukkig man!
De bel! Moeder, dat zal Renaat Verbruggen zijn.
A propos, u hebt ook veel voor de film gekomponeerd. Er zijn er bij ons niet zo veel
die dat kunnen.
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Het vraagt een speciale instelling. Ge moet uw inspiratie gedurig aan in bedwang
houden en het beeld niet verraden. Mijn eerste film was De Witte en ik heb daar veel
plezier aan gehad. Daar is trouwens een lied van overgebleven, Mijn land is
Vlaanderen, dat het voorspel van de film illustreert, een wandeling door heel
Vlaanderen. Later is dan nog gekomen: Een engel van een man op scenario van Felix
Timmermans, Alleen voor u en dan op tekst van Ernest Claes Uilenspiegel leeft nog.
Ook Met de helm geboren heb ik van muziek voorzien. Mijn laatste film is Helpende
Handen waar de muziek gedurende twee uur het beeld klank bijzet. Ik vind het mijn
beste werk op dat gebied.
En voor het toneel?
Bij de Judas van Verschaeve in opdracht van het K.N. Toneel, bij Macbeth van
Shakespeare in opdracht van dr. De Gruyter, bij de Faust van Goethe alweer voor
het K.N.T. en dan bij Jozef in Dotan.
Ha, daar is de zanger die het best mijn liederen vertolkt.
Komende van de komponist, is dat een komplimentje dat kan tellen.
Renaat Verbruggen: Goede liederen kan men ook goed zingen!
We hebben zo pas nog samen een plaat gemaakt van 8 liederen: Vlaanderen, Ik kan
u nooit vergeten, De zanger, Mijn land is Vlaanderen, In Vlaanderen. Moeder, geef
die plaat eens.
Hoeveel liederen hebt u wel in muziek gebracht?
Dik over de 200!
En deze acht beschouwt u als de beste.
Welke de beste zijn, moeten de mensen zelf uitmaken. Ik kan alleen vaststellen welke
de populairste zijn.
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En die zijn?
Vlaanderen, Vlaanderen herrijst, Klokke Roeland, De zanger, Ik kan u nooit
vergeten...
Wie zijn uw beste tekstdichters?
Gijssels, René de Clercq, Van Wilderode, Rodenbach, Van den Eede.
Werd daar veel van gedrukt en uitgegeven?
De liederen vrijwel allemaal en ook de klavierwerken. Voor groter werk hebben wij
helaas geen uitgevers.
En uw plannen?
Werk zoeken. Ik moet met pensioen dit jaar!
Daar kan de muziek nog wel mee varen en zeker als men in de Vlaamse-Kunstlaan
woont. - Het lijkt me nu toch aangewezen dat wij een lied van u zouden horen,
gezongen door meneer Verbruggen en door u begeleid.
Dat hebben wij nog nooit geweigerd. Hebt u een voorkeur?
Ik zou zeggen dat mevrouw die zou uitspreken.
Mevrouw: Mijn land is Vlaanderen.
De titel alleen is een mooie syntese van het werk en streven van uw man.
Het zal dus dat zijn. Vooruit dan maar.
Uitzending: 3 april 1959.
Renaat Veremans overleed te Antwerpen op 5 juni 1969.
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Karel Aubroeck
Landhuis ‘De Uil’, Fonteinstraat 9, Temse
Uw huis is wel een imposant complex, meneer Aubroeck. Wanneer werd het gebouwd?
Daar werd 20 jaar aan gewerkt. Het is gegroeid met mijn leven. In 1924 heb ik eerst
dat klein centraal gedeelte daar gebouwd. Maar ik had steeds meer plaats nodig en
zo ben ik blijven bijbouwen tot in 1938. Toen de grote bestellingen kwamen, moesten
er ateliers bijkomen. Ik heb er zo een moeten bijbouwen voor het IJzermonument en
een voor het Koning-Albertmonument. Dat is dat gedeelte daar. Dat heeft heel wat
werk gekost, vooral daar ik het grootste deel zelf heb gedaan: gemetseld, beton
gegoten enz. Nu is het woonhuis mij te groot geworden en mijn getrouwde dochter
bewoont er een gedeelte van.
U schept niet alleen grote en krachtige beelden, u bouwt ook huizen naar dat formaat.
Waarom heet uw landhuis ‘De Uil’? Heeft dat iets met de wijsheid te maken?
Helaas nee. Deze wijk hier heet ‘De Uil’. In mijn voordeur
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heb ik geprobeerd al de karakteristieken van mijn direkte omgeving uit te beelden.
Kom eens kijken. Zie, hier hebt ge de uil. Maar de straat heet Fonteinstraat, daarom
hier een fontein. De lokale heilige die hier vereerd wordt, heet Amelberga. Die staat
hier.
Hebt u die deur zelf gemaakt?
De figuren dan toch. Ik ben mijn loopbaan begonnen als figurist, als houtsnijder van
figuren. Dat heb ik te Mechelen geleerd.
U bent toch geboortig van Temse?
Geboren en getogen te Temse aan de Schelde. Mijn ouders hadden aan de Schelde
een spijshuis, met paling als grote specialiteit. Mijn vader was daarbij schrijnwerker
en die wilde natuurlijk dat zijn zoon in het houtbedrijf kwam. Zo werd ik, toen ik
dertien jaar werd, elke dag met de schoofzak naar Mechelen gestuurd waar ik in het
atelier van een beeldhouwer de stiel moest leren.
Wie was dat?
Zijn echte naam ben ik kwijt, maar zijn toegeworpen naam weet ik nog. Het was bij
Philomene van Jean van Mieke Prutke op Nekkerspoel.
Met zo een naam weet men dadelijk wie iemand is. En daar hebt u dan het vak
geleerd?
Bij hem en anderen. In elk atelier was er een specialiteit te leren: fleurist, figurist,
ornamentist. De figuren stonden het hoogst aangeschreven.
Dan bent u wel niet veel op school geweest.
Toch wel. 's Avonds na het werk volgde ik de lessen op de akademie. Ik heb haar
tot de hoogste klas doorlopen. Toen was ik twintig en brak de oorlog uit. Ik heb dan
vier jaar
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aan het front gestaan. Dat is een barre tijd geweest. In de laatste dagen van de oorlog
is dan nog mijn broer gesneuveld.
En ook in uw artistieke ontwikkeling was dat wel een stilstand.
In zekere zin. Maar het is voor mij toch een vruchtbare tijd geweest. In mijn vrije
uren heb ik mij toegelegd op de studie van taal- en letterkunde. Ik heb in die tijd zelfs
geprobeerd gedichten te schrijven!
En niet volgehouden?
Nee. Na de oorlog ben ik opnieuw in de houtsnijkunst gegaan, bij een baas. Na mijn
werkuren deed ik aan monumentale beeldhouwkunst. Ik had toen een afgekeurde
kinemazaal als werkplaats gehuurd. Ik heb nog een beeld uit die tijd en zal het u
straks laten zien. Kom eerst binnen even goeie dag zeggen aan mijn vrouw en dan
laat ik u mijn atelier zien. Daar wacht u de hele familie: mijn vrouw, mijn
schoonvader, mijn dochter en haar man. Het schoonste dat we hier hebben, is dat
daar: de Schelde.
Gewoonweg prachtig: die stroom en die wijde hemel. Dat gezicht moet zeker
inspirerend werken. Maar ik heb hier al verschillende glasramen gezien. Die maakt
u toch niet?
Nee, mijn vrouw doet dat. Ze heeft de kunst geleerd van haar eerste man, Sander
Wijnants. Ze kan hier niet heel veel laten zien: haar atelier is in Sint-Niklaas. Die
poppenkollektie is ook van haar. Maar in Sint-Niklaas heeft ze er wel 300.
Proficiat, mevrouw. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik van uw artistieke
bedrijvigheid niet volledig op de hoogte was. Ik meende wel te weten dat u schilderijen
restaureerde. Wat trekt u aan in die poppen?
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Mevrouw: Ik maak er stillevens mee.
En schilderen doet ze ook nog. Kijk die Lievevrouw op de schouw is van haar.
Wat talenten onder één dak. Maar dat beeld is dan toch van u, meneer Aubroeck?
Ja, het is de symbolische voorstelling van de muziek. Het is hout. De staat heeft het
bronzen beeld aangekocht.
En dat mooie beeld ginder?
Is een Moederschap, ook in hout.
Als ik nog even mag vragen: boven de kast met poppen hangt daar nog een mooi
schilderij. Van wie is dat?
Van Wohlgemuth, leraar van Dürer. Het is een schilderij waar ik veel van hou.
Ik wil het graag aannemen. Het is hier het huis van de schoonheid en van de kunst,
meneer Steppe en het zou mij dan ook niet verwonderen dat u als vader van zo een
begaafde dochter, ook een artiest was.
Vader Steppe: Maar dan toch in een heel andere tak. Ik hou het bij de muziek. Het
liefste wat ik doe, is orgel spelen.
Wat een artiestenfamilie. En u, mevrouw, als dochter van een beeldhouwer...
Dochter: Ik heb de kunst bestudeerd... Ik heb te Gent kunstgeschiedenis gedaan.
Maar mijn man, die leraar is, houdt zich met kleinkunst bezig. Hij schildert, bakt
tegels... Zo blijf ik in de sfeer.
En het beeldhouwen zegt u niets?
Schoonzoon: Nee, wel handenarbeid en vooral volkskunde.
Meneer Aubroeck, ik heb al enkele keren gekeken naar die leuke en olijke luikjes
daar tegen de muur. Van wie is dat?
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Van de bewame figurist die ik in de tijd was. Dat is jeugdwerk. - Het zal nu wel tijd
worden om eens beneden te gaan kijken. Maar eerst wil ik u toch nog iets kostbaars
laten zien. Kijk eens naar dit ivoren Kristusbeeldje. Het is uit de elfde of twaalfde
eeuw. Het is een Pax waar men indertijd mee zegende.
Een mooi stuk. En daarbij doet het nog modern aan. Indien het van een modern
kunstenaar was, zou men zeggen dat hij nieuwe wegen opgaat!
Zullen we nu eens gaan zien?
Wat een ruimte!
Ik heb dat hier zo een beetje als tentoonstellingszaal en museum ingericht. De doeken
die ge daar ziet, zijn niet van mij, al schilder ik ook wel een beetje. Deze zijn van
Sander Wijnants.
Dat is een portret van u, mevrouw?
Mevrouw: Ja, van 1948. Dat bloemenmeisje ben ik ook. Daar hebt u nog twee tableaus
uit Spanje: een stierengevecht en een Spaanse danseres.
Als men hier binnenkomt, treft dadelijk dat grote beeld daar, meneer Aubroeck.
Dat is De tragedie. Het is een ontwerp van pilaster voor een schouwburgingang. Het
is een houtskulptuur, vrije inspiratie.
Het is erg monumentaal en drukt krachtig de dramatische spanning uit. Uit welke
tijd dateert dat?
Uit de jaren 30. Dat was de tijd van de opgaande lijnen, de tijd van de IJzerbeelden,
die de eerste grote beelden waren van deze periode.

Joos Florquin, Ten huize van... 2

192
Dat is waar. U hebt de IJzerbeelden gemaakt. Hebt u daar nog iets van hier?
Foto's! De plaketten bevinden zich op het sekretariaat van het IJzerbedevaartkomitee.
Het maken van die beelden is van groot belang geweest in uw artistieke ontwikkeling.
Het was voor mij de doorbraak. In 1930 schreef het IJzerbedevaartkomitee een
prijsvraag uit voor het maken van vier beelden voor de IJzertoren: Renaat de Rudder,
Joe English, Fernand Duprez en Deboninge en de Gebroeders Van Raemdonck. Er
waren 72 deelnemers en ik had het geluk als eerste uit te komen. Dat heeft mij
onafhankelijk gemaakt. Om de beelden te maken, heb ik een speciaal atelier gebouwd.
Elk jaar moest er een beeld klaar komen en dat is ook gebeurd.
Uit welk materiaal werden die gemaakt?
Een mozaïek van keien gemengd met Rijnzand. Een soort beton dus. Elk beeld was
9 meter hoog en werd eerst in klei gemaakt: voor elk beeld was er 20.000 kg klei
nodig! Rondom dat beeld werd dan een gipsen vorm gegoten. Die vorm werd dan
weer gevuld met wat wij barbotine noemen, dat is een mengsel van water en klei. In
deze barbotine werden dan door meisjes keien geduwd en zo bekwamen we een
mozaïek. Als het gips verwijderd was, hebben we rondom elke kei de cement
weggekapt om het mozaïek sterker te doen uitkomen. Dat is een heel werk geweest.
Wat gebeurde er met de beelden toen de IJzertoren vernield werd?
Ze zijn gevallen maar ze waren alleen hier en daar beschadigd. Ik had de holten nog
met beton gevuld, zodat

Joos Florquin, Ten huize van... 2

*5

KAREL AUBROUCK Hulde aan de schoonheid

Joos Florquin, Ten huize van... 2

*7

expressionisme

Joos Florquin, Ten huize van... 2

193
elk beeld praktisch 80 cm dik was. Men heeft ze dan uit de grond opgegraven en ze
geplaatst op de hoeken van de Paxpoort die, zoals ge weet, uitsluitend met puinsteen
werd heropgebouwd. De beschadigde delen van de beelden werden met baksteen
aangevuld.
Hoe hebt u die beelden opgevat?
Konstruktief. Ze moesten een geheel vormen met de toren, die ook zo was opgevat.
Die beelden waren nu wel geen direkte voorlopers van de abstrakte kunst maar dan
toch van de beeldkonstruktie.
Wat verstaat u feitelijk door konstruktivisme?
Het sterk onderlijnen van de geledingen, derwijze dat de samenbundeling van de
vorm een opbouw wordt. Dat is sterk monumentaal, doet primitief aan en straalt een
soort oerkracht uit. Ook De tragedie is zo opgevat. Mijn sterkste beeld in die trant
is De wekroep. Ik heb het hier nog in gips staan, ge zult het dadelijk zien.
Mogen we hier nog even verder kijken? Die schouw ziet er erg dekoratief uit. Hebt
u die zelf ontworpen?
Ja. Ge ziet, de uil staat er weer in uitgebeeld. - Het beeld daarboven is de Vrouw,
symbool van de hofbouw. - Dat daar is nog een Tragedie, ook konstruktief maar nog
iets romantisch. - Zullen we nu eens verder gaan kijken in de volgende zaal?
Dat is een mooi hoekje daar met dat vrouwenbeeld.
Het stelt ook de Hoffelijkheid voor! - Die tors daar is mijn laatste werk.
Het is sober en zeer expressief. Hout is toch een warme materie. - Dat schilderwerk
is van u? Schildert u veel?
Ik ben daarmee begonnen na de eerste Wereldoorlog, heb
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het dan weer laten steken en ben er in 1942 weer mee begonnen. Ik schilder graag
landschappen, vooral de polders in de winter. De mensen kennen die niet maar ze
zijn in de winter prachtig. Ook de zee schilder ik graag.
Hoe noemt u dat beeld daar?
Omarming. Dat daar is De rust. - Het beeld rechts is een voorstudie voor De Schelde.
Het beeld zelf staat in het atelier. Er is sprake van dat beeld te plaatsen op een van
de bruggen van de Schelde hier in Temse. Ik heb dat in 1949 gemaakt.
Kijk, dat is nog een beeld dat u moet interesseren. Het is een voorstudie voor een
beeld dat op het gebouw van de B.R.T. had kunnen komen. De arm is opgevat als
een antenne. Het is helaas maar bij een projekt gebleven.
Het lijkt me anders een gelukkige uitbeelding. Dat glasraam is weer van uw vrouw?
Ja. Mijn vrouw kan wondere dingen doen. Kijk eens naar die vazen met veldgewassen.
Vindt ge dat ensemble niet mooi? Als mijn vrouw gaat wandelen, plukt ze hier en
daar van de eenvoudigste gewassen, zelfs graansoorten en schikt ze dan op die manier.
Waarmee nog eens bewezen wordt, dat men met de eenvoudigste dingen schoonheid
kan scheppen. Het is zeer dekoratief.
Kom we lopen verder, want we zijn nog niet klaar.
Dat is hier nog een expositiezaaltje. Rechts daar een beeld dat ik Na het bad noem.
Ik weet niet of de camera de lichtspeling op het hout kan opvangen: het is feitelijk
een deel van het beeld. De groep daar links heet Grootmoeder met kind.
Het is een huis om in verloren te lopen. Ik heb wel een beetje last om mij te oriënteren.
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Zo moeilijk is het niet. We moeten altijd maar naar de volgende deur.
Dit is dan het atelier.
Het eerste, ja. Ik heb dit gebouwd toen ik de bestelling voor het IJzermonument
kreeg. Daar is wat beton ingegaan en baksteen!
Kijk, dit is het beeld van O.-L.-Vrouw-Middelares. Het werd geïnspireerd op de
Vierge d'Alsace van Bourdelle, maar in persoonlijke geest opgevat en uitgewerkt.
Het is 3,20 m hoog. Marnix Gijsen heeft daar indertijd met veel lof over gesproken
en er de streng gestileerde opwaartse beweging van geloofd.
Hebt u veel religieuze beelden gemaakt?
Nee. Dat hing af van de omstandigheden en van de eigen opzoekingen. Voor de
H.-Hartkerk te Lier heb ik een bakstenen fries gemaakt van 10 m bij 3,80 m. Ik heb
hier een foto van een fragment: De goede herder.
Dan heb ik nog het beeld van de heilige Amelberga gemaakt, onze lokale heilige.
Het staat in een parkje hier in de gemeente. En onlangs heb ik nog een projekt gemaakt
voor een Onze-Lieve-Vrouw van de Schelde.
Dat beeld daar schijnt anders te zijn van opvatting.
Dat is ook juist. Het is een Grootmoeder met ingeslapen kind. Ge ziet: dat gaat over
naar gesloten vorm, naar de blokvorm, zonder beweging. De Franse filozoof Alain
heeft eens gezegd: een beeld dat loopt, duidt zijn beweging aan door zijn houding;
een beeld dat geen beweging maakt, straalt innerlijkheid, inwendig leven uit. Hij
noemt dat: l'immobile devant l'immobile, de schouwende mens voor het beeld. - Een
beeld in die trant is ook De runen, dat ik voor de biblioteek van de Rijksuniversiteit
te Gent heb uitgevoerd.
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Dat mooie beeld daar, is wel de verheerlijking van de moeder?
Het heet inderdaad Moedervreugde. Het valt u misschien op hoe dicht de
lichaamsvormen bij de natuur komen. Het is nochtans steeds in de geest van het
geestelijk konstruktivisme.
Het is in elk geval merkwaardig hoe gesloten dit beeld blijft en als het ware met het
blok vergroeid is.
Dat daar is De baring. Hier duidt het gebaar, de beweging iets aan. Het is ook een
vrije inspiratie.
Dat zou voor een kraamkliniek moeten staan.
Daar is ook sprake van geweest: voor de kraamkliniek te Gent. Maar of het er ooit
van komt, weet ik niet. - Aan de andere kant is er dan weer een beeld zonder
beweging: Moederschap. Geen gebaar: de vrouw schouwt in de ruimte, droomt.
Men zou bijna zeggen dat het Romaans aandoet.
Daar is misschien wel iets van. Kijk, daar is nog zo een beeld zonder beweging:
Neergehurkte vrouw, die het oerdenken uitdrukt.
En wat stelt dit reliëf daar voor?
Het is een gevelsteen die ik gemaakt heb voor het huis van een tandarts. Het staat
boven zijn voordeur en stelt de heilige Apollonia voor, de heilige die men aanroept
tegen de tandpijn. Ik heb dat voorgesteld zoals de middeleeuwers dat deden: de
heilige zeer groot en de mens zeer klein. De tand was aanvankelijk groter maar de
tandarts vreesde dat die grote tand de mensen zou afschrikken!
In elk geval een tandarts met kunstzin. Het is spijtig dat er zo niet meer zijn: onze
straten zouden er heel wat dekoratiever door worden!
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Daar hebt ge nog De ingeslapenen en een reliëf voor de kraamkliniek van Hamme.
Zullen we nog even verder gaan?
Maar het wordt hier almaardoor groter. Dat is al de vijfde zaal, geloof ik.
Ja, maar dit is het laatste atelier. Het is er gekomen met het
Koning-Albertgedenkteken, dat ik voor Nieuwpoort heb moeten maken.
Die buste er is zeker een fragment van?
Ja, ook die paardekop daar. De prijskamp voor dit gedenkteken werd eerst algemeen
uitgeschreven en daarna moesten de zes eersten nog deze fragmenten uitwerken. Ik
heb het kunnen halen. Het is een heel werk geweest. Buiten het Ruiterstandbeeld
staan er op de kroon 10 reliëfs van 2 bij 5 meter. Ze stellen voor: het geestelijk leven,
het arbeidende leven en het ontspannend leven. Kijk, hier zijn er een paar foto's van.
Ik heb er trouwens heel wat last mee gehad. De militairen van de kommissie wilden
daar veel kanonnen en sabels op. Ik heb me er krachtig tegen verzet en werd gelukkig
sterk gesteund door Henry van de Velde, Herman Teirlinck en August Vermeylen.
Ik kan geloven dat een beeldhouwer het niet altijd gemakkelijk heeft met zijn
opdrachtgevers. Maar die kleine steen, wat is dat?
Wat zoudt ge zeggen als ik u vertelde dat het een abstrakt is?
Ik zou voorzichtig zwijgen.
Dat zou zeer wijs zijn. Het is een steen die ik zo in de grond heb gevonden. Ik heb
al eens een aanvechting gehad om hem naar een tentoonstelling te sturen!
Dan werd hij zeker geprimeerd. Hoe staat u tegenover de moderne stromingen in de
beeldende kunst?
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Dat kunt ge moeilijk in twee woorden zeggen. Er is op dit ogenblik iets
onsamenhangends in de kunst. De gewone mens blijft denken aan de oude beelden.
De nieuwe kunst pakt echter uit met nieuw materiaal, - draad, plastic, wat weet ik al
- en wordt eerder een versieringskunst. Wij moeten aan die nieuwigheid, die trouwens
kan bekoren, leren wennen. Maar men zou die kunst moeten scheiden van de
beeldende kunst. Bij de ouden was de beeldende kunst verbonden met muur of grond.
Denk eens aan een Rik Wouters. Als ge zijn beeld van de danseres plaatst boven zijn
beeld Huiselijke zorgen dan hebt ge een boom. Het ene is gebonden aan de grond,
het andere stijgt in de ruimte. De moderne beeldhouwkunst is totaal losgekomen van
de aarde en van het bouwwerk. We leven in een tijd die alles veel te gemakkelijk
aanvaardt, die werken aanvaardt die nog maar in de kinderschoenen staan. Men maakt
jacht op nieuwigheden, forceert zich om iets zonderlings te scheppen. Dat is daarom
nog geen kunst. Maar dat is geen reden om zich ongerust te maken: het leven gaat
altijd terug naar de oerbronnen, naar dingen die de mensen niet kunnen veranderen:
water, zee, woestijn, berg. Daar voelt ge nog de adem van de schepping en die zal
wel niemand verbeteren.
Het lijkt me een wijs oordeel.
Maar we staan hier te teoretizeren. Kijk, hier staan nog een paar beelden die ge moet
zien. Dat hier is de Wekroep, waar we het straks over gehad hebben. Het ontstond
vóór de IJzerbeelden. Ge ziet, het is weer een beeld dat opwaarts streeft maar de
geweldige haarbos en het doek in de linkerhand breken de opgang. Het staat in brons
te Antwerpen in het Museum voor Schone Kunsten en in hout staat het in Sint-Niklaas.
- Van deze Schelde hebben we straks een voorstudie gezien. - Deze Noordzee is nog
typisch. Ze dateert van voor 1950 en duidt een nieuwe richting aan.
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Nu domineert de horizontale lijn. Omdat Maillol en Rivière dat ook gedaan hebben,
heet het natuurlijk dat ik onder hun invloed sta. Maar dit beeld is ontstaan nog vóór
ik dergelijk werk van die beeldhouwers had gezien.
U moet de kritiek dat vergeven. Ze spreekt nu eenmaal graag van invloeden.
Nu zou ik u graag nog het machtigste laten zien dat ik gemaakt heb, maar ik heb er
alleen fragmenten van. Het is De aarde, een bronzen beeld dat te Gent staat aan de
Sportbaan, waar de waterfeesten plaatshebben. De algemene vorm van het beeld is
als een gebergte en ik geloof dat geen van mijn beelden sterker de verbondenheid
uitdrukt van de mens met de hele natuur.
Het is een beeld dat werkelijk erg gebald aandoet. Wat moet er op die muur daar
gebeuren?
Daar moet een reliëf komen: een hulde aan de schoonheid, een uitbeelding van de
volmaakte liefde, van man en vrouw die samen in de toekomst schouwen. Daar is er
de voorstudie van.
Zou u ons niet willen laten zien hoe u daar aan werkt?
Graag.
Uitzending: 18 september 1958.
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Prof. dr. P. Geyl
Willem Barentszstraat 5, Utrecht (Nederland)
Professor, mag ik beginnen met te zeggen dat ik me hier bij u volledig thuisvoel. Ik
heb het gevoel dat ik bij familie op bezoek ben. Indien de Vlamingen in
Noord-Nederland een echte en hechte vriend hebben, die een leven lang voor hen
op de bres heeft gestaan, dan is dat wel prof. Geyl. Wij zijn daarom blij en dankbaar
dat wij vandaag bij u op bezoek mogen komen.
Dat hoor ik met genoegen, maar laat mij er onmiddellijk aan toevoegen, hoe prettig
ik altijd bezoek uit Vlaanderen vind.
U bent, zoals een Antwerpse krant onlangs schreef, ‘een oude getrouwe’. En dat is
ons des te meer waard omdat wij u zien als zo'n autentieke Hollander. U bent geboren
te Dordrecht, de oudste stad van het graafschap Holland. Een onvervalste Hollander
dus!
Ja, maar dat ligt toch niet zozeer aan Dordrecht. Ik ging daar weg toen ik 11 jaar oud
was en hield er eigenlijk geen
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kontakt. Wat ik later als mijn echte bakermat beschouwde, is de streek van de Lek,
Krimpen aan de Lek om precies te zijn.
Mijn vader was daar vandaan en alle vakanties ging ik daar doorbrengen bij een
oom, die een houtwerf had aan de rivier. Ik heb op verschillende plaatsen in Nederland
gewoond maar als ik in het buitenland was en heimwee had, dacht ik aan Krimpen
aan de Lek en de rivier.
Dat is dan toch nog Zuid-Holland!
O ja, u denkt nog aan die onvervalste Hollander! Wel, ik voel mij natuurlijk volbloed
Nederlander, maar ben ik zo typisch? Toen ik in Engeland was, lachten de kollega's
daar altijd mee: ze zegden dat de Hollander de reputatie had rustig te zijn, bedaard
en zelfs een beetje saai, en nu hadden ze er daar twee tegelijk, mijn vriend Renier
en ik, die zo helemaal anders waren, zulke roerige klanten. Ik geloof trouwens niet
zozeer in een nationaal karakter. Laten we ieder onszelf zijn.
Iets wat u zeker altijd gedaan hebt want u hebt u steeds op een zeer persoonlijke
wijze geaffirmeerd, zowel in uw scheppend werk als in het openbaar leven.
Ik heb de zucht om mij te uiten al heel vroeg in mij bespeurd. En ik ben nog altijd
klaar om naar de pen te grijpen!
Was het die nood om u te uiten die u tot de geschiedenis bracht?
Niet dadelijk. Aanvankelijk wou ik dichter worden. Dat was nog op het gymnasium
in Den Haag. Ik was echter niet tevreden over mijn verzen, die imitatie waren van
wat er in die tijd gemaakt werd. Ik had genoeg zelfkritiek om dat in te zien - want
wat men ook zeggen mag, zelfkritiek had ik nogal, - en ik heb er dan toen mee opge-
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houden tot grote teleurstelling van P.N. van Eyck, mijn jeugdvriend, die dat als een
verraad, als een afvalligheid beschouwde. ‘Je moet werken,’ zei hij, ‘blijven oefenen,
dan wordt het iets, want je hebt het in je.’
Maar de grote vriendschap met Van Eyck is gebleven?
Hij is inderdaad een van de vruchtbare vriendschappen in mijn leven geweest. Na
onze Haagse gymnasiumjaren en na Leiden kwamen wij weer lange tijd samen in
Londen en keerden toen tegelijk naar het vaderland terug. Vruchtbaar? Niet dat ik
zijn invloed zo sterk onderging. Haast integendeel. Wat ik vooral aan hem te danken
had, was dat ik in hem tegenover een man van formaat stond, hartstochtelijk, bijna
fanatiek in zijn overtuigdheid, en daarbij van een belezenheid waar ik niet tegenop
kon. Zijn neiging tot het abstrakte en mystieke was mij vreemd - daar stelde ik mij
tegen te weer. Ik moest mij handhaven, en dat deed ik, niet met de deugdelijkste
argumenten misschien, maar op mijn eigen manier. Eigenlijk was de verhouding
Gerretson soortgelijk.
Dat was nog een grote vriendschap van u, de bekende dichter Geerten Gossaert.
Gerretson was iets ouder. Ik leerde hem kennen in 1911, op een Vlaams
studentenkongres te Gent - daar komen we nog wel op terug. In de jaren 1930-31
heb ik met hem en Van Eyck samen het tijdschrift Leiding gesticht, om de strijd aan
te binden tegen kultureel en politiek passivisme en defaitisme. Wij waren, geloof ik,
Gerretson, Van Eyck en ik, geen van drieën gemakkelijke mensen, maar ik was van
de drie toch nog het meest geneigd tot kompromis en zo moest ik vaak tussen de
andere twee een verzoenende rol spelen, ook al waren Van Eyck en Gerretson
onderling op hun eigen wijze verbonden. Met Gerretson was ik het, geloof ik, nooit
ergens over eens. Zijn konservatisme en
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felle partijzucht prikkelden mij gedurig tot verzet. De ideeën die hij onuitputtelijk
opwierp, waren vaak louter fantastisch, maar hoe boeiend en stimulerend was de
omgang met die altijd vitale geest. Tot hij, na de oorlog, zich hals over kop in de
Indische tragedie stortte. Toen werden de moeilijkheden onoverkomelijk. Maar als
ik terugzie, ben ik dankbaar, ook voor die vriendschap.
We zijn even afgedwaald van uw levensloop. We hadden juist gehoord dat u eerst
dacht dichter te worden. En dan hebt u de geschiedenis gekozen.
Nog niet zo opeens. Ik voelde ook romans in mij. In 1908, geloof ik, zond ik er een
aan Verwey, die hem heel koel ontving. Achteraf heb ik wel gedacht: Verwey? Was
dat de rechte beoordelaar van een roman? Nu, tot daaraan toe. Ik had aan de
universiteit te Leiden Nederlandse letteren als vak gekozen, de geschiedenis was
toen nog geen zelfstandig studievak, maar ze vormde een onderdeel van die studie.
Ik heb een jaar of wat op twee gedachten gehinkt maar opteerde toen dan voor de
geschiedenis.
Hebt u het toch eerst ook niet als toneelschrijver geprobeerd?
Dat was nadat ik me reeds voor de geschiedenis had uitgesproken. Maar daar is niets
van gekomen. Het enige wat die loopbaan mij heeft opgeleverd, was een boete die
Royaards mij moest betalen, want hij had een stuk van mij aangenomen maar speelde
het tenslotte niet. In 1919 was dat.
Zo werd het dan geschiedenis. Als noodoplossing?
Och ja, 't is een manier om het te zeggen. Maar ik ben geneigd de scherpe tegenstelling
af te wijzen, en zoveel is zeker dat ik de keus nooit berouwd heb en sterk het gevoel
had, toen en mijn leven door, mijn roeping gevonden te hebben.
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Wat heeft u dan feitelijk tot de geschiedenis gebracht?
Mij dunkt: de politieke aanleg van mijn geest, mijn sociale en politieke instelling.
Reeds in 1901 volgde ik met animo de verkiezingen en ik was toen 13 jaar. De
afgrijselijke toestanden waarin de arbeidersbevolking leefde, troffen me diep, en ik
voelde mij al heel vroeg links. Ik heb nog een dagboek uit 1902 waarin staat, hoe
mal het is dat oudere mensen het mal vonden als ik me socialist noemde. Het breken
van de spoorwegstaking in 1903 schokte me diep. Ook de Zuidafrikaanse
Boerenoorlog volgde ik hartstochtelijk en ik weet nog goed hoe ik een vriend heb
afgerost, met hulp, moet ik bekennen, van een andere vriend, omdat hij pro-Engels
was. Dat waren politieke momenten die mij iets zegden en die mij de weg baanden
naar de geschiedenis. Overigens was het niet zo, dat ik in de geschiedenis enkel de
bevestiging van mijn jeugdig socialisme zocht. Integendeel verwijderde zij mij van
de toenmalige S.D.A.P., omdat ze me skeptisch stelde tegenover alle systematizering
en dogmatisme. Pas veel later, na de tweede oorlog, ben ik lid kunnen worden, omdat
de partij zich toen van het marxistisch doctrinarisme had bevrijd.
U promoveerde cum laude op het proefschrift: Christofforo Suriano, gezant van
Venetië in Den Haag 1616-1623. Dat was in 1913.
Ja, ik had met een beurs uit het Fruinfonds een half jaar in Italië doorgebracht, vooral
in Venetië. Dat was een grote ervaring. Dat verblijf was terzelfder tijd mijn
huwelijksreis. Mijn eerste vrouw is in 1933 gestorven. Ik had toen de idee dat de
Italiaanse geschiedenis, letterkunde en kunst mijn toekomst zouden worden.
Maar u werd korrespondent van de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ te Londen. Dat
lijkt op het eerste gezicht een ietwat ongewoon beroep voor een geleerde.
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Ik was eerst, in 1912, leraar geworden, maar ik voelde die benoeming bij de N.R.C.
- in 1913 al, - als een verlossing. Ik had al in mijn studententijd zo iets gewild, maar
de mogelijkheden waren zo beperkt. Die benoeming was een onverwachte buitenkans.
En werkelijk, ik heb aan die episode veel gehad. Voor de historicus was het een
leerschool Engeland te leren kennen, een groot land met een grote beschaving! En
dan de verplichting om mij snel en bevattelijk uit te drukken. De buitenlandse
korrespondent in die tijd - aan de Rotterdammer tenminste, - had ruimte en vrijheid.
Ik kon mij laten gaan. Ik kon net zoveel schrijven als ik wilde en over alles wat mij
boeide. De politiek was natuurlijk obligaat, maar de politiek boeide mij wel biezonder.
Die journalistieke periode duurde maar een jaar of vijf, zes. In 1919 werd u benoemd
tot hoogleraar voor Nederlandse Studiën aan de universiteit van Londen.
Ook dat viel net op tijd voor mij open. 't Was een biezondere leerstoel, met eigen
fondsen bijeengebracht door Engelse en Nederlandse concerns. 't Was eerst wel
moeilijk. Je wist niet recht hoe aan de slag te komen met studenten: voor hen zat dat
vrije vak verloren in de massa voorgeschreven stof. Na een paar jaar kwam dat in
orde door mijn relaties met de geregelde historici: ik had toen artikelen geschreven,
die bewezen dat ze mij au sérieux konden nemen. Aanvankelijk was ik voor die
positie toch eigenlijk ook te jong geweest. Ook toen kon er natuurlijk maar een kleine
groep studenten zijn die zich speciaal onder mij stelden, maar dat lukte dan toch, en
ik heb enkele leerlingen kunnen kweken. Er was voor mij persoonlijk nog een voordeel
aan die leerstoel verbonden, namelijk dat de Batavierlijn tussen Engeland en
Rotterdam mij als haar bijdrage vrije overvaart verleende. Dat heeft het mij mogelijk
gemaakt zo vaak naar Nederland en ook naar Vlaanderen over te komen.
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Waar u zeker dankbaar gebruik van gemaakt hebt. Men mag wel zeggen dat u uw
tijd in Londen niet in ledigheid hebt doorgebracht!
Er kwam in Londen ook nog wat bij. Naast mijn professoraat was ik
vertegenwoordiger van het Nationaal Bureau voor Dokumentatie. Het was mijn taak
de berichten over Nederland in de Engelse pers te volgen en ze zo nodig in goede
banen te leiden. Spoedig werd dit partikulier bureau overgenomen door Buitenlandse
Zaken. In feite, zo niet formeel, was ik persattaché van de Nederlandse legatie te
Londen. Het was vaak spannend en tijdverslindend werk, vooral in de jaren van de
bittere twist met België over de Scheldekwestie. Ik was kind aan huis in Fleet Street,
waar ik tal van redakteuren kende, die ik trachtte in onze geest te doen schrijven. Ik
schreef ook zelf artikelen, onder mijn eigen naam of onder een pseudoniem, vaak
over de Vlaamse kwestie ook. Alweer politiek dus!
U noemt daar de Vlaamse kwestie. Die speelt in uw leven een grote rol. Men mag
zelfs zeggen dat u een grote figuur bent in de Vlaamse Beweging. Hoe is dat kontakt
ontstaan?
Ja, inderdaad, de Vlaamse Beweging heeft lange tijd mijn leven beheerst. Mijn eerste
aanraking dateert van 1911, toen ik in Gent dat Vlaams studentenkongres bijwoonde.
Wat een indruk dat op mij maakte, kunt u nalezen in een lang artikel dat ik in het
tijdschrift Onze Eeuw opgenomen kreeg. Het werd heel onlangs voor 't eerst herdrukt
in het Aulaboek Noord en Zuid - Eenheid en tweeheid in de Lage Landen. Toen ik
het na zoveel jaren herlas, was ik verrast vast te stellen dat het de lijn al aanduidde,
die ik de rest van mijn leven zou volgen.
Dat is nu 50 jaar geleden. U hebt uw studentenkongresjubileum om zo te zeggen
gevierd in het begin van dit jaar, toen u op het studentenkongres te Antwerpen
gesproken
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hebt. Wat heeft u in 1911 zozeer getroffen in de Vlaamse Beweging?
Het sociale element: de ontvoogding van een sociaal achtergestelde groep. Ik werd
getroffen door de toewijding van die jonge mensen. Ik kreeg het duidelijk besef dat
zij Nederlands universitair onderwijs nodig hadden en dat zij dat voelden, om hun
taak tegenover hun volk te kunnen vervullen. Die eerste indruk werd nooit uitgewist,
maar door de omstandigheden kwam er eerst geen nauwer kontakt: ik ging eerst nog
naar Italië, kreeg toen dat korrespondentschap te Londen en dan kwam nog de oorlog,
die mij buiten de gebeurtenissen in Vlaanderen hield. Toch was het toen, en in
Engeland, dat ik Borginon leerde kennen, die er militair opgeleid werd. Ik leerde
ook Van de Perre kennen, die vol was van de Vlaamse grieven van het front. En
Huysmans. Maar 't was toch in 1919 pas dat ik er opnieuw en definitief in kwam.
Jozef Muls schreef mij een brief om mij te vragen te getuigen voor de oprechtheid
van Dr. Antoon Jacob, die ik in 1911 had leren kennen en die nu als aktivist in de
gevangenis zat te Antwerpen. Ik schreef een brief waar Jacob me dankbaar voor was
- niet dat het hem iets hielp natuurlijk. Ik heb hem in de volgende jaren enkele keren
in de gevangenis opgezocht: hij was een imponerende persoonlijkheid. Een jaar of
twee jonger dan ik, maar hij is toen mijn mentor geweest, als het ware mijn
leermeester in het Vlaams nationalisme. Ik bezit nog een grote stapel brieven van
hem, vooral uit die tijd. Door hem kwam ik in kontakt met andere leidende figuren
van de beweging en in de eerste plaats met Herman Vos. Ondertussen had ik bij
Jacob al een rechtlijnigheid, een doctrinarisme opgemerkt, waar ik mij instinktmatig
tegen stelde. Toen hij op vrije voeten kwam, in 1923, heeft hij door zijn abstraktheid
en eigengereidheid de rol niet kunnen spelen, die voor hem weggelegd scheen. Er
ontstond een
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konflikt tussen hem en Vos, waarin ik de kant van Vos koos, en Vos is een van de
dierbaarste vrienden van mijn leven geworden.
En zijn herinnering blijft in deze kamer, want bij de weinige foto's die hier hangen,
heb ik de zijne gezien.
Elke foto hier heeft haar betekenis. Vos vertegenwoordigt een deel van mijn leven.
In de grond was ik met hem geestelijk nauwer verwant dan met één van de andere
vrienden die ik genoemd heb. Het onreële extremisme dat de beweging telkens
belemmerde en dat op de duur zo'n kwaad heeft aangericht, daar stonden wij samen
tegen. Want ik raakte zo nauw in de Vlaamse zaak betrokken of ik een Vlaming was.
Ik sprak op kongressen van de Dietse studenten, ook op andere. Hoeveel van de
Vlaamse leiders kende ik in die jaren, van de minimalisten af tot de wildemannen
van de uiterste vleugel van het nationalisme toe! Wat een onenigheid. Eindeloze
gesprekken. Ik trachtte altijd samen te brengen, te overbruggen - zonder veel sukses.
En ik polemizeerde met animo tegen - bij voorbeeld - het verderfelijk weekblad
Vlaanderen, dat Vos als een beginselloze parlementariër voorstelde. Ik deed het met
meer animo dan Vos zelf, die te weinig strijdlust voelde. Dat was mijn grote grief
tegen hem, hoe volledig vertrouwen ik ook altijd in zijn toewijding stelde. In de jaren
dertig raakten dan veel nationalisten onder de noodlottige invloed van de
ultra-nationalistische ideologie die in Duitsland opkwam (als je 't ideologie kunt
noemen) en daar stelde ik mij aanstonds schrap tegen. Doch er werd naar mijn wijze
vermaningen maar weinig geluisterd. Ik raakte geïsoleerd. Vos zelf moest zich van
de nationalistische partij afscheiden.
Uw betrekkingen in de jaren 20 en 30 met de Vlaamse Beweging hebben u heel wat
moeilijkheden bezorgd.
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Zonder twijfel. De Belgische autoriteiten en ook de brede Nederlandse opinie, de
universitaire zogoed als de ambtelijke wereld, - daar schoor men alle Vlaamse
nationalisten of Grootnederlanders over één kam: men beschouwde ze als
revolutionaire elementen, die het op het bestaan van de staat België toe legden. Men
merkte niet op dat mijn naaste vrienden geen extremisten waren en dat ikzelf al die
jaren een strijd op twee fronten streed. Tegen de onverschilligheid en het misverstand
van mijn Nederlanders aan de éne kant, en tegen de onbekooktheden van de uiterste
vleugel van de Vlaams-nationalisten en hun al te heethoofdige aanhangers in het
Noorden aan de andere kant. Dat men geen onderscheid maakte, noch in Brussel,
noch bij ons, kreeg ik in 1929 aan den lijve te gevoelen, en nogmaals in 1935, toen
het om de bezetting van de Utrechtse leerstoel ging. Ik zou in 1929 in drie Vlaamse
steden een toespraak houden. Ik was van verscheidene kanten gewaarschuwd dat de
Belgische regering mij mijn optreden wilde beletten. Ik ging toch. In Antwerpen en
in Gent liet men mij ongemoeid, maar toen ik in Leuven kwam, met dezelfde rede,
van mijn gebruikelijk historisch slag - en de Belgische staat had er de twee vorige
keren geen schok van ondervonden! - kwam er in het hotel waar ik vooraf met mijn
vrienden zou dineren, een oud heertje op mij af. ‘Heb ik de eer’ (in het Nederlands)
‘met de heer Professor Geyl uit Londen te spreken?’ Er ging me door het hoofd: ‘Is
dit een bewonderaar of is het politie?’ Het was de politie! Bevel uit Brussel: hij
toonde mij het papier. ‘In het Frans,’ merkte ik op, ‘tegen de wet.’ Maar dat
veranderde natuurlijk niets aan de situatie. Ik mocht met mijn vrienden nog eten en
werd toen, alles heel beleefd, naar de trein gebracht, naar Holland.
Intussen werd dat wel goed gemaakt want u kreeg enkele jaren geleden een Belgische
onderscheiding.
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Ja, kommandeur in de Kroonorde. Dat was ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de Kommissie van de Nederlands-Belgische kulturele betrekkingen. Toen die
in 1946 werd opgericht, werd ik er onmiddellijk lid van en ik heb daar in de
volmaaktste harmonie kunnen meewerken aan de kulturele toenadering. De Vlaamse
vrienden die toen op de Belgische ambassade aanwezig waren en mij gelukwensten,
meesmuilden toch wel wat: ‘Wie had dat 30 jaar geleden kunnen denken!’ Waarop
ik: ‘Ja, België is wel veranderd!’
Zullen we zeggen: gelukkig maar! Wie uw naam uitspreekt, denkt onmiddellijk aan
uw hoofdwerk: ‘Geschiedenis van de Nederlandse stam’, een magistraal werk in
drie delen, dat voor vele Vlamingen de bijbel is van de Nederlandse
geschiedschrijving. Uw voorstelling van de geschiedenis was nieuw en revolutionair.
Wil u ze even toelichten?
Ze was niet helemaal nieuw want Vuylsteke, Nuyens, en zelfs Groen van Prinsterer
hadden al opwellingen gehad in die zin. Maar de heersende opvatting die gedoceerd
werd en als vanzelfsprekend werd beschouwd was, dat er een Noordnederlandse
geschiedenis was en een Zuidnederlandse of beter een Belgische, dat ze ieder hun
eigen en apart verleden hebben, dat de Vlamingen Belgen zijn en heel andere mensen
dan de Nederlanders. Daartegen heb ik mij gekeerd. Het kernpunt van heel mijn
voorstelling is feitelijk de interpretatie die ik gaf van de scheuring van de Nederlanden
in de jaren tachtig van de zestiende eeuw. Er heerst een opvatting alsof in de opstand
tegen Spanje een latent onderscheid tussen Hollanders en Vlamingen aan het licht
kwam. De Hollander protestant en een volhouder, de Vlaming katoliek en wuft en
lichtzinnig. Ik wees aan, dat de protestanten op het kritieke ogenblik maar een kleine
minderheid in Holland vormden, en zo'n minder-

Joos Florquin, Ten huize van... 2

212
heid was er in Vlaanderen en Brabant ook wel degelijk. Wat het verschil in uitkomst
teweegbracht, was niet een verschil in neiging of aanleg, 't was dat de hertog van
Parma, bij zijn herovering van de opgestane Nederlanden van Luxemburg uit, gestuit
werd door de grote rivieren. Het heroverde Zuiden werd gezuiverd van protestanten
en gerekatolizeerd. Holland en Zeeland en de rest konden zich achter de rivieren
handhaven en zo kreeg de protestantse diktatuur daar de tijd om een groot deel van
de rest van hun bevolking tot hun kerk over te halen - en dat ging ook heus niet alleen
langs de weg van minnelijke overreding. Als men het zó ziet, wordt de scheuring
een breuk in wat een natuurlijke eenheid was, en heel het beeld van de verhouding
tussen Noord en Zuid wordt anders. De verwantschap - al is het maar potentiële
verwantschap - komt duidelijker naar voren. En dat heb ik met heel mijn Geschiedenis
van de Nederlandse stam trachten te staven.
Werd deze nieuwe voorstelling van onze gemeenschappelijke geschiedenis
gemakkelijk, aanvaard?
Nu, niet bepaald gemakkelijk! Ik heb in het begin telkens weer moeten polemizeren
- tegen zowat heel de oudere en gezaghebbende generatie van vakgenoten. Die vonden
dat ik politieke motieven in de geschiedschrijving introduceerde. Ik moest daar wel
om lachen, omdat het mij zo duidelijk was, dat hun eigen gangbare voorstelling op
een politieke basis rustte. Iedere staat wenst een geschiedbeeld van zijn gading. Zo
kreeg België Pirenne. En Pirenne's belgicistisch geschiedverhaal werd door de
Hollandse historici grif aanvaard: dan waren zij immers van de Vlamingen af. Dat
Pirenne de Vlamingen in zijn natuurlijk en noodwendig België opborg om ze te
verfransen, dat werd toen in het Noorden nauwelijks opgemerkt. Maar zeker, er
waren er onder de jongeren wel, die mij dadelijk bijvielen, en zelfs
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een paar ouderen erkenden na een poos toch wel, dat er iets in zat. Veel steun kreeg
ik spoedig van katolieke zijde. Want mijn voorstelling ruimde meteen ook de
konceptie van de protestantse natie op, de konceptie volgens welke eigenlijk alleen
de protestanten ware of volledige Nederlanders konden zijn. In Vlaanderen, natuurlijk,
daar stonden veel jonge intellektuelen klaar om met de steun van mijn kritiek het
drukkend gezag van Pirenne te breken.
Tegenwoordig, mag ik wel zeggen, is mijn hoofdstelling gemeengoed geworden,
zowel onder de Nederlandse als onder de Belgische historici. Hetgeen niet zeggen
wil dat mijn Geschiedenis van de Nederlandse stam van a tot z aanvaard wordt. Dat
kan ik ook niet verlangen. Mijn werk is een bijdrage tot de diskussie, geen laatste
woord. Die zijn er niet in de geschiedenis. De geschiedenis - dat schreef ik in mijn
Napoleon vóór en tegen - is een diskussie zonder eind.
Uw ‘Nederlandse stam’ is niet af. Zullen we spoedig het vervolg kunnen lezen?
Ik moest die vraag natuurlijk verwachten en mijn geweten roert zich meteen. Ik ben
vastbesloten het er niet bij te laten, maar zoveel dingen houden mij bezig. En het
probleem is dat het andere werk, dat ik in de laatste jaren heb gedaan, óók de moeite
waard is. Ik zou feitelijk twee levens moeten hebben. Ik hoop dat ik er nog toe kom.
Het probleem van de Nederlandse eenheid of verdeeldheid is inderdaad niet het
enige dat u als historicus bezig heeft gehouden. U noemde daar uw grote werk al
over Napoleon in de Franse geschiedschrijving, dat in 1949 ook in het Engels
verscheen. Dan hebt u in de Noordnederlandse geschiedenis heel wat geschreven ik zie hier dat dikke boek ‘Oranje en Stuart’ - over de verhouding van de Staten in
de Republiek der Zeven Provinciën en de stadhouders, de
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Oranjes. Men zegt wel dat u daarbij meer aan de kant van de Staten dan van de
Oranjes schijnt te staan.
O ja, men heeft mij dikwijls een anti-Oranje-tendentie verweten. Maar waar het op
neerkomt, is toch maar dat ik mij keer tegen een partijdige verheerlijking van de
stadhouders, zoals die lang gangbaar is geweest, en dat ik heb willen aantonen, dat
de Oranjevorsten niet steeds de vertegenwoordigers waren van het nationaal belang.
De regenten - met alle gebreken die aan oligarchie vastzitten - ik verlang er waarachtig
niet naar terug! - hebben een positieve betekenis gehad in onze geschiedenis, en soms
óók wanneer ze zich kantten tegen door dynastiek belang bepaalde strevingen van
sommige Oranjevorsten. Er is een groot verschil tussen de éne en de andere Oranje.
Tenzij men ze bekijkt, zoals al te lang in de mode is geweest, door een Oranje-bril:
zo'n bril heb ik nooit willen dragen.
U schijnt altijd in de contramine te zijn: tegen de traditionele Oranje-opvattingen,
straks tegen Napoleon.
Ik beken dat ik een neiging gevoel die opmerking als een kompliment te beschouwen.
Tegen iets zijn, brengt altijd de diskussie op gang. Maar ik ben waarachtig ook wel
vóór het een en ander, ik kritizeer niet omwille van de kritiek, en ik luister ook wel
degelijk naar wat anderen tegen mij aanvoeren - om er dan weer op te antwoorden,
ja, allicht.
En doorgaans in kombatieve stijl! In 1936, toen u dus 48 jaar oud was, werd u
benoemd tot hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis hier te Utrecht.
Die benoeming heeft in Nederland vrij wat beroering verwekt. Waarom?
In de eerste plaats was daar mijn konnektie met Vlaanderen. Omdat ik aan de
Vlaams-nationalistische beweging mee-
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deed, zagen velen in mij een halve nationaal-socialist, ongelooflijk als het klinken
mag. Voor het minst werd ik in de vakkring toen nog door velen beschouwd - ik zei
het zoëven al - als een man die de historie voor politiek misbruikte. En dan kwam
er nog bij: een geruchtmakend geval in 1933, toen Van Eyck en ik het plagiaat van
een bekend professor in de geschiedenis openlijk aan het licht hadden gebracht. Wij
hadden wel gelijk - maar zo iets doet men toch niet! Een rustverstoorder! Nu - ik
kwam na veel vijven en zessen, tégen de aanbeveling van de fakulteit, op de leerstoel.
Er was tot in de hoogste politieke regionen roering geweest. Maar ik werd door velen
ook hartelijk ingehaald en toen ik eenmaal ter plaatse was, verdween in de fakulteit
alle misverstand meteen. Ik heb er mij naar hartelust kunnen verwezenlijken.
Reeds in oktober 1940 werd u door de Duitsers van uw vrijheid beroofd en verbleef
u in het koncentratiekamp Buchenwald, daarna te Haren en te St.-Michielsgestel.
Wat was de aanleiding daarvan?
Een bepaalde aanleiding was er niet. Er werden toen 100 Nederlanders, politici,
hoogleraars en anderen, gearresteerd. Het voorwendsel was: représaille voor de
beweerd slechte behandeling van de Duitsers in Nederlands-Indië. De eigenlijke
reden was dat de Duitsers ons kwijt wilden zijn. Ik had in mijn eerste Utrechtse jaren,
1936 en vervolgens, ongezouten mijn mening over de gevaren en gruwelen van het
nationaal-socialisme geuit: op grote volksvergaderingen in Amsterdam, ook in
geschriften. Ik verwachtte van het begin van de bezetting af, dat ze mij zouden komen
halen. Die gevangenschap, bijna 3,5 jaar, is vanzelfsprekend een beproeving geweest.
Die gedwongen inaktiviteit, dat terzijde van de geschiedenis staan, 't was voor mijn
temperament niet gemakkelijk. U vindt de neerslag van die gevoelens in de sonnetten
die ik er schreef.
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Die in 1945 werden uitgegeven onder de titel ‘O Vrijheid’.
Ja. Die bundel was een dagboek van ervaringen en gevoelens en bevatte 91 sonnetten.
Vóór 2 jaar gaf Stols een bloemlezing ervan uit, de helft van het getal, onder de titel:
Het leven wint altoos. Wat me poëtisch minder geslaagd leek, heb ik daar weggelaten.
Hoe heeft de kritiek ze ontvangen?
De gezaghebbende poëtische kritiek stond er maar erg gereserveerd tegenover. Ze
waren natuurlijk niet modern en er heerst nu eenmaal een wanbegrip (daar houd ik
het voor) dat er in elke bepaalde tijd maar op één manier poëzie kan worden
geschreven. Enkele jongelui dreven er ronduit de spot mee. Maar ik heb toch wel
degelijk ook echt begrip en waardering gevonden, en van critici van betekenis, in
Noord en Zuid. Ik noem alleen Raymond Herreman, P.H. Dubois, Dinaux, en, geheel
onverwacht, Hendrik de Vries, zelf een dichter van grote reputatie. Maar ook zonder
dat (het klinkt misschien erg eigengereid!) was ik ervan overtuigd, en blijf het
onschokbaar, dat dat kortstondig dichterschap iets reëels heeft voortgebracht. Ik heb
er mijn persoonlijkheid in kunnen uitdrukken, op een andere wijze dan in mijn
historisch werk, en dat kon alleen op die manier.
Zou u ons het genoegen niet willen doen een van uw gedichten voor te lezen?
Wil u dat heus? Nu goed, dit dan. Het werd geschreven op de Ruwenberg, ons verblijf
in St.-Michielsgestel, met een grote tuin aan het riviertje de Dommel: 27-4-1943.
De lente is onbekommerd; sterk en teer.
De Dommel, blinkend, spiegelt blauwe luchten.
Helgeel in 't groen het koolzaad. Heinde en veer
Stilte... Neen! hoor! een ademen, een zuchten:
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Want alles leeft. De bloesem droomt van vruchten.
Het lam zuigt gulzig, staartje heen en weer.
Paarzieke vogel, kalm! Zij zal niet vluchten.
O lente, lente!... En 't is de derde keer.
De derde keer sta 'k hunkerend bij uw feest,
een beedlaar buiten. Toch: 't is mooi geweest!
dank voor die gave, en dank zelfs voor de pijn.
O onverstoorbaar leven, dat op mijn
geklaag niet acht: in 't geel, in 't groen, in 't blauw
lees ik een teken van uw eeuwge trouw.

U hebt van de Duitsers veel te lijden gehad en toch hebt u onmiddellijk na de oorlog
uw studenten voorgehouden, dat het haten van een bepaald volk een onhistorische
houding is. Wil u dat niet nader verklaren?
Niemand kan de nazistische misdaden grondiger verfoeien dan ik. Maar het Duitse
volk daarmee vereenzelvigen, lijkt mij een enorme vergissing. Een heel volk kan
niet verantwoordelijk zijn. De Duitsers, die Hitler aan de macht brachten, begrepen
niet waarom het ging. Ze werden gedreven door blinde gevoelens. Let eens op de
omstandigheden: eerst de verbijstering na de nederlaag van 1918, dan de afgrijselijk
druk van hopeloze ekonomische omstandigheden, werkloosheid. Hoeveel zwakheid
en blindheid hebben alle volken niet bij tijd en wijle aan de dag gelegd? Dat ze dan
geen Hitler vonden, was hun geluk. Ik ben bereid de Duitsers als eerste slachtoffer
te beschouwen van Hitler, zowel om de verdwazing waartoe ze door hem geleid
werden als voor de rampzalige gevolgen die dat voor hen heeft gehad. Ik kan niet
vergeten dat ik in Buchenwald de gevangenen heb gezien, die het heel wat slechter
hadden dan wij gijzelaars; en dat waren in overgrote meerderheid Duitsers.
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Dat is een grootmoedigheid van inzicht die men, vooral komende van u, alleen kan
bewonderen.
Grootmoedigheid? Ik zou eenvoudig zeggen: historisch inzicht. Het kostte mij geen
zelfoverwinning.
We zouden nu nog een derde belangrijk facet van uw persoonlijkheid moeten
behandelen en dat is dat van de filozofische geschiedbeschouwing, die u vooral sedert
de laatste oorlog een internationale reputatie en gehoor heeft bezorgd.
Ja, en ik ben dikwijls nog verbaasd dat ik op het eind van mijn leven die andere weg
ben opgegaan.
Op het eind van uw leven? In de kracht van uw mannelijke jaren, zou ik zeggen. Als
ik me niet vergis, ligt het uitgangspunt van deze nieuwe richting in dat belangrijke
boek van u over Napoleon. U hebt dat geschreven nog onder de bezetting. Hoe kwam
u daartoe in die bewogen tijd?
Ik was met Napoleon toen niet voor het eerst bezig, maar nu greep mij de stof vanwege
de aktuele betekenis van het probleem der diktatuur. Ik had niet het gevoel, dat ik
mij met dit werk uit de strijd terugtrok, ik zou zelfs zeggen integendeel. Wat mij dan
onder die studie trof, was hoe de visie van geschiedschrijvers mee door eigentijdse
preokkupaties wordt bepaald. Dit was een gedachte, die ik in de polemiek
Groot-Nederland - Klein-Nederland reeds voortdurend had gehad, maar die ik nu in
veel algemener zin ging uitwerken. En inderdaad, zo begon die latere faze in mijn
werk, waarin het historiografisch probleem zo sterk op de voorgrond staat: het
probleem van wat geschiedenis kàn, wat het verband is van geschiedenis en aktualiteit,
wat de diskussie in de geschiedenis betekent.
Dus, als ik het zo mag zeggen, is de filozofie der geschiedenis u gaan boeien.
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In zekere zin, maar ik ben er toch enkel toe gekomen als praktizerend historicus,
opbotsend tegen bepaalde vragen en problemen. Van dat woord filozofie blijf ik
altijd nog een beetje schuw, ook al ben ik in de laatste tijd in Engeland en Amerika
herhaaldelijk ‘a philosophically minded historian’ genoemd. Ik blijf er mij van bewust
dat ik eigenlijk toch maar tracht mij rekenschap te geven van moeilijkheden waarvoor
de konkrete geschiedenis mij stelt. Het is waar dat ik daar, met een zekere verrassing,
toch wel lijn in vind; dat ik kan opmerken dat ik mezelf in mijn verschillende
beschouwingen gelijk blijf. In ieder geval heb ik voor mezelf scherper leren inzien
dat de geschiedenis heel iets anders is dan waarvoor men ze dikwijls houdt, namelijk
tijdverdrijf, vlucht in de onwerkelijkheid van het verleden, maar dat ze integendeel
in onze eigen tijd gedurig ingrijpt. Ik heb dit uitgedrukt in de titel van mijn
Aula-boekje, een verzameling van in vroegere bundels gepubliceerde opstellen:
Geschiedenis als medespeler. Ik heb voor de Yale University in 1954 een
samenvatting beproefd, door hen uitgegeven. Gebruik en misbruik der geschiedenis
heet dat boekje in mijn eigen Nederlandse vertaling. Maar een grote, alles omvattende
beschouwing heb ik nooit gegeven en zal ik niet geven. Alleen komen deze gedachten
steeds weer te pas in studies die ik schrijf, zoals in mijn laatste boekje Huizinga als
aanklager van zijn tijd, een uitgave van de Kon. Nederl. Akademie. Dat stuk is nu
ook in het Engels verschenen. Die geschied-teoretische beschouwingen van mij
hebben in Engeland en Amerika sterk de aandacht getrokken. Er komt (na de
Amerikaanse) nu ook een Engelse pocket-uitgave van mijn Debates with Historians;
en ook van een tweede bundel. Bovendien verschijnt in Engeland en Amerika weldra
een ‘paperback’ van mijn Napoleon.
Toen u die weg bent opgegaan, is dat voor u weer een oorlogspad geworden. U hebt
het in Nederland aan de
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stok gehad met de Amsterdamse hoogleraar en geschiedenisfilozoof Jan Romein, en
dan vooral met Arnold Toynbee. Men mag wel zeggen dat u de voornaamste
geschiedkundige tegenstander van deze Engelsman bent.
De voornaamste? Laat mij zeggen: de vasthoudendste.
U hebt felle kritiek uitgebracht op zijn ‘A Study of History’. Kunt u kort aanduiden
wat u tegen zijn werk hebt?
Toynbee heeft van het begin af beweerd dat zijn indrukwekkende wetten en
toekomstvoorspellingen het resultaat zijn van geduldig onderzoek en dat hij er van
feit tot feit, van gegronde konklusie tot gegronde konklusie, toe gekomen is. Welnu,
ik heb op een groot aantal punten, verspreid over de tien delen, aangetoond dat zijn
feiten geen feiten zijn maar veronderstellingen, gekompliceerde en dikwijls overhaaste
beweringen, zodat de konklusies alle vaste grond missen. Dit zijn redeneringen,
waarvoor Toynbee eigenlijk toch ontoegankelijk blijft. Hij leeft in zijn droom. En
op zichzelf acht ik zijn beschouwing, waarin de ondergang van de Westerse
beschaving wel niet als zeker maar toch als waarschijnlijk wordt gesteld, verderfelijk.
Maar nu heeft hij heel onlangs dan toch weer een dik deel gepubliceerd, waarin hij
zijn critici beantwoordt. Natuurlijk kom ik daar prominent in voor: hij roept mij op
een keer zelfs tot woordvoerder van de jury uit. Ik had vroeger de vraag al eens
gesteld: waarom antwoordt Toynbee niet? En liet dan volgen: ‘Ach, Toynbee is geen
historicus, hij is een profeet, en profeten antwoorden niet.’ Nu zegt Toynbee
triomfantelijk: zie hier mijn antwoord (700 bladzijden!): ik ben dus geen profeet. Ik
heb alweer niet kunnen nalaten om daar nog eens op te antwoorden en de strekking
van die brochure komt hierop neer: hij ontwijkt, hij danst er overheen, zijn antwoord
is geen antwoord, hij is toch een profeet!
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Ik denk dat het gezelliger is u als vriend te hebben dan als tegenstander. Er is niet
aan te denken al uw boeken in dit gesprek te betrekken, maar ik wil nog even een
uitzondering maken voor uw reeks boekjes ‘Figuren’ die bij de Wereldbiblioteek
verschijnen. Wie behandelt u daarin?
Dat is een bundeling van artikelen die, om de drie of vier weken, in het weekblad
Vrij Nederland verschijnen. Dat is geen grondig diep bewerkt wetenschappelijk werk.
Ik zou het eerder een divertissement noemen naar aanleiding van mijn lektuur. Het
zijn indrukken die ik er in verband plaats met mijn hele kennen en denken. Ik heb
ze naar nationaliteit gegroepeerd en zo zijn er Nederlandse (met inbegrip van Vlaamse
natuurlijk), Franse, Engelse, Amerikaanse, Duitse en Italiaanse figuren gekomen. Ik
heb er zelf schik in en ze vinden aftrek.
Van figuren gesproken. We hadden het daarstraks over Herman Vos en u zei toen
dat elke foto op uw studeerkamer haar betekenis had. Wie zijn de andere?
In de buurt van Herman Vos hangt Jan Frans Willems: samen symbolizeren zij de
Vlaamse Beweging in het verleden en het heden. Er tegenover hangt dan het portret
van raadpensionaris Jan de Witt, de grote man van de zeventiendeëeuwse Hollandse
regenten en van de Staatsgezinde partij. Daarginds herkent u zeker het portret van
Erasmus, de Hollandse humanist waarmee ik me geestelijk verwant voel. Van mijn
studententijd af heb ik dat portret in mijn kamer gehad.
We hebben dit gesprek al te lang laten duren, al heb ik nog vrij wat vragen in reserve.
Zou ik vóór 't einde toch ook mevrouw mogen groeten?
Graag. Als ik over dingen praat die me aan het hart liggen, vergeet ik uur en tijd...
Zullen we dan naar beneden gaan?
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Dit is mijn vrouw, de vrouw die mijn zorgen en mijn vreugden deelt.
Mevrouw, wij weten dat die zorgen en vreugden geen ijdele woorden zijn want u
hebt samen heel wat doorgemaakt, vooral in de laatste oorlog. Ook uit de gedichten
van uw man weten wij hoe innig u beiden verbonden bent.
Doe mijn vrouw dan eens een genoegen en kijk eerst even naar onze tuin. Dat is haar
domein en haar werk.
Mevrouw: Het is heus niets biezonders. Ik werk graag in de tuin en ik vind het echt
prettig de planten en bloemen te zien opkomen.
Het gezicht verhoogt in elk geval nog de prettige sfeer van deze kamer.
Mevrouw: Ik mag u wel een kop tee inschenken? Na dat zwaarwichtig gesprek op
de studeerkamer zal u dat zeker wel goed doen.
Graag, maar geloof me, het gesprek zelf heeft me gelaafd! Professor, in februari
1944 werd u door de Duitsers vrijgelaten. Enkele maanden later zijn de Duitsers bij
u ingevallen en hebben ze in uw huis een heel arsenaal wapens ontdekt. Was dat
hier?
Ja, wij hadden de ondergrondse beweging op de bovenverdieping een geheime
telefoon laten installeren. Ons huis overziet de grote weg van het oosten. Van het
één kwam toen het ander: onze overwelfde kelder werd geknipt geacht voor een
wapenopslagplaats. Ik vond het zo'n goede plaats niet, maar wou me niet onttrekken.
Weldra kregen de Duitsers een lijst van zulke depots in handen en wij moesten
overhaast onderduiken. De Duitsers hebben hier toen, mét de stenguns en de
handgranaten in de kelder, al onze meubels en bezittingen weggesleept. Gelukkig
kwam
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de kapitulatie al na een dag of veertien. Wij hebben toen de meubels wel grotendeels
terug kunnen halen - de boeken waren goddank in veiligheid, - maar zilverwerk en
aardewerk en linnengoed en kleren, kortom alles waar een mens mee leeft, waren
we kwijt. Bovendien hadden de Duitsers een van mijn eigen handgranaten laten
ontploffen in deze kamer waar we nu zitten - het enige waar de voorraad ooit voor
gediend heeft. Pas in 1948 konden we 't hier weer inrichten en toen werd de kamer
door dit nieuwe grote raam er veel lichter en mooier op. Dat hebben we dus eigenlijk
aan de Nazi's te danken!
Net als uw verzenbundel dus! En u hebt in Buchenwald ook nog een detective-roman
geschreven: ‘De moord op de plas’.
Ja, en met veel plezier. Ik wilde mij uit die saaie omgeving wegdromen in
jeugdherinneringen en daar kwam dus Krimpen aan de Lek te voorschijn. Lekdorp
heet het in het verhaal.
Er is nog meer literair werk van u. In 1924 en 1927 verschenen van u ‘Lancelot of
Denmark’ en ‘The Tale of Beatrice’, vertalingen in Engelse verzen van die juweeltjes
van onze Middelnederlandse letterkunde. Hoe kwam u daartoe?
Omdat ik er zin in had. Lancelot werd meer dan eens opgevoerd en gunstig ontvangen
en besproken. Beatrice is ook een keer opgevoerd, stom spel, waarbij de verzen op
het toneel gelezen werden. De regie had toen Edith Craig. En het heeft mij biezonder
veel genoegen gedaan te vernemen dat de Vlaamse televisie dit jaar voor de Engelse
versie van de Beatrijsfilm mijn tekst gaat gebruiken.
Goede waar prijst zichzelf! U kreeg trouwens in 1958 de P.C. Hooftprijs als bekroning
van uw gehele oeuvre. De
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P.C. Hooftprijs is in Nederland de staatsprijs voor letterkunde. Dat zal u genoegen
hebben gedaan!
Dat deed het zeker. De literaire ambities van mijn jeugd werden zo door de bekroning
van mijn historisch werk (want daar was het voor) toch nog voldaan. En een scherp
onderscheid tussen literatuur en geschieschrijving heb ik immers nooit willen maken.
Mag ik nu nog een paar vragen stellen over de aktualiteit? U hebt van zeer kortbij
de evolutie gevolgd van de Nederlandse bewustwording in Vlaanderen. Moe ziet u
de toekomst?
De geschiedschrijver kan de toekomst niet voorspellen. Ik weet alleen dat men niet
bij de pakken moet gaan neerzitten. Ik heb sinds de oorlog wel eens de indruk gehad
dat er eigenlijk geen Vlaamse Beweging meer was, en het irriteerde mij soms - die
stemming alsof men het er nu wel bij laten mocht, 't Is zeker waar dat ik in mijn leven
enorme veranderingen ten goede gezien heb: als ik b.v. denk hoe stuntelig de Vlaamse
pers in mijn jeugd was en hoe ze nu is, dan moet men daar een enorme vooruitgang
vaststellen: er zijn Vlaamse kranten die men gerust gelijk mag stellen met de beste
Nederlandse; voortreffelijke buitenlandse beschouwingen bijvoorbeeld. Er is een
generatie van in het Nederlands opgeleide intellektuelen. Dat heeft België in heel
zijn bestaan niet gekend. Maar er zijn toch heus nog erg zwakke plekken: de stad
Brussel, de diplomatie, het zakenleven. We moeten vooral niet denken dat we er zijn.
Gelukkig, in de laatste tijd is er een herleving van belang.
In hun strijd om weer zichzelf te worden, hebben de Vlamingen aan de
Noordnederlanders vaak verweten dat ze bij hen weinig of geen begrip hebben
gevonden voor hun noden en aspiraties. Ziet u daar een verbetering in?
Ik heb daar heel mijn leven mee te kampen gehad en ik sta
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nog dikwijls versteld over het tekort aan begrip. Toch is er ook hier verbetering. In
onze ambtelijke kringen bij voorbeeld weet men nu wel, dat er zo mogelijk Nederlands
moet worden gebruikt in het verkeer met België. Niet dat er niet altijd nog voorlichting
en opwekking nodig blijft. Vóór men de Hollanders echter verwijten maakt, moet
men bedenken hoe natuurlijk het is, bij het bestaan van de twee staten, dat zij de
verhoudingen in Vlaanderen maar slecht kennen. De Vlamingen van hun kant kennen
de verhoudingen in Nederland niet beter. Op dit gebied doet de Nederlands-Belgische
Kommissie, waar we 't al over hadden, door uitwisseling te bevorderen, goed werk.
De geest die ik heb opgemerkt in de Kommissie en op het departement van Onderwijs
in Den Haag, is voortreffelijk.
U hebt in 1947 een rede gehouden over ‘De Nederlandse cultuur in de wereld van
nu’. Hoe ziet u die nu?
Het is meer dan ooit zaak voor kleine kultuurgemeenschappen alle krachten in te
spannen om zich te handhaven. Zowel de eenmaking van Europa als de intensieve
uitwisseling met heel de wereld stellen kleine gemeenschappen méér bloot aan
buitenlandse invloeden. Op zichzelf is die ontwikkeling heilzaam, maar we mogen
ons niet willoos laten meeslepen. Ook dààrom moeten Nederland en Vlaanderen
samenwerken: dan zijn we dubbel zo sterk.
Hoe ziet u die éénmaking van Europa? U hebt al eerder voorgehouden dat bij het
streven naar eenheid in Europa, de lessen der historie te veel verwaarloosd worden.
Men moet zich niet verbeelden dat de verschillende volken van Europa zich ineens
enkel maar Europeaan gaan voelen. Ik heb altijd gevoeld, en ook gezegd, dat men
het Europa van de Zes niet had mogen beginnen zonder Engeland. Men antwoordde
mij dan dat de gemeenschappelijke markt een open organizatie was, waaraan ieder
kon meedoen.
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Mijn vrees was echter dat de vorming van een gemeenschappelijke markt ‘vested
interests’ zou gaan scheppen die elke opneming moeilijker maken. Nu is het bericht
van de wens van Engeland om toe te treden met gejuich begroet. Mocht dit werkelijk
doorgaan, dan zou ik bijna bereid zijn verontschuldigingen te maken voor de kritiek
die ik heb uitgebracht. Maar we zijn nog lang niet zo ver. Eén van de Zes, Frankrijk,
neemt een heel weinig tegemoetkomende houding aan tegenover de opneming van
Engeland. En juist ook uit het oogpunt van ons gemeenschappelijk belang (van
Nederlanders en Vlamingen) is een tegenwicht tegen de Franse invloed zo nodig.
In een tijd waar het pessimisme nogal gangbaar is, legt u de nadruk op uw
onscbokbaar geloof in de grote beginselen van onze Westerse kultuur, in de
levenwekkende kracht van onze Westerse traditie. Waarop steunt die?
Ik weiger doodeenvoudig te wanhopen. Ik geloof dat we verplicht zijn te worstelen,
pal te staan, en daarbij hebben we geen deugdelijker wapen dan dat van onze eigen
tradities. Kankeren, neerhalen van die eigen tradities, is een van de zwakheden die
ons bedreigen en daar moeten we ons tegen verzetten. Mijn optimisme heeft een
sterk pragmatische trek.
U hebt sinds de oorlog aan verscheidene Amerikaanse universiteiten kolleges gegeven.
Wat waren uw indrukken daar?
Laat mij alleen zeggen dat de kennismaking met de Amerikaanse wetenschappelijke
wereld - ik ben er zesmaal geweest, - een grote en verrijkende ervaring voor mij is
geweest.
U werd in Amerika (Harvard University), Engeland (Oxford) en pas nog in St.
Andrews in Schotland met een
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eredoctoraat onderscheiden. Ik herinner mij nog een foto in de krant waarop u naast
de ballerina Margot Fonteyn de erebul in ontvangst nam. Wat voor een gevoelen
gaf dat: de ernstige geschiedenis naast de wufte danskunst?
Maar dat was heel prettig. Ik liep naast haar in de stoet door de straten van Oxford
en er stonden drommen mensen te kijken, allen natuurlijk voor Margot Fonteyn. Ik
zei haar: ‘Ik ben blij dat ik naast u mag lopen, dan krijg ik tenminste een fraktie van
de aandacht.’ Een alleraardigste vrouw vond ik haar.
En zelfs van Duitse zijde werd u vereremerkt.
Ik werd tot lid benoemd van ‘Pour le Mérite’. Dat is een klein gezelschap van 30
leden, alle vakken, ook kunst en letteren vertegenwoordigend, vult zichzelf aan, staat
onmiddellijk onder de Bondspresident. Buitenlandse leden ook ten hoogste dertig.
Ik ben er de enige Nederlander en op de eerste zitting te Bonn trof ik mijn Gentse
kollega Ganshof, de enige Vlaming.
Wat is het belangrijkste in uw leven?
Dat is nogal een gewetensvraag. Er komt mij zoveel in de gedachten. Gelukkig
getrouwd. Erg goede vrienden met mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk. Schatten
van kleinkinderen. Op echt vriendschappelijke voet met verscheidene van mijn
oud-leerlingen, in wie ik bovenal hun zelfstandigheid waardeer. Diep geïnteresseerd
in mijn werk. Een gevoel dat ik er iets mee bereikt heb...
Ik mag dus zeggen dat ik een gelukkig man voor mij zie?
Ik heb het niet kwaad!
Uitzending: 13 september 1961.
Prof. Geyl overleed te Utrecht op 31 december 1966.
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Frans van Cauwelaert
Lange Lozanastraat 244, Antwerpen
Meneer de Minister, mogen wij beginnen met een late verjaardagwens? U werd op
10 januari tachtig jaar en dat begint een mooie leeftijd te worden. Maar de jaren
hebben op u geen vat: u staat nog volop in de aktiviteit. Wat is het geheim van deze
eeuwige jeugd?
Sober leven en hard werken.
Dat is een lapidaire formule. Is dit huis daar het centrum van geweest?
De laatste jaren. Vroeger woonden wij in een huis aan de Rosier.
Bij het binnenkomen, zag ik in de trapzaal een mooi glasraam: een ridder?
Een ridder van de Graal aan de voet van de rots. Het werd mij bij mijn vijftigste
verjaardag aangeboden door mijn vrienden uit mijn studententijd.
Hebt u nog veel vrienden uit die tijd?
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Helaas nog maar een paar o.m. monseigneur Mansion te Leuven.
U stamt uit een geslacht van Brabantse boeren uit O.-L.-Vrouw-Lombeek. Heeft uw
familiekring invloed gehad op uw politieke roeping?
Er was wel veel politieke geest in mijn familie. Vader had veel belangstelling voor
politiek: hij ging b.v. te voet naar Brussel om een vergadering bij te wonen van de
Katolieke Vereniging: dat was 19 kilometer gaans. Maar mijn interesse voor politiek
is geboren uit vlaamsgezindheid en ook uit sociale bekommernis. Ik heb in mijn
jeugd op het veld gestaan en met volksmensen deelgenomen aan de boerenarbeid.
Ik heb daar deze mensen leren liefhebben om hun gehechtheid, hun eerlijkheid, maar
ik heb ook hun miserie gekend. In mijn dorp bestonden toen nog zelfgebouwde lemen
hutten met strooien dak en gedamde vloer. De boerenmensen kregen nooit vlees op
tafel, tenzij als het kermis was. Met een loon van 0,75 fr. per dag moest een man zijn
gezin onderhouden.
Er waren bij u thuis drie zonen. De oudste werd boer, uw broer August rechter en
gewaardeerd dichter en uzelf staatsman en kunstenaar van het woord. Van wie van
uw ouders kwamen de artistieke beïnvloeding?
‘Vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren.’ Mijn moeder was dichterlijk
aangelegd, zij kende talloze spreuken en spreekwoorden over de natuur. Ik heb
bladzijden spreuken uit haar mond opgetekend. Alle studenten in die tijd deden
trouwens aan zanten, het verzamelen van uitdrukkingen en spreekwoorden. Dat was
onze eerste medewerking aan de taalkunde.
In het jubelalbum dat u werd aangeboden toen u zeventig jaar werd, vertelt Dom
Franco de Wyels dat u uw eerste
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meeting hebt gehouden te Vollezele, toen u veertien jaar oud was en dat nog wel op
een meeting van de Daensisten.
Dat was meer een uiting van mijn kombatief temperament dan een politieke
stellingname. Er werd thuis veel over het Daensisme gediskussieerd, te meer daar
mijn vader van Denderwindeke geboortig was. Als knaap was mijn belangstelling
opgewekt en op die meeting van de Daensisten heb ik mij niet stil kunnen houden.
U hebt, toen u in het Klein-Seminarie te Hoogstraten was, in de roerige
studentenbeweging gestaan, die toen zeker in het teken van Rodenbach stond.
Feitelijk was de studentenbeweging in het aartsbisdom Mechelen niet zo ontwikkeld.
Toch was de vlaamsgezindheid er sterk en natuurlijk was ze verboden. Alles was in
die tijd vanzelfsprekend in het Frans en ieder Vlaams woord werd gestraft, zelfs met
het verlies van de prijs van goed gedrag. Het is mij gebeurd dat ik in de 5e Latijnse
die prijs kwijtspeelde, door onbedacht een Vlaamse uitroep van pijn te laten horen.
Dat heeft mijn vlaamsgezindheid nogal opgedreven. Er zijn dan ook wel moeilijkheden
geweest en Kardinaal Goossens verbood in 1891 elke uiting van Vlaams leven: geen
Vlaamse boeken, geen vergaderingen, maar we kregen een uur Nederlands meer.
Dr. Laporta uit Lier met zijn blad ‘De Student’ heeft een zekere invloed gehad op
de jeugd van toen. U hebt hem goed gekend?
Dr. Laporta had inderdaad grote invloed op de studenten: hij was een idealist van
het zuiverste water en een man van grote wijsheid. Hij bestuurde door zijn blad en
raadgeving de Vlaamse studentenbeweging van toen, zonder dat de studenten wisten
wie hij was. Men schreef eenvoudig: dr. Laporta, Lier. Niemand heeft een idee van
wat
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deze ziekelijke man afgewrocht heeft. Op zijn begrafenis werd hij trouwens de heilige
van Vlaanderen genoemd. Hij was zeer radikaal maar wijs en bleef steeds binnen de
grenzen van wat onaantastbaar was. Hij was de rechtstreekse erfgenaam van
Rodenbach. Een van zijn medestudenten was de latere Mgr. Sencie, die als
retorikaleerling, vóór hij naar het seminarie ging, met Laporta op een vergadering
heeft gesproken. Hoe ze hem daarna nog in het seminarie hebben aangenomen, is
mij nog een raadsel.
Hebt u bij dr. Laporta uw aanstaande vrouw niet ontmoet?
Ja, ik leerde mijn vrouw kennen, toen ik bij dr. Laporta een afscheidsbezoek bracht,
voor ik naar Duitsland vertrok.
En u hebt met haar een kroostrijk gezin gesticht?
Negen kinderen. Acht zonen en een dochter. Een jongetje, Albert, stierf toen hij 12
jaar was. Het betekent wat zo een gezin: vooral de moeder heeft het zwaar, niet alleen
fysisch maar ook moreel, en vooral dan met een politiek man, die nooit thuis was.
Daarbij rees nog het probleem van het onderwijs. Wij streden in die tijd voor de
vervlaamsing van het middelbaar onderwijs en hadden in die zin een petitie aan de
bisschoppen gericht. Nu was er toen maar een enkel Vlaams kollege en dat was te
Neerpelt; dat had toen weinig naam, maar ik heb er mijn vier zonen, de jongste was
toen 9 jaar, naar toe gestuurd omdat ik het voorbeeld wilde geven en eerlijk wilde
zijn.
Uw kinderen hebben u veel voldoening gegeven. Een van uw zonen werd bisschop.
Maar is in Kongo. Een andere is ingenieur in Argentinië. Een derde is getrouwd met
een Ierse en woont bij Dublin. Zo zijn ze over de wereld verspreid: 7 kinderen nog
in leven, - ik heb in 1940 nog een zoon verloren in Kongo, -, 25 kleinkinderen en
drie achterkleinkinderen, die ik nog
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nooit heb gezien. En het zal daarbij wel niet blijven: een van mijn zonen heeft al
negen kinderen...
Na uw kollegetijd hebt u een belangrijke rol gespeeld in het Algemeen Katholiek.
Vlaams Studentenverbond, het bekende A.K.V.S. U hebt zelfs gesproken op de eerste
landdag te Sint-Niklaas op 30 augustus 1903. Welke waarde heeft deze beweging
volgens u gehad?
Het A.K.V.S. werd gesticht om het vlaamsgezind leven te Leuven op een hoger peil
te brengen. Toen ik te Leuven aankwam, kreeg ik kontakt met enkele kameraden uit
andere provincies die, zonder enige afspraak, dezelfde gedachten en hetzelfde doel
hadden. Het jaar 1900 was een keerpunt in de Vlaamse Beweging, een ontwaking,
het langzaam doorbreken van de demokratie bij de studenten door het inwerken van
de gedachten van Rodenbach èn Verriest, want Verriest was niet alleen de
beminnelijke pastoor, hij was een van de strijdvaardigste Vlamingen die ik heb
gekend en het wordt tijd dat men zijn figuur op dat stuk recht zou laten wedervaren.
Het veranderde klimaat aan de universiteit was een gevolg van de strijd voor de
gelijkheidswet van 1898, maar toch was de ontwaking nog niet tot volle ontwikkeling
gekomen. Speleers en Karel Heynderickx, u weet wel de man van het
Studentenliederenboek, hadden al een poging gedaan: er bestond te Leuven alleen
‘La Société Générale des Etudiants’ en zij wilden dat vervlaamsen, maar hun poging
mislukte. Toch was er al enige reaktie bij de Vlaamse studenten wier Vlaamse
aktiviteit tot dan toe hoofdzakelijk bestond uit bier drinken. Toen wij dan te Leuven
kwamen, kwam de vernieuwing uit alle provincies ineens: Limburg met Leo Spaes
en Poelmans, Antwerpen met Aug. Fierens, Oost-Vlaanderen met Dosfel, Jules
Persyn en Jef van den Eynde, West-Vlaanderen met Gust Doussy en nog enkele
anderen. Het gildeleven werd op een hoger peil gebracht en het Vlaams
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verenigingslevén tot hoge bloei. Met Tijd en Vlijt b.v., dat wekelijks in het
Pauskollege vergadering hield, waar zowat 35 man naar toe kwam, moest naar een
grote zaal zoeken want als Streuvels of Verriest kwamen spreken, kwamen er zeker
500 studenten luisteren.
En het A.K.V.S. dan?
Was het resultaat van de heropleving van de plaatselijke studentenbonden. In elke
provincie, en vooral in elk bisdom, was de toestand anders: Oost-Vlaanderen en
Limburg hebben praktisch nooit vervolging gekend. Het is vooral in West-Vlaanderen
en het aartsbisdom Mechelen dat de geestelijke overheid de studentenbeweging
drastisch en pijnlijk heeft tegengewerkt. Ik was toen reeds begonnen met het oprichten
van studentenbonden in Lennik, Halle en stichtte ook de Brabantse Studentenbond.
Op deze streekvergaderingen, die plaatshadden in de Edingenstraat te Brussel in het
lokaal van de kristelijke arbeiders, kwamen studenten uit heel Brabant samen en ik
herinner er graag aan dat Monseigneur Van Waeyenbergh en Monseigneur Cardijn
als student hun vlaamsgezindheid kwamen voeden op onze vergaderingen.
Monseigneur Van Waeyenbergh heeft zelf de studentenbond van Laken gesticht en
Monseigneur Cardijn die te Halle.
De behoefte werd dan aangevoeld om een verband te leggen tussen al die lokale
bonden en daaruit is het A.K.V.S. ontstaan, dat een zeer grote bloei heeft gekend.
Het was trouwens ook goed georganizeerd. Ik denk b.v. aan een landdag te Aalst die
Pater Calbrecht had georganizeerd. Het programma was zo goed opgesteld, dat het
nu nog als voorbeeld zou kunnen dienen: daar waren vergaderingen met diskussie,
afgewisseld met kulturele prestaties, vooral toneel, want wij speelden veel toneel en
liefst Shakespeare. Er zijn op die bijeenkomsten ook veel incidenten gebeurd: in
1903 te Brugge b.v. waar ik ook heb gesproken, werd
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de mis in de hoofdkerk door Mgr. Waffelaert verboden. Wij gingen dan bij de paters
franciskanen. Het was een roerige tijd: de studenten kregen verbod de vergaderingen
van de studentenbond bij te wonen. Ik schreef in Ons Leven een bladzijde met als
tema: ‘Hebben de studenten het recht de Vlaamse studentenvergaderingen bij te
wonen onder de vakantie met de toelating van hun ouders?’ Het antwoord was ja.
‘Mag de geestelijke overheid die vergaderingen dan verbieden?’ Nee. Op een
vergadering van de hoofden der kolleges heeft Mgr. Waffelaert een hele rede
gehouden om mijn betoog te weerleggen! De beweging heeft zich natuurlijk verder
ontwikkeld en al de jonge vlaamsgezinden die zij gevormd heeft, zijn na 1918 in
machtsformatie in de Kamer gekomen en hebben daar vernieuwing gebracht:
Heymans, Marck, Van Isacker, e.a.
Was uw studentenbeweging een voortzetting van Rodenbachs aktiviteit in dezelfde
geest, of was daar een bewuste koersverandering? Mr. Verwilghen schreef over die
periode: ‘De tijd van de Blauwvoeterie werd voorgoed afgesloten. Geen negativisme
meer. Opbouwen.’ Dat was vóór 1902. En elders heet het: ‘Aan het zingende en
dromende romantisme over Vlaanderens groot verleden was beslist vaarwel gezegd.’
De beweging van Rodenbach was romantisch en opbouwend, maar ze heeft zich niet
op normale wijze kunnen ontwikkelen wegens zijn vroege dood en wegens de
tegenwerking die ze ontmoette; ze heeft dan ook een inzinking gekend. Daarbij kwam
zoals ik reeds zei, dat de vlaamsgezindheid te Leuven niet altijd gebouwd was op
grote ernst; het gildeleven b.v. stond kultureel zeer laag.
Onze leuze was opbouwen: wij wilden onszelf ontwikkelen tot katolieke, Vlaamse
persoonlijkheden, die in staat zouden zijn hun volk te leiden. Wij wilden vooral
positief werken. Wij gingen uit van de vaststelling, dat wij talrijk
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genoeg waren om uit onszelf en door onszelf ons recht te krijgen. Het kwam erop
aan het volk bewust te maken en daarop dan een macht te bouwen, die kon ageren
op politiek, ekonomisch en kultureel plan. Wij wilden op die manier Vlaanderen
hernieuwen en tot grootheid brengen. Er was in dat streven een sterke inslag van
groot idealisme, dat aan onze studentenaktiviteit zoveel luister gaf. Ikzelf stichtte te
Leuven ‘Taal en Kennis’ om de studenten gelegenheid te geven hun studie te herdoen
in eigen taal. In 1903 werd dan op initiatief van Arthur de Vos de strijd voor de
splitsing van de studentenorganizatie doorgevoerd en ontstond het
Hoogstudentenverbond. Dat Vlaams verbond heeft een grote opbloei gekend en is
het centrum geworden van het Vlaamse leven, ook van de gezelligheid en van de
kunstaktiviteit. Het is in die tijd dat de begaafde Jef van den Eynde de woorden zowel
als de muziek van het officieel verbondslied heeft geschreven:
‘'t Leuvens Vlaams studentenvolk
Heft zijn fier verbondslied aan...’

In datzelfde jaar 1903 hebben wij de feesten van Ons Leven gehad, die drie dagen
hebben geduurd en die de schoonste zijn die er ooit in die aard hebben plaats gehad.
Reeds zeer vroeg hebt u geponeerd dat de Vlaming in België zijn plaats moest
innemen. Reeds in 1901 was deze stelling het tema van een rede en dit streven is een
vaste lijn geweest in uw leven. Week dat niet af van de gangbare overtuiging in de
flamingantische kringen van die dagen?
Ik ben er inderdaad altijd van overtuigd geweest dat wij de ontwikkeling van
Vlaanderen moesten zoeken zonder de eenheid van het land te breken. Dat is trouwens
de opvatting geweest van alle verantwoordelijke Vlamingen na de scheiding van
1830 en het was ook die van Rodenbach. Het separatisme kan wel bij enkelingen in
gedachte zijn ge-
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komen, maar als beweging is het van Waalse oorsprong. Bij de bespreking van de
gelijkheidswet is het een Luikse senator die heeft uitgeroepen: ‘Vive la séparation
administrative.’ Rond die tijd is de waalsgezinde beweging ontstaan met de gedachte:
indien aan de Vlamingen voldoening wordt gegeven, vragen wij administratieve
scheiding om onze bevoorrechte positie te handhaven. Ik herinner mij nog goed in
1913, op de vooravond van de oorlog, het Grootnederlands Kongres te Antwerpen,
helaas het laatste dat heeft plaatsgehad. (Men vraagt zich trouwens af waarom die
niet meer opnieuw worden ingericht, nu wij met de Hollanders samengaan.) Dat
kongres was voorgezeten door Pol de Mont en in zijn rede bij de opening heeft hij
op de meest nadrukkelijke wijze het separatisme bestreden. En dat was in tempore
non suspecto.
De keuze van uw studie aan de universiteit is vrij vreemd: tomistische wijsbegeerte,
waarin u doctor werd, en dan kandidatuur geneeskunde met de bedoeling neuroloog
te worden.
Ik beken dat mijn beslissing om aanvankelijk uitsluitend filozofie te volgen niet
alleen vreemd kan voorkomen maar, achteraf gezien, mijzelf niet als gelukkig
voorkomt. Het is onder de invloed van de superior van het Klein-Seminarie te
Hoogstraten en van Mgr. Mercier, stichter en hoofd van het Tomistisch Instituut, dat
ik die keuze heb gedaan. Mijn innigste verlangen was advokaat te worden met de
hoop later dan professor te worden. Professor worden is zelfs de grote droom van
mijn leven geweest. Maar voor een buitenjongen als ik, was het bestaan van een
advokaat te onzeker. De superior van Hoogstraten had mij een studiebeurs bezorgd
en zo had hij mij bewogen zijn raad te volgen. Die studiebeurs werd mij wel na drie
jaar afgenomen, omdat ik een vlaamsgezinde rede had gehouden te Antwerpen, maar
toen was de studie bezig. Mgr. Mercier
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raadde mij aan me te specializeren in de proefondervindelijke psychologie, een vak
dat nieuw was en Mgr. Mercier mogelijkheid deed zien zijn studenten te Leuven en
elders te benoemen. Op raad van Mgr. Mercier heb ik dan de studie van de
geneeskunde aangevat en ik ben zelfs prosector geweest onder de leiding van prof.
Van Gehuchten. Toen kwam er evenwel een vraag van de universiteit te Freiburg in
Zwitserland voor een docent in de proefondervindelijke psychologie. In België was
er geen gelegenheid om zich in dat vak verder te specializeren; ik ben dan naar
Duitsland kolleges gaan volgen, o.m. bij Wundt, de grote man van de experimentele
psychologie en heb dan de opdracht in Freiburg aanvaard.
U bent de bijzondere sekretaris geweest van Mgr. Mercier, die ongetwijfeld een zeer
sterke persoonlijkheid was. Toch heeft hij bij de Vlamingen geen al te beste reputatie
o.m. wegens zijn verklaring dat het Nederlands geen taal was om er hoger onderwijs
in te geven. De strijd voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit was toen reeds
aan de gang. U stond toen al in de Vlaamse Beweging. Was daar nooit een konflikt
met Mgr. Mercier?
Mgr. Mercier als Waal en als mystieke natuur - daarnaast was hij een man van grote
wetenschap, - heeft de Vlaamse Beweging en de noodzakelijkheid van meer uitgebreid
Vlaams middelbaar onderwijs alleen begrepen van sociaal standpunt uit. Hij zag b.v.
met een gunstig oog de studentenbonden ontstaan in het middelbaar onderwijs en
het is aan hem te danken dat de antivlaamse maatregelen van kardinaal Goossens
werden ingetrokken. Mercier sprak trouwens Vlaams met een sterk dialektisch aksent.
Maar hij kon zich niet voorstellen dat hogere wetenschap zou kunnen onderwezen
worden in een taal, waarmee hij weinig vertrouwd was en die in Vlaanderen niet in
een volmaakte vorm voorkwam. Met dat al blijft zijn verklaring in de
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bekende brief van de bisschoppen over het gebruik van het Nederlands zeer
betreurenswaardig.
En uzelf had geen moeilijkheden met hem?
Later, in 1909. Ik heb tweemaal mijn kandidatuur gesteld voor de leerstoel
wijsbegeerte (psychologie) aan de universiteit te Luik. Ik wilde terug naar Vlaanderen
komen. Toen is het mij duidelijk gemaakt door Mgr. Deploige dat ik nooit tot
professor zou benoemd worden aan een Belgische universiteit wegens mijn
strijdpositie aan de universiteit en mijn ijveren voor de vervlaamsing. Mgr. Mercier
heeft mij op dat ogenblik geen steun gegeven en toen heb ik besloten mijn vrijheid
te herwinnen en ben ik rechten gaan studeren.
Inderdaad. Het eigenaardig, feit doet zich voor dat u op een bepaald ogenblik,
professor was aan de universiteit te Freiburg, student in de rechten aan de Katolieke
Universiteit te Leuven en volksvertegenwoordiger voor Antwerpen. Een student die
én professor én volksvertegenwoordiger is, doet wel een beetje vreemd aan. Wij
weten hoe u professor werd te Freiburg en student te Leuven, maar hoe bent u dan
in de politiek gekomen?
Op dat ogenblik was ik ook nog getrouwd en had al drie kinderen. Mijn verlangen
om in de politiek aktief te kunnen optreden, was gegroeid uit de strijd in de Vlaamse
Beweging. Ik zou in 1912 te Brussel in de politiek gaan, als ik klaar was met mijn
studie in de rechten. Er kwamen dan twee zetels bij te Brussel en Carton de Wiart
en Renkin, de leiders van de kristelijke demokratische politiek, voelden dat zij voor
hun aktie bij de buitenmensen en de ambachtslieden iemand nodig hadden die de
taal van die mensen kon spreken. Twee kozijns van mij, eerwaarde heren Jan en
Emiel Vossen, die aalmoezeniers waren van de Kriste-
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lijke Arbeidersbeweging te Brussel, hadden hun aandacht op mij gevestigd.
In 1909 had er te Mechelen echter een groot katoliek kongres plaats, dat op stuk
van de Vlaamse kwestie dreigde te eindigen in een grote, ergerende verwarring. Er
werd toen beslist de Vlaamse kwestie in een afzonderlijke vergadering te bespreken.
De toestand was er zo gespannen dat Franssprekenden en Vlamingen dreigden
handgemeen te worden. Ik had tot op dat ogenblik geen woord gezegd, maar prof.
Emiel Vliebergh en prof. Gustaaf Verriest hebben mij toen gedwongen het woord te
nemen. Ik heb dat gedaan in het Frans, met de bedoeling onze doeleinden begrijpelijk
te maken voor de Walen. Dat is toen gelukkig uitgevallen: de vergadering eindigde
in algemeen entoesiasme en wij, Vlamingen, die in de minderheid waren, kwamen
als morele overwinnaars uit de vergadering. Dr. Van de Perre, die daar ook was,
kreeg zo zijn aandacht op mij gevestigd.
Het volgend jaar, in 1910 dus, was ik met Pasen te Parijs om met professor Binet
enkele proefnemingen te doen op psychologisch gebied. Mijn aktiviteiten waren toen
zo verdeeld, dat ik in de winter te Leuven kollege volgde en in de zomer te Freiburg
kollege gaf. Ik kreeg toen te Parijs een telegram van dr. Van de Perre, die mij
meedeelde dat Edward Coremans om gezondheidsredenen niet wenste op te treden
bij de aanstaande verkiezingen en mij vroeg zijn opvolger te zijn. Mijn eerste antwoord
was negatief, omdat ik niet klaar was met mijn studie. Toen Coremans besliste toch
te blijven, nam ik aan als plaatsvervanger op de lijst te staan. Dr. Van de Perre was
hiervoor zelf aangezocht, maar wenste daar niet op in te gaan. Het is maar in 1912,
dat hij op mijn aandringen een kandidatuur heeft aanvaard. Ik vertrok dus opnieuw
naar Freiburg om mijn lessen te geven. Veertien dagen vóór de verkiezingen krijg
ik een nieuw telegram, met het verzoek onmiddellijk naar Ant-
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werpen te komen. Ik kom de vrijdagmorgen in Brussel aan en verneem dat Coremans
toch zijn kandidatuur heeft verzaakt. Diezelfde vrijdag werd mijn kandidatuur
voorgedragen, tekende ik de lijst van de kandidaten en veertien dagen later was ik
volksvertegenwoordiger. Ik heb dan mijn professoraat opgegeven, maar heb mijn
studie in de rechten voortgezet.
In 1905 hebt u als verslaggever van het Davidsfondskongres te Lier verklaard: ‘Ik
leg op de politiek geen grote verwachting. De politiek is nog al eens een winkel waar
de baas schoon praten kan, maar waar ge uw volle gewicht niet krijgt.’ En te Kortrijk
hebt u in 1908 een veroordeling van het liberaal parlementair stelsel uitgesproken
die, indien ze nu werd afgelegd, als zeer antidemokratisch zou worden beschouwd.
Als ik even uw gedenkboek mag hebben, zal ik precies de tekst aanhalen, hij staat
blz. 114: ‘Het liberale parlementair stelsel, dat nog steeds gehuldigd wordt, is de
dwingelandij van de meerderheid der onsamenhangende eenheden... Wien 't meeste
stemmetjes van allen-door-mekaar te beurt vallen, is gekozen. En dan gaan ze ter
Kamer, die kinderen van 't goeie geluk, op hun waarde nog ongewogen, ze scharen
bij mekaar en knik- of schuddebollen volgens tijd en omstandigheden, 't getal zal
beslissen; 't getal, de zoete meester. En als ze wat doen, de ongemerkte nummers
van het collectief getal, dan is 't om elkander af te liegen, af te vangen, of verstoppertje
te spelen, en als ze spreken, dan is 't voor de galerij, want die zal 't voortvertellen te
hunnent...’
Dat zijn uitspraken die het in het een of ander spotblad van deze dagen goed
zouden doen!
De eerste verklaring is het gevolg van de opvatting dat de toekomst van de Vlaamse
Beweging lag in zelfhervorming en maatschappelijke hervorming. De tweede van
het feit dat de katolieke partij van toen niet alleen aan onze
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Vlaamse opvattingen niet beantwoordde, maar zeer onorganisch was samengesteld.
Nu is het echter zo, dat het parlementair stelsel geen volmaakte vorm heeft
aangenomen, ook nu niet, maar ik heb in de loop van mijn lang politiek leven wel
slechter vormen maar geen beter voor de vertegenwoordiging van de volksbelangen
ontdekt. En niemand moet zich verlegen voelen dat de ondervinding in het leven
hem iets heeft geleerd.
Men zegt dat u reeds vroeg een uitstekend improvizator was en u bent een van de
weinige grote namen in de Vlaamse welsprekendheid. Hoe hebt u die verworven?
Hebt u een metode? Ernest Claes vertelt b.v. dat u al uw redevoeringen uitschrijft
en de belangrijkste aan uw broer August liet lezen vóór u ze uitsprak.
Ik denk dat mijn welsprekendheid een natuurlijke aandrang is, een gevolg van mijn
algemene vorming. Ik heb in elk geval nooit lessen gehad of aan vooroefening gedaan.
Ik schrijf inderdaad doorgaans mijn toespraak uit, maar sta los van de geschreven
tekst als ik ze uitspreek. De Verhandelingen die werden uitgegeven, zijn meestal
post factum geschreven. Voor ze werden gedrukt, liet ik ze door mijn broer lezen.
Soms gebeurt zo een voorbereiding in moeilijke omstandigheden. Zo moest ik te
Utrecht eens een rede houden voor de studenten over zelfontwikkeling. Ik verbleef
toen nog te Freiburg. Ik begon er 's morgens om 8 uur aan te schrijven en ik moest
's avonds om 8 uur de trein nemen. Ik was vrij nerveus, want mijn vrouw verwachtte
een kindje. Ik had over het tema natuurlijk nagedacht en schreef de hele dag door
om klaar te komen. Het opstellen bevredigde mij niet en op zeker ogenblik
verscheurde ik al wat ik geschreven had. Mijn vrouw weende erbij. Ik vertrok 's
nachts naar Utrecht, hield de rede, woonde het banket bij, reed terug naar Freiburg
en kwam
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bijtijds voor de geboorte van mijn zoon Willem. Zowel de rede als de geboorte waren
goed verlopen.
U bent een groot parlementair redenaar en u hebt op dat stuk een rijke ervaring.
Gelooft u aan het nut van de welsprekendheid in het parlement?
Er worden in het parlement veel verloren woorden gesproken. Ik geloof evenwel aan
het nut van een debat, maar het moet ernstig zijn en gehouden worden in een echte
parlementaire sfeer.
Bestaat die nog?
Ze beantwoordt niet aan wat iemand die gehecht is aan het parlementair stelsel zou
wensen. Maar dat verandert natuurlijk niets aan de grondstelling. In elk geval moet
men ze ook niet onderschatten als voorbereiding van de openbare opinie. Ik heb altijd
verdedigd en laten gelden, dat men aandacht moest schenken en volle vrijheid aan
de oppositie. De invloed die van een welgevoerde oppositie uitgaat op de openbare
opinie is groot, denk aan de Vlaamse strijd en aan de aktie van mijn partij in het
schoolvraagstuk. Een goed gevoerde oppositie heeft onrechtstreeks, zo niet
onmiddellijk, invloed op de politiek van de meerderheid en meer dan men uit de
stemmingen die onmiddellijk plaatshebben, zou kunnen besluiten.
U bent, samen met de ministers Franck en Huysmans, als een der kraaiende hanen
de geschiedenis ingegaan. Waarom ging het daar en hoe kwam u aan die naam?
Om de vervlaamsing van de Gentse universiteit. De liberaal Franck, de socialist
Huysmans en ik als katoliek hielden in die tijd veel gemeenschappelijke meetings.
Op de eerste gemeenschappelijke vergadering te Antwerpen verklaarde Huysmans:
‘Wij zijn de kraaiende hanen, die
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ons volk doen ontwaken. Wij zijn niet de mannen van vandaag, wij zijn de mannen
van morgen!’
Dit is een vorm van grootscheepse samenwerking die nu minder schijnt voor te
komen. U hebt op vele Vlaamse hoogdagen het woord gevoerd: ik denk b.v. aan de
onthulling in 1919 van het standbeeld van Rodenbach te Roeselare, waarvan ik daar
een maket meen te zien. U hebt daar gesproken met Verriest en Vermeylen. Ik denk
ook aan de triomfantelijke Verriesthulde te Ingooigem in 1913. Als wij die verslagen
lezen, zijn wij verwonderd over de grote eensgezindheid die toen onder de Vlamingen
kon heersen, zo van links als van rechts.
De verhouding onder de Vlamingen sedert de eerste Wereldoorlog is zeer verward
en dat heeft een grote verarming van ons Vlaams entoesiasme voor gevolg gehad.
Grote gemeenschappelijke volksbetogingen zijn sindsdien niet meer mogelijk en de
verzwakking van het Vlaams gevoel heeft ook als gevolg gehad, dat de partij-invloed
meer bepalend is geworden. In dit verband vermeld ik nog een man met wie ik altijd
graag heb samengewerkt en aan wiens eerlijkheid ik hulde breng: Julius Hoste, zoon.
Na 1918 moet het voor u een moeilijke tijd zijn geweest. Heel wat van uw vrienden
van vòòr de oorlog waren in het aktivisme gekomen en in uw eigen partij was er
zeker niet veel begrip voor uw idealen.
Ik heb altijd mijn best gedaan om ieder van mijn vrienden, van wie ik wist dat hij
onder de invloed dreigde te komen van sommige aktivistische milieus, te waarschuwen
en aan die invloed te onttrekken. En dan zijn alle gevallen niet dezelfde: Dosfel b.v.
was ongetwijfeld te goeder trouw en in feite zonder antibelgische inzichten.
De interpellatie van de drie Van's is een befaamd hoofd-
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stuk in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Waarom werd die gehouden?
Dat was het driespan Van de Vyvere, Van de Perre en Van Cauwelaert en ging over
de behandeling van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront wegens hun
vlaamsgezindheid. Het onbegrip en de vijandschap door militaire overheden en
verderfelijke militaire veiligheidsdiensten tegen vlaamsgezinden in het algemeen
aangenomen, is een van de droevigste bladzijden uit onze geschiedenis geworden.
Het zogenaamd Vlaams extremisme, dat na de oorlog ongelukkig zoveel goede
krachten van ons heeft verwijderd, is daarvan de vrucht geweest. Het aktivisme ware
anders voorbijgegaan als gelegenheidsverschijnsel zonder nasleep. Voornamelijk de
Vlaamse intellektuelen zijn met zulke verbittering uit de oorlog teruggekeerd, dat
zij in de overtuiging verkeerden dat alleen extreme en zelfs revolutionaire middelen
een einde konden maken aan zo een ondraaglijk regime. Ik heb die gemoedstoestand
zeer goed begrepen. Al mijn invloed is jammer genoeg niet voldoende geweest om
de gevolgen te keren, die daarna zeer ten nadele van onze Vlaamse Beweging zijn
ontstaan. Het verlies dat onze Vlaamse Beweging heeft ondergaan, is niet te schatten:
uitstekende krachten als Hendrik Borginon, Filip de Pillecyn, Adiel Debeuckelaere
en anderen waren verloren. De eenheid van de Vlaamse Beweging was verbroken
en dat is een van mijn grote leedgevoelens.
Als wij lezen wat u schreef in ‘De Standaard’ van 27 mei 1919, na de interpellatie
van de drie Van's, dan lijkt ons dat zeer krachtige taal. Het staat weer in uw
gedenkboek: ‘Welnu, de Regering heeft de laatste kans, die zij had om het vertrouwen
der Vlamingen te herwinnen, verstoten. Zij moge het meer gedaan hebben uit lafheid
tegenover de Brusselse en Gentse franskiljons dan uit boze wil. Zij
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moge het slachtoffer zijn geweest van inwendige tegenstrijdigheden, van hofintriges
of van om het even welke Camarilla, voor ons telt alleen het feit dat zij niet van zins
is voldoening te geven aan de rechtmatige eisen van ons volk, ten koste zelfs van
ontrouw aan haar eigen gegeven woord.’
En in 1929, op het kongres van de Katolieke Vlaamse Landsbond te Dendermonde,
hebt u verklaard: ‘Wij weten zeer goed wat wij willen: in Vlaanderen Vlaams. Dit
betekent dat niet alleen de individuele Vlaming recht heeft op Vlaams onderwijs,
leger, gerecht en bestuur, maar ook dat het Vlaamse volk als gemeenschap het recht
heeft op kulturele gaafheid. Daarom ontzeggen wij elk bestaansrecht van
taalminderheden in Vlaanderen.’
Dat is taal die nu nog aktueel is. Nochtans wordt u vaak verweten dat u een
minimalist was, dat u een minimum-programa voorstond. Wat denkt u daarvan?
Dat is dikwijls verkeerd uitgelegd geworden. De bedoeling was niet de Vlaamse
Beweging te minimalizeren, zoals de nationalistische vleugel het met politieke intentie
interpreteerde, maar het betekende dat dat programma het minimum was, waar wij,
Vlamingen, ons binnen de Belgische eenheid mee tevreden konden stellen. Professor
Scharpé, die zeker geen enghartig man was op Vlaams gebied, verklaarde op een
vergadering van de Katolieke Vlaamse Landsbond te Brussel, dat indien wij erin
slaagden ons minimum-programma volledig te verwezenlijken, hij dat beschouwde
als het maximum, als de volledigheid van wat de Vlamingen hadden te verwachten.
Maar hij twijfelde eraan of wij via de parlementaire weg, die ik aanbeval, iets zouden
bereiken. Welnu, ik heb voor dat minimum-programma konsekwent gestreden en ik
meen dat er veel van is bereikt, buiten het geval Brussel dan en de openbare besturen.
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U hebt met Van de Perre de Katolieke Vlaamse Landsbond gesticht. Was dat een
partij in de partij of een pressuregroep?
Een pressure-groep, omdat wij bewust geen nieuwe partij wilden, hoe gemakkelijk
wij die ook hadden kunnen stichten. Maar wij wisten dat indien de katolieke partij
verscheurd raakte, wij nooit ons doel zouden bereiken. En wij beschouwden het ook
als katoliek: de katolieke partij was de enige partij die ons ideaal op Vlaams gebied
kon verwezenlijken en ik meen dat wij juist hebben gezien.
Er bestaat een zeer karakteristieke spotprent, waarop u de bruidegom en minister
Huysmans de bruid is en die ‘Het mystieke huwelijk’ heet. Ik geloof dat die historische
waarde heeft.
Dat is een affiche die de liberalen tegen Huysmans en mij hebben uitgehangen voor
de kamerverkiezingen. Ze werd getekend, en goed getekend, door de Hollandse
karikaturist Ramaekers van De Telegraaf. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
1921 verloren de liberalen te Antwerpen na 49 jaar bewind de meerderheid. Zij
hoopten nog een meerderheid te kunnen vormen tegen ons in met de konservatieve
katolieken en stelden de laatste vergadering van de gemeenteraad steeds maar uit
om nog een laatste keer 21 juli te kunnen vieren! Vlamingen als Huysmans en ik
zouden dat natuurlijk niet goed doen. Op 22 juli kwam de gemeenteraad dan bijeen
en wij vormden een katolieksocialistische gemeenteraad. Ik werd burgemeester en
Huysmans schepen. Na de aanstelling van de raad had er op de Grote Markt een
overweldigende volksmanifestatie plaats. Tienduizend mensen stonden ons af te
wachten en toen wij buitenkwamen, werden wij op de schouders gepakt en
triomfantelijk rondgedragen: het is mij toen gebeurd dat stevige socialistische werklui
mij door de massa droegen!
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Die benoeming als burgemeester is trouwens zo onverwacht gekomen als mijn
verkiezing tot volksvertegenwoordiger. Feitelijk moest Ryckmans burgemeester
worden, maar die had zich door zijn konservatieve vrienden laten meetrekken en zo
was ik als leider van de katolieke groep verplicht het ambt te aanvaarden. Dat heeft
toen zelfs een krisis in de regering meegebracht.
U was 12 jaar burgemeester van Antwerpen en hebt u sterk ingespannen voor de
uitbreiding en de modernizering van de Antwerpse haven. Door uw toedoen werden
de noordergronden op de rechteroever bij de stad gevoegd, konden aldus de
noorderdokken gebouwd worden en de Kruisschanssluis uitgebouwd. Hoe ziet u nu
de positie van de Antwerpse haven?
De werken aan de Kruisschans waren al begonnen vóór mij, maar gingen onderbroken
worden. Ook de ontwerpen voor de tunnels heb ik kunnen doen vooruitgaan. De
positie van Antwerpen is zeer moeilijk. Ik zie geen oplossing zolang er geen betere
verkeerswegen, waterwegen en landwegen zijn met het natuurlijk achterland.
U hebt al heel vroeg, als burgemeester en als minister van Handel, Nijverheid,
Middenstand, Landbouw, Openbare werken en Verkeer, de aandacht gevestigd op
het belang van het ekonomisch probleem voor Vlaanderen: Denkt u dat we daar nu
bij zijn?
Nog onvoldoende. Men kan de volledige ekonomische ontwikkeling niet verwachten
van de regering alleen: dat blijft in hoofdzaak de taak van de Vlamingen zelf. Het
Vlaams Ekonomisch Verbond en de Ekonomische Raden doen uitstekend werk, maar
wij hebben toch vooral mannen nodig, die wetenschappelijk gevormd, uit liefde voor
hun volk, ook de nodige durf en doorzettingsvermogen bezitten
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om nieuwe en bloeiende ondernemingen te scheppen. Een voorbeeld daarvan is
Lieven Gevaert geweest.
Er zijn tijdens uw burgemeesterschap zeker vele heuglijke feiten geweest.
O ja: de aankomst van prinses Astrid, de opening van de Wereldtentoonstelling, het
plechtig in gebruik nemen van de Kruisschans en de terugkeer van koning Albert en
koningin Elisabeth uit Kongo.
Men noemt u vaak de stichter van de grote Vlaamse katolieke pers te Brussel.
We voelden de nood aan een spreekbuis te bezitten voor het propageren van onze
gedachten. Wij begonnen met Ons Volk Ontwaakt. Vóór de oorlog 1914 hadden wij
al het plan klaar om De Standaard uit te geven. Na de oorlog hebben wij daar direkt
werk van gemaakt. Dat is een hele zaak geweest.
U bent tijdens de laatste oorlog de ambassadeur geweest voor de zaak van België
in vele vreemde landen. Vond u daar veel begrip voor ons land?
Zeer veel. Alleen in Argentinië was dat minder.
U hebt vooral sinds de laatste oorlog grote aktiviteit ontplooid als Europees
staatsman. In 1946 hield u in de Kon. Vl. Akademie een lezing over ‘Een Europese
Statenbond of een Atlantische Unie.’ De laatste zin was: de ware zetel van Europa
is Atlantis. Denkt u dat nog?
Absoluut. Ik heb dat voor de eerste keer verklaard in Kanada in de universiteit van
Quebec en dat heeft toen opzien gebaard.
Uw leven is veelzijdig geweest en overvol en wij kunnen niet alles vermelden. Het
bracht u schitterende suksessen en pijnlijke ontgoochelingen. Wat zijn de markantste?
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Over de ontgoochelingen, en er zijn er zware geweest, spreek ik liever niet. En de
suksessen? Willen we even beneden gaan en bij mijn familie gaan vragen wat ze
ervan denken?
Uitzending: 13 mei 1960.
Frans van Cauwelaert overleed op 17 mei 1961.
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Z. Exc. Mgr. H. van Waeyenbergh
Naamse straat 98, Leuven1
Excellentie, ik ben een beetje onder de indruk. In onze reeks ‘Ten huize van...’ hebben
we nog nooit een bisschop mogen bezoeken.
Ik zou zeggen dat dit een reden zou zijn om niet met mij te beginnen. Er zijn veel
bisschoppen, hulpbisschoppen en missiebisschoppen die eerder in aanmerking zouden
komen dan ik. Maar laat u daardoor toch niet afschrikken: welke waardigheid men
ook heeft, men is altijd allereerst een mens.
Er zijn anders redenen te over om bij u op bezoek te komen. U bent al meer dan 20
jaar Rektor van de oudste universiteit van België, u bent erevoorzitter van de Unie
der katolieke universiteiten, voorzitter van de Belgische rektoren en u wordt deze
week, op 25 november, 70 jaar.
En het is voor die 70 jaar dat u komt? Een soort eindeksamen over een leven, met
dit als diploma, en dan is het gedaan.

1

Mgr. Van Wayenbergh woont nu: Lambertmontlaan 354, 1030 Brussel.
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Ik zou durven zeggen integendeel. Alle prominenten die wij in dit programma
bezochten, kregen een brevet mee voor een lang leven! Mag ik dan met mijn eerste
eksamenvraag beginnen? Is dit huis altijd het huis van de rektor geweest?
Toch niet. Monseigneur Hebbelynck, de zesde rektor, is de eerste rektor die hier
gewoond heeft. Zijn voorganger, Monseigneur Abbeloos b.v. is gestorven in het
H.-Geest-kollege. Dit huis werd gebouwd in de 18e eeuw en onder de Franse bezetting
was dit een der woningen van de prefekt van het Departement de la Dyle. De
chinoiserie in de eetkamer dateert nog uit die tijd. Ze werd helaas beschadigd door
het bombardement, van 1944. Achteraf kocht Monseigneur A. Hayne het huis en liet
zijn initialen in de gevel aanbrengen: A.H. Voor Monseigneur Hebbelynck konden
die ook dienen en later werd dat niet meer veranderd. Mijn voorganger, Monseigneur
Ladeuze, heeft hier 31 jaar gewoond en ik verblijf hier nu ook al 22 jaar. Er zijn
natuurlijk moderner woningen, maar ik voel mij hier thuis.
U hebt van uit deze werkkamer een mooi gezicht. Men zou dat niet verwachten in
het centrum van de stad.
U weet wellicht niet dat dit huis op de hoogste heuvel van de stad staat. Het koninklijk
ateneum dat hier vlakbij ligt en een oude kollege is van de universiteit, droeg als
naam: collegium alticollense: de hoge heuvel. De Leuvenaars die het woord heuvel
in hun dialekt niet kennen, maken daarvan trouwens: de hoge hemel!
Ik geloof dat u een uitstekende gids zou zijn om ons de stad te tonen maar het is
feitelijk uw leven, dat we graag zouden prospekteren.
De geschiedenis van de stad en de universiteit is zeker interessanter! En ook veel
ouder en langer!
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Ik zal niet zeggen dat die niet interessant zijn en een groot gedeelte van uw leven is
er trouwens nauw mee verbonden. Maar vandaag interesseert ons toch speciaal het
getuigenis van uw eigen bewogen leven. U bent een geboren Brusselaar en aan het
front noemden de soldaten u zelfs ‘ne goeie Brusselaar’!
Wat zou betekenen dat er ook slechte zijn! Ik ben inderdaad een autentieke
Brusselaar en als 't pas geeft, kan ik nog altijd een woordeke in 't zuiverste Brussels
placeren! Ik ben geboren in de Heuvelstraat, direkt bij de Grote Markt. Het is een
klein straatje waar evenwel alle stoeten voorbijkomen, die naar de Grote Markt
moeten. Op de plaats van mijn geboortehuis is er nu een bank.
Uw ouders waren ook echte Brusselaars?
Echte Brabanders. Mijn vader was van Strombeek-Bever. Hij was te Brussel het
hoofd van een ijsfabriek. Daarbij exploiteerde hij nog een steenbakkerij op de Mutsaert
te Laken. Mijn moeder was van Merchtem en familie van luitenant De Winde, die
in het IJzerkruis werd bijgezet. Ik heb in de streek daar nog veel familie, verwanten
en aanverwanten dan.
Uw lager onderwijs deed u te Brussel?
De kleuterschool natuurlijk bij de nonnekens: les Filles de la Sagesse aan de
Houtmarkt. De school is natuurlijk ook verdwenen door de aanleg van de
Noord-Zuidverbinding. Het laatste huis van deze blok, het hotel d'Ursel, werd onlangs
afgebroken: men trekt er nu een reuzegebouw op. Aan de tuin van het hof d'Ursel
paalde het Institut St. Joseph, de school van de broeders der kristelijke scholen en
daar kreeg ik zes jaar lager onderwijs. Dat was in de Lange Wagenstraat maar ook
die school is verdwenen.
Maar uw humaniora deed u te Hoogstraten. Dat is toch een beetje vreemd voor een
Brusselaar.
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U denkt misschien dat ze met mij geen weg konden en me daarom op kostschool
hebben gezet! De waarheid is anders! We waren toen naar Laken verhuisd en vandaar
was het een moeilijke verbinding zowel voor St.-Louis als St.-Marie. In die tijd was
er alleen de paardetram, van fietsen was er nog maar nauwelijks sprake: ik ben maar
met het fietsen begonnen in de vierde. Maar de voornaamste reden was toch dat mijn
broer in Hoogstraten al was geweest. Hij was zwak van borst en als remedie had men
de gezonde lucht van de dennenbossen aanbevolen. Mijn broer verbleef er acht jaar
en is er inderdaad nooit ziek geweest. Toen hij later in het eerste jaar filozofie was
in het seminarie te Mechelen, is hij gestorven. Hij was pas 21 jaar oud. Maar zo komt
het dat ik mijn humaniora heb gedaan te Hoogstraten.
Natuurlijk in het Frans, zoals het de gewoonte was in die tijd.
Dat was zo al geweest bij de broeders. Daar kregen we wel wat Vlaams in een boekje
dat Thèmes et Versions heette. Ik herinner mij nog goed dat we in het voorlaatste
jaar prijskamp Vlaams hadden. We moesten onder meer vertalen: une chemise, quatre
chemises. De leraar schreef de vertaling op het bord, we mochten ze even bekijken
en dan veegde hij alles uit. Ik bezag die vertaling niet eens, ik kende dat toch en ik
schreef zonder aarzelen: een hum, vier nummeren!
In het autentiekste Brussels!
In Hoogstraten dan was alles ook in het Frans en daar moest ik de cours spécial de
flamand pour Bruxellois volgen. Toen ik daar in 1903 aankwam, was alles nog in
het Frans en bestond er ook het signum. Het is een van de verdiensten van Mgr.
Mercier zaliger dat hij dat in 1906, een paar maanden na zijn aanstelling tot bisschop,
heeft
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afgeschaft. Van die tijd af moesten we drie dagen per week Vlaams spreken en drie
dagen Frans. 's Zondags mochten we kiezen. Toen is daar de beweging begonnen
voor het Algemeen Beschaafd Nederlands onder de impuls van E.H. Spaeninckx,
die zijn uitspraaklessen steeds begon met een uiteenzetting van de geschiedenis van
de Vlaamse Beweging.
U stond in die tijd ook aktief in de Studentenbeweging?
Ik was al vroeg lid van de studentenbond ‘Sterk door werk’ van Grimbergen, de
enige studentenbond van mijn streek. Ik heb het er zelfs tot pennigmeester gebracht
en ben trouw lid gebleven tot de studentenbond met de oorlog verdween. In 1910
heb ik te Laken dan zelf een studentenbond gesticht, maar toen was ik al in Leuven.
Daar was ik voorzitter en meteen afgevaardigde van de Brabantse gouwbond. Wij
vergaderden geregeld en speelden ook toneel. Tot in Kortenberg kwamen we onze
stukken opvoeren. En natuurlijk was ik geabonneerd op De Student, het tijdschrift
van dr. Laporta.
Hebt u een goede herinnering aan uw tijd te Hoogstraten?
Jazeker, alhoewel het er een hard en streng regime was. We moesten in de zomer
elke dag opstaan om kwart voor vijf, in de winter was het een half uur later. Dan
kenden wij heel de dag door een strak studieregime, van de kerk naar de klas en van
de klas naar de eetzaal. En ook met het eten was het Spartaans: 's morgens brood met
melk, 's middags alle dagen stomp, om vier uur een boterham met een glas bier en
's avonds weer stomp. Maar het heeft ons geen kwaad gedaan. Het was trouwens ook
Mgr. Mercier die verbetering bracht in dat regime.
En de beslissing om priester te worden, is die vroeg gekomen?
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O nee. Ik was in Hoogstraten wel koster en prefekt van de kongregatie, ook
bemiddelaar tussen mijn medestudenten en de overheid maar aan priester worden
dacht ik niet. Ik weet trouwens nog zeer goed dat mijn moeder mij, op kerstdag van
mijn retorikajaar, toen we uit de mis kwamen, vroeg wat ik ging doen en dat ik zonder
aarzelen antwoordde: ingenieur. Ik had toen al de schrijfboeken van het voorbereidend
jaar in mijn bezit. Met Pinksteren van hetzelfde jaar echter, toen alle retorikaleerlingen
samen op de speelplaats kwamen - in pitteleer a.u.b., - en toen, zoals dat de traditie
was, zegden wat ze wilden worden, was mijn roeping mij duidelijk geworden: ik
wilde naar het seminarie.
Daar ik de eerste was van mijn klas stuurde de geestelijke overheid mij naar
Leuven, naar het seminarie Leo XIII, niet om wiskunde te studeren zoals ik verwachtte
en hoopte, maar om de studie van de klassieke filologie te beginnen. Ik heb hier te
Leuven dan de kandidatuur gedaan en ook het baccalaureaat wijsbegeerte. Ik volgde
trouwens daarbij nog heel wat vakken, die niet in mijn studieprogramma voorkwamen
maar mij interesseerden: estetika en bouwkunst bij prof. Lemaire, burgerlijk recht,
Nederlandse letterkunde bij Lecoutere. Dat was van 1909 tot 1912. Dan studeerde
ik verder aan het seminarie te Mechelen waar ik het tot subdiaken bracht.
In een hulde-artikel dat Mgr. Bellon aan u wijdde in ‘Alma Mater’, vertelt hij een
incident dat de Vlaamse seminaristen hadden met de overheid.
Niet met de overheid. Père Philippe, de predikant die de retraite predikte voor de
Pinksterwijdingen, verweet ons, Vlaamse seminaristen, dat wij geen vertrouwen
hadden in onze geestelijke overheid. Samen met Mgr. Bellon werd ik aangeduid om
deze zaak op te helderen. Wij bespraken eerst de zaak met Pater Philippe zelf en
stelden dan een
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brief op voor Mgr. Mercier, die in deze zaak alweer veel begrip heeft getoond.
Er komt een belangrijke periode nu in uw leven, Excellentie: de oorlog!
Precies 5 jaar en 10 dagen van mijn leven: van 5 augustus 1914 tot 15 augustus 1919.
Dat het oorlog was, vernamen we van een van onze professoren, want we mochten
zelf geen kranten lezen. De dag na de oorlogsverklaring heb ik mij als vrijwilliger
voor de brankardierdienst gemeld. Bij mijn vertrek zei mijn vader me: ‘Weet gij wel
wat ge gaat doen, dat gaat zeker meer dan drie maanden duren!’ Dan is de periode
begonnen waar wij het leven schatten naar de soldij die we kregen: 21 centiem per
dag, (waarvan we 7 centiem moesten afgeven voor de patatten,) en daarbij elke week
zeven sigaretten Bastos.
Bij welk regiment was u ingedeeld?
Bij de piotten van de 1e divisie, het derde Linieregiment. De vuurdoop kregen we
hier dicht bij Leuven, te Kumtich op dinsdag 18 augustus te 9 u. 's avonds. Wij
moesten de aftocht dekken en majoor de Bel die ons aanvoerde, zei ons duidelijk
waar we voor stonden: ‘Nous marchons à la mort.’ Mijn bataljon werd er bijna
helemaal weggemaaid. Wij hebben ons dan in de grootste wanorde teruggetrokken
in de richting van Mechelen. Ik herinner me nog dat we op een vrachtwagen beladen
met suiker waren gekropen en dat de chauffeur stopte en ons toebrulde: ‘Vous êtes
couchés sur du sucre, descendez immédiatement!’ Stel u dat voor, in volle oorlog!
Ik weet dat er over die oorlogsjaren veel interessante dingen te vertellen zijn,
Excellentie, maar ik vrees dat we dan over veel andere belangrijke zaken niet meer
kunnen spreken. Toch zou ik nog een paar feiten willen aanraken.
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Er is daar eerst een voorval met een soldaat te Hofstade, die werd neergeschoten.
Ha ja. Er stond daar een schildwacht in volle veld en we zagen die neerschieten door
de Duitsers, die in het bos verscholen zaten. De dokter zei ons: ‘Hij moet gehaald
worden, dood of levend.’ Niemand voelde er veel voor om zich in het vuur te wagen.
Ik dacht, die sukkelaar moet geholpen worden. Ik heb dan ineens een brankard
vastgenomen en samen met pater Steyaert ben ik er naar toe gegaan. De jongen was
dood en we hebben hem ter plaatse begraven en zelfs een kruis van takken op zijn
graf geplaatst. Men zei achteraf dat het een heldendaad was. Nuchter gezien was het
een dwaasheid. Gelukkig hebben de Duitsers toen op ons niet geschoten, wat aan de
IJzer wel eens is gebeurd.
Dan is er ook nog die ontruiming van het fort van Walem, waar u de zieken met
kruiwagens hebt geëvakueerd.
Ontruiming is een schoon woord. Het was een algemene sauve-qui-peut. Het fort
werd beschoten door zware Oostenrijkse kanonnen, 420-ers. Wij moesten de
gekwetsten proberen te evakueren en er was niets om ze te vervoeren. We hebben
dan de kruiwagens genomen die daar stonden, de gekwetsten er op geladen en de
kruiwagens dan gedragen als brankards op onze schouders, want over de velden was
niet te rijden. Als de nood er is, doet ge zo van alles waar ge anders niet aan zoudt
denken.
Dan bent u ook gekwetst geweest?
Te Ramskapelle op 25 oktober. Ik kreeg stukken schrapnel in de arm, van boven in
de arm naar beneden. Dr. Van der Sijpen, de Antwerpse heelmeester, heeft daar een
deel van uitgehaald in het station te Adinkerke, maar verleden jaar heeft men hier in
de kliniek vastgesteld, dat er nog altijd
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30 stukjes in zitten! Men mag dus zeggen dat ik een ijzeren arm heb!
Een rektor kan die gebruiken! Er werd toen gezegd dat u uw arm zou verliezen en
dat u dan geen priester kon worden.
Wel, ze hebben die arm nog twee keer in Engeland geopereerd en hem in Londen
met elektriciteit behandeld. Ik heb dan nog een speciaal apparaat moeten dragen.
Maar Mgr. Mercier heeft toen laten verstaan, dat zelfs als ik mijn arm zou verliezen,
ik toch priester zou mogen worden.
Bleef u lang in Engeland?
De tijd om te genezen en Engels te leren. In juli 1915 was ik terug aan het front in
de ambulancedienst van de 5de divisie te Alveringem, waar ik Cyriel Verschaeve
heb leren kennen.
U kreeg daar ook zeer vroeg een dekoratie.
In de orde van Leopold II en het is die waar ik het meest waarde aan hecht. Ik heb
ze van Koning Albert zelf gekregen in De Panne op 5 augustus 1915, een jaar dag
voor dag nadat ik van mijn vader en moeder afscheid had genomen. Mijn moeder
heb ik trouwens nooit meer weergezien. Ze overleed in 1918 en ik heb haar dood
maar twee maanden later vernomen. Ik was toen al een jaar zonder nieuws van thuis.
Maar dat ging zo in de oorlog: het was een hard leven.
Een droeve thuiskomst. En de frontbeweging?
Was ik niet direkt bij betrokken al had ik goede betrekkingen met Paul van der Meulen
b.v. Ik had een drukkerijtje voor mijn eigen blad Sursum Corda en ik drukte voor
hem een blad De Stem uit Limburg. Wij noemden Paul van der Meulen de abt van
Césembre omdat, toen hij naar
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Césembre werd verbannen, het woord ‘abbé’ op de dagorders van het leger werd
vertaald door ‘abt.’
Over die legertijd is zeker nog heel wat te vertellen doch we zijn nog maar in het
begin van uw leven. Na de oorlog hebt u verder gestudeerd?
In 1919 werd ik gedemobilizeerd en op 28 december tot priester gewijd. Op 2 februari
daarop werd ik tot leraar benoemd te Lier en zette ondertussen mijn studie in de
klassieke filologie verder. In 1924 kon ik promoveren op de tesis: De natuur,
grondslag van Cicero's woordkunst. Ik heb 15 jaar nodig gehad om doctor te worden!
U had een rustig leven kunnen hebben als geleerde, mar dat is helemaal anders
uitgevallen. Hebt u daar geen spijt van?
Ik heb er zelfs nooit aan gedacht en ik heb ook nooit tijd gehad om met
wetenschappelijk werk bezig te zijn. Het leven heeft dat zo beschikt en wellicht ook
mijn temperament!
Nog vrij jong, u was toen 33 jaar, werd u direkteur van het kollege te Lier.
Daar was iemand nodig die kon bedelen! Mijn voorganger was met een nieuw kollege
begonnen en ik heb het mogen uitbouwen. Ik ben te Lier twee en een half jaar
direkteur geweest, nadat ik er vijf jaar als leraar had gefungeerd. Ik was er graag en
ik denk dat de mensen mij ook graag hadden. Ik heb er natuurlijk Timmermans,
Opsomer en Van Boeckel gekend. In 1927 vond de kardinaal echter dat hij me beter
kon gebruiken te Antwerpen en ik werd dan benoemd tot direkteur van het
Sint-Jan-Berchmans-kollege. Ook daar moest gebouwd worden en een nieuwe
wetenschappelijke afdeling opgericht als voorbereiding op de militaire school. Ik
was daarvoor een van de beste
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direkteurs, zei de kardinaal mij op een plechtigheid in de basiliek te Koekelberg en
op twee minuten was ik aangesteld.
Wat zag u als het belangrijkste in de humanioravorming?
Een degelijke opleiding en een verzorgde opvoeding. Ik heb altijd gestreefd naar
meer stijl, meer verfijning in de opvoeding. Ik inspekteerde de klassen geregeld en
richtte ook ouderavonden in om het kontakt school-familie te verstevigen. Dat was
in die tijd iets nieuws. Ik heb er ook een knapenkoor opgericht en heel wat kultureel
leven georganizeerd. In 1936 heb ik de overbrenging van het stoffelijk overschot
van Pater Damiaan uit Molokai naar Leuven bewerkt en georganizeerd en dat heeft
voor gevolg gehad, dat ik een paar maanden later zelf naar Leuven ben gekomen!
Als vice-rektor?
Ja. Ik heb altijd gedacht dat pater Damiaan daarvoor gezorgd heeft!
Lof zij pater Damiaan! U was vier jaar vice-rektor, van 1936 tot 1940. Ik geloof dat
de taak van de vice-rektor moeilijk en dikwijls vrij delikaat is.
Dat is zo want hij is belast met het handhaven van de tucht. De grootste voldoening
uit die periode is voor mij, dat de hevige vijandschap tussen Vlamingen en Walen
hier te Leuven toen is gaan verminderen en zelfs uitsterven. Ik heb me daar volledig
voor ingespannen en toen ik in 1940 rektor werd, mocht ik vaststellen dat er daar
veel verbeterd was: bij mijn aanstelling werd ik plechtig ontvangen en hartelijk
toegesproken, zowel door de Vlaamse als door de Waalse studenten. Er blijven
natuurlijk nu nog tegenstellingen maar ze zijn niet meer zo heftig en hatelijk.
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Hiermee zijn we aan uw universitaire aktiviteit gekomen, Excellentie, maar vooraleer
daar op in te gaan, zou ik graag even een andere bezorgdheid en aktie van u
vermelden. U hebt altijd de grootste bekommernis gehad voor de sociale noden van
het volk. In 1950 hebt vi zelfs uw rektorale openingsrede gewijd aan het tema ‘De
universiteit en haar sociale verantwoordelijkheid’. Maar ook in de praktijk hebt u
daarvoor geijverd. U stond aan de wieg van de Kajottersbeweging en van het
Algemeen Christelijk Werkgeversverbond.
De K.A.J. is gegroeid uit het patronaatsleven in de Onze-Lieve-Vrouwparochie te
Laken, waar Mgr. Cardijn toen onderpastoor was. Ik was in die tijd seminarist en
ben een studiekring begonnen met o.m. Jacques Meert, Fernand Thonet, Paul Garcet,
allen leden van de katolieke wacht. Elke week werd daar een tema behandeld en
bestudeerd. Met het werkgeversverbond was ik al bezig te Lier, terwijl elders
terzelfder tijd in dezelfde zin werd gewerkt: ik denk b.v. aan pater Van Gestel te
Antwerpen.
Toen ik zelf in Antwerpen was, heb ik die aktie voortgezet. De grote doorbraak
is gekomen met het kongres van de katolieke aktie in 1928, waar 100.000 mensen
waren samengekomen. Het sukses was o.m. te wijten aan het optreden van de groep
van Kortrijk geleid door Bekaert, die later dan internationaal voorzitter is geworden.
De georganizeerde beweging is daar eigenlijk ontstaan. De bedoeling was vooral de
encycliek Quadragesimo Anno toepassen en ik heb die in vele voordrachten uitgelegd.
Wat nu die sociale nood van het volk betreft, mag ik inderdaad zeggen dat ik er
altijd mee begaan ben geweest. Ik heb van in mijn vroegste jeugd de miserie en de
armoede van de werkman gezien, hoe hard hij moest werken en hoe weinig hij ervoor
betaald werd: 1,25 fr. voor een hele dag slafelijk werk in de steenbakkerij. Ik heb
gezien hoe hij
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op stro moest slapen, vroeg moest opstaan en heel de tijd buitenshuis bezig moest
blijven, los van zijn familie. Het waren schandalige toestanden, die toen algemeen
aanvaard werden. Het is een van de redenen geweest waarom ik ingenieur wilde
worden: ik dacht dat ik dan best kon werken om in die wantoestanden verbetering
te brengen. Ik heb toen ook sterk de invloed ondergaan van Albert de Mun en La
Tour du Pin; dat was misschien paternalisme, maar het bracht grote verandering mee
in de sociale toestand van de werkende klasse. Ook de werken van Georges Goyau,
de man van de cercles ouvriers in Frankrijk, heeft grote invloed op mij gehad, speciaal
dan zijn boek over de encycliek Rerum Novarum, dat hij onder de schuilnaam Léon
Grégoire publiceerde: Le pape, les catholiques et la question sociale. Dezelfde
bekommernis steeds heeft mij doen spreken over de sociale verantwoordelijkheid
van de universiteit en de student. De studenten hebben wat anders te doen dan alleen
lawaai te maken en te dansen!
Hiermee in verband staat zeker ook het tema van uw openingsrede in 1957:
‘Aristokratische demokratizering’.
Ja, in die zin dat ik er absoluut voorstander van ben, dat de universiteit moet openstaan
voor alle studenten, ook voor de minst-gegoeden, als ze bekwaam zijn. De armste
jongen, die begaafd is, moet alle kansen krijgen. Maar aan de niet-begaafden zou
men geen hulp mogen geven, omdat zij het niveau van het onderwijs omlaag halen.
Zo heb ik altijd verdedigd, dat men geen studiebeurzen zou mogen geven aan
studenten die maar met 50 % der punten de humaniora verlaten. Er mag in het hoger
onderwijs geen nivellering komen en wie universiteit mag doen, moet zich ook de
universitaire geest eigen kunnen maken.
Naast uw aktiviteit op sociaal gebied was er ook uw kulturele aktie. U was de eerste
voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad.
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Ik was inderdaad een van hen, die de toenmalige minister van Onderwijs, de heer
Duesberg genoemd heeft: les doux rêveurs du conseil culturel flamand. Dat waren
verder Herman Teirlinck, Edgard Blancquaert, Gust van Cauwelaert, Edgard de
Bruyne en Jan Grauls als sekretaris. Die raad werd geïnstalleerd in 1938 en tot aan
de oorlog hebben wij hard gewerkt o.m. aan de herinrichting van de administratie,
die volgens ons gesplitst moest worden, onder één leiding. Daar zijn twee, drie
verslagen over verschenen, die natuurlijk nooit werden geraadpleegd. In 1940 hebben
wij niettegenstaande het verbod van de Belgische administratie nog twee, drie keer
vergaderd maar dan hebben de Duitsers ons afgesteld, omdat wij niet waardig waren
en het vertrouwen van de Duitsers en de Vlamingen niet genoten!
Op 8 april 1940 werd u dan plechtig aangesteld tot rektor magnificus van de
universiteit. Maar nauwelijks een maand later is de oorlog gekomen en speciaal voor
u een zwarte tijd. Uw houding in die eerste beroerde meidagen is legendarisch
geworden: u hebt daar weer zieken en oude mensen geëvakueerd, deze keer niet met
een kruiwagen maar...
Met de auto van de pompiers. Het was het enige dat ik kon doen. Heel de stad was
leeggelopen en alle diensten waren ontredderd. Maar er waren nog zieken, ouden
van dagen, zusters die hier gebleven waren om te helpen. Maar het oorlogsgeweld
kwam nader, er werd gebombardeerd en die mensen moesten weg. Ik zocht in heel
de stad hulp maar vond geen mens. Eindelijk ontmoette ik op het stadhuis Devester,
de kommandant van de brandweer, die mij vroeg of ik burgemeester wilde spelen
van de stad! Ik zei hem dat ik vervoer moest hebben. Goed, zei hij, ik heb nog twee
wagens, ge kunt ze hebben. Hier is de sleutel. Ik had nog nooit met een kamion
gereden maar ik zou het proberen. Na veel moeite kon ik de Chevrolet aan de gang
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brengen, ben dan in Arras en de kliniek mensen gaan opladen en heb ze naar Brussel
gebracht. Dan weer terug naar Leuven voor een nieuwe lading. Dat ben ik zo blijven
doen, elke dag opnieuw tot ik niet meer in Leuven binnen mocht. En met alle soorten
verrassingen: de ene keer wilden ze mij aanhouden als parachutist, de andere keer
reed ik door een versperring van prikkeldraad, die de Engelsen hadden aangelegd en
liep zonder het te weten het risico neergeschoten te worden, dan weer moest ik
heksentoeren uithalen om aan benzine te geraken, dan weer zat ik in een
bombardement. Nuchter gezien vraagt een mens zich af hoe hij het kan doen, maar
in speciale omstandigheden beschikt men over speciale mogelijkheden. Ik moet toch
zeggen dat ik de derde dag bewusteloos ben gevallen.
In diezelfde dramatische meidagen kreeg u nog een zware beproeving: voor de tweede
keer binnen de 25 jaar brandde de universiteitsbiblioteek uit.
Dat gebeurde op 17 mei en in die brand gingen 900.000 boeken verloren. Van uit
Pellenberg hebben Duitse kanonnen 's nachts de biblioteek in brand geschoten. Het
was een onherstelbaar verlies. Maar een maand na de ramp zijn wij aan het werk
getogen om een nieuwe biblioteek samen te stellen en op dit ogenblik beschikken
wij opnieuw over 900.000 boeken.
Tijdens de oorlog werd de universiteit van Brussel gesloten en dan hebt u aan de
rektor van de Brusselse universiteit voorgesteld, de Brusselse studenten toe te laten
in Leuven de kolleges te volgen. Bracht dat o.m. geen moeilijkheden mee wat betreft
de kolleges godsdienst en filozofie?
Volgens artikel 19 van het reglement moeten de studenten van de universiteit de
katolieke godsdienst belijden, maar ik heb gemeend dat ik op dat ogenblik als rektor
het recht had de Brusselse studenten daarvan te ontslaan. Trouwens,
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het gebeurt nog dat niet-katolieke vreemdelingen hier komen studeren. Ik heb alleen
aan de Brusselse studenten gevraagd de geest van onze instellingen te eerbiedigen
en aan geen politiek te doen.
Dat de Brusselse universiteit dit gebaar heeft gewaardeerd, blijkt wel uit de
gedenkplaat die ze heeft laten aanbrengen in de Halle, waarop ze uiting geeft aan
haar dankbaarheid. Uw grootste moeilijkheden onder de oorlog waren hiermee nog
niet gekomen. In 1943 werd u door de Duitsers aangehouden.
Dat is een lange en pijnlijke geschiedenis. De Duitsers hadden mij al herhaaldelijk
de adressen gevraagd van de eerstejaars om deze studenten in fabrieken te werk te
stellen, zogezegd om sociale dienst te doen. Op 2 februari werden die adressen ons
andermaal met aandrang gevraagd. Op 5 maart hebben de drie rektoren in funktie
samen een brief opgesteld, om te zeggen dat wij die adressen niet konden afstaan,
omdat wat de Duitsers wilden doen, tegen het internationaal recht was. Op 19 maart
werden wij bij Reeder ontboden en dat onderhoud was zo dramatisch, dat ik dacht
dat ze mij onmiddellijk zouden hebben aangehouden. Mijn betrekkingen met de
Duitse overheid waren toen al heel slecht om nog een andere reden: volgens artikel
217 van het verdrag van Versailles, waren de Duitsers verplicht Leuven te helpen in
het herstel van de uitgebrande eerste biblioteek. Na onderhandelingen met het Duitse
Finanz-ministerie was er in 1925 overeengekomen, dat Leuven een forfaitaire som
ter beschikking kreeg in Duitsland - 2 miljoen goudmark - en dat wij met de intrest
van dat geld boeken mochten kopen in Duitsland. In 1943 nu zonden de Duitsers mij
een ultimatum, dat Leuven van dat geld moest afzien omdat zij het verdrag van
Versailles nietig hadden verklaard. Stonden wij dit bedrag niet af, dan zouden zij het
eenvoudig
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konfiskeren. Ik heb dan geantwoord dat zij het recht niet hadden te raken aan privaat
eigendom, dat het tegen het internationaal recht was en dat indien zij het deden, ik
klacht zou indienen bij de vredesbesprekingen. Von Falkenhausen reageerde daar
bitsig op en schreef aan de kardinaal dat hij die brief niet kon aanvaarden, ni pour le
fond, ni pour la forme.
Was dat in die brief dat u getuigde: ondanks alles primeert de geest?
In dezelfde. Het was in april 1943. Uiteindelijk hebben ze dan het krediet bevroren
maar het is blijven bestaan en bestaat nu nog.
Om nu terug te komen op de tewerkstelling van de eerstejaarsstudenten: op 5 juni
's morgens om 10 uur bieden 4 Duitsers zich aan in mijn bureau in de Halle: de
Ortskommandant, een inspekteur en twee mannen van de Sicherheitspolizei. De
kommandant en de inspekteur vragen mij met aandrang hun de lijsten met adressen
te geven of ten minste te zeggen waar ze zijn. Ik weiger zonder meer en zeg dat voor
mij het onderhoud gedaan is. De kommandant en de inspekteur gaan weg maar de
twee leden van de Sicherheitspolizei komen op mij toe en zeggen: ge zijt aangehouden.
Ik mocht nog even afscheid nemen van Mgr. Suenens, mijn valiesje, dat al lang klaar
stond, laten afhalen en dan namen ze me mee naar Brussel, eerst naar de Louisalaan
en dan naar St.-Gillis. Ik werd bij drie anderen opgesloten in een cel, waar ik drie
dagen om geen enkele reden mocht uitkomen. Een kleine troost was dat ik bij mijn
aankomst hoorde roepen: ‘Mannen, goed nieuws, de “bisschop” van Leuven is ook
hier.’ Op het einde van de maand kwam mijn proces dan voor: ik werd omringd door
soldaten en met andere betichten naar het justitiepaleis gebracht, waar mij de bijstand
van een advokaat werd geweigerd. In de akte van beschuldiging
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was de brief aan von Falkenhausen de hoofdschotel maar daarbij kwam nog, dat ik
de studenten had opgehitst, dat door mijn toedoen 1200 studenten niet konden worden
tewerkgesteld en dat ik in betrekking stond met de vijand. En de aanklager besloot
met te zeggen dat ik schuldig was en dat ik, omdat ik prelaat was, strenger moest
gestraft worden dan een gewone man. Het resultaat was dat ik in naam van het Duitse
volk achttien maanden gevangenisstraf kreeg. En omdat iemand, die 18 maanden
gevangenisstraf had, niet waardig was rektor te zijn, besloten zij dat ik geen rektor
meer was.
En u hebt die straf uitgezeten?
Vier maanden. Door de tussenkomst van Koning Leopold, Koningin Elisabeth, de
Rektoren, de Akademies, het internationale en het Belgische Rode Kruis en niet het
minst van de Paus, werd ik uit de gevangenis vrijgelaten en kreeg een verplichte
verblijfplaats toegewezen, eerst te Asse en te Brussel, dan in Tervuren.
U was ook lid van de Kommissie van voorlichting, door Koning Leopold ingesteld,
om een verslag op te maken over Koning Leopolds houding sinds 1936.
Ik ben nog een van de drie overlevenden, die van deze kommissie deel uitmaakten.
Wij hebben daar een zeer omstandig onderzoek gedaan en ons verslag gepubliceerd
in twee lijvige boeken. Dat verslag is geen pleidooi: het zijn feiten die, los van alle
vooringenomen uitleg, de waardige en korrekte houding en ook de goede trouw van
de vorst bewijzen.
Excellentie, ook over deze oorlogstijd zouden zeker nog zeer interessante dingen te
vertellen zijn, maar het is mijn plicht dit gesprek harmonisch af te werken en ik heb
nog enkele vragen. De vernederlandsing van de universiteit, is die nu volledig?
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Die was al ver gevorderd toen ik rektor werd en is nu vrijwel volledig. Het is een
lang en moeilijk werk geweest o.m. omdat wij niet steeds over een bekwame
Nederlandstalige professor konden beschikken voor een bepaald vak. Wij hebben
zelf studenten moeten opleiden om bepaalde leerstoelen te bezetten.
Hoeveel studenten zijn er nu in Leuven?
Het definitieve cijfer kennen wij nog niet maar het is nu al hoger dan verleden jaar
en toen was het 14771, met een ongeveer gelijk aantal Franssprekenden en
Nederlandstaligen.
Een aktuele vraag is wel: moeten er filialen van de universiteit of nieuwe universiteiten
opgericht worden in België?
Er is volgens mij geen plaats voor een vijfde universiteit in België, vooral daar er
dan ook een zesde moet komen. Men heeft er doorgaans geen idee van hoe schrikkelijk
veel geld er nodig is om een universiteit op te richten, anders zou men er niet zo
lichtvaardig over spreken. Wij hebben jaren moeten bedelen om het hoogstnodige
te kunnen krijgen. Trouwens, een universiteit meer, redt niets of lost niets op. Wellicht
voor Groot-Antwerpen, indien men de nodige en bekwame professoren zou vinden.
De sociale reden dat elke jongen dan zal kunnen studeren, houdt helemaal geen steek.
Dan moet er in elk dorp een universiteit komen. Trouwens, het is een weldaad voor
de student onder zijn kerktoren uit te komen en in een brede kring kontakt te krijgen
met zoveel mogelijk anders gerichte mensen. Het zal zijn geest openen en hem veel
ruimer leren zien. En met het huidige stelsel der studiebeurzen kan elke jongen
studeren. Ook het argument dat de studenten in de provinciesteden meer onder
kontrole staan en beter zedelijk beschermd zijn, houdt geen steek. En wat dan daarna,
als
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ze toch volledige vrijheid krijgen? Als een jongen na de retorika niet bekwaam is
zijn vrijheid te gebruiken, dan zal men van hem ook niet veel mogen verwachten.
En de verwijdering uit Leuven van de Franstalige afdeling der universiteit?
Dat zou een misdaad zijn. De universiteit hier te Leuven is zo historisch gegroeid en
men moet die traditie respekteren, in het belang van het land zelf. Het samenleven
zonder ruzie aan een universiteit is mogelijk, te meer daar de ene groep van de andere
kan profiteren.
Excellentie, het is geweten, maar wellicht niet genoeg, hoe u angstvol bekommerd
bent om de wetenschappelijke vooruitgang. Welke zijn de zwaarste problemen van
de universiteit op dit ogenblik?
Precies zich aanpassen aan de eisen der moderne wetenschap en de middelen om dat
te kunnen doen. Ook een oplossing vinden voor het steeds groeiend aantal studenten:
dat vraagt nieuwe gebouwen en bevoegde professoren. Ook moet de gelegenheid
om aan zuiver wetenschappelijke studie te doen, bevorderd worden. Voor de
apparatuur gaat het nu beter omdat de regering nu doet wat vroeger door het buitenland
moest gedaan worden. Wij kunnen hier te Leuven gemakkelijker de evolutie van de
wetenschap volgen, omdat de soepelheid van onze inrichting ons in staat stelt voor
de niet wettelijke graden, nieuwe vakken op het programma te zetten: dat is nu
onlangs weer gebeurd voor de verzekeringswetenschap, de sexologie, de
ziekenhuiswetenschap en van vroeger al: het Oosters instituut. Wij zijn ook veel
vrijer in het verdelen van de vakken over de kandidaturen en de licentiaten.
Excellentie, men noemt u wel eens de bouwende rektor. Wat hebt u op dat gebied
verwezenlijkt?
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De wederopbouw van alles wat stukgeschoten was en dat was heel wat, te beginnen
met de biblioteek. Dan verder het instituut voor fysika, dat voor dierkunde, het
H.-Geestkollege, het oud farmaceutisch instituut, het Mgr. Sencieinstituut. Praktisch
kreeg elke fakulteit nieuwe gebouwen. En dan vooral de nieuwe kliniek te Pellenberg,
die het zwaarste financieel probleem heeft gesteld van de laatste jaren.
En er zijn voorzeker ook plannen?
Men bouwt op dit ogenblik een tweede Alma, dus een nieuw studentenrestaurant,
waar men telkens meer dan duizend maaltijden kan opdienen. Ook de huidige Alma,
die blijft bestaan, doet dat al. In Heverlee, waar voor de universiteit grote
uitbreidingsmogelijkheden zijn, zijn er kolleges gepland om 2.000 studenten een
kamer te bezorgen in losse blokken, die rondom een campus zullen staan. Daar ook
komt nog een nieuw restaurant, een kapel en een gebouw dat gemeenschappelijk kan
gebruikt worden.
U hebt ook ‘Lovanium’ gesticht en niet zonder moeite.
Maar met grote tevredenheid. Dat is, met de kliniek van Pellenberg, de grootste zorg
geweest van de laatste jaren. In ben in 1947 voor het eerst naar Kongo gegaan en
heb onmiddellijk gezegd, dat daar een universiteit moest komen. Velen raadden het
mij af en zegden mij nog 25 jaar te wachten. In 1948 werd de beslissing getroffen
en waar in 1952 nog alleen rimboe was, staat nu een volwaardige universiteit. De
gebeurtenissen hebben helaas bewezen dat ze er nodig was. In elk geval funktioneert
deze universiteit normaal en wordt ze betrekkelijk gesteund door de Kongolese
regering.
Nog zou ik veel kunnen vragen, Excellentie, maar al wat er in uw leven gebeurd is
en wat u gedaan hebt, kunnen wij
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toch niet behandelen. Maar mogen wij nog even kijken naar de foto's die u op de
schouw en aan die muur hebt samengebracht. Het zijn voorzeker allemaal mensen
die veel in uw leven betekenen of betekend hebben.
Het zijn er heel wat. Dit hier is de familiale hoek: mijn neven en nichten. Dat ben ik
als brankardier in de oorlog. Over mijn moeder heb ik al gesproken. Mgr. Suenens
herkent ge wel. Dit is mijn goede vriend prof. Blanquaert van de Universiteit te Gent.
Prof. Sobry die ons veel te vroeg ontvallen is. Daar prof. Noyons, de bekende
fysioloog en erachter mijn peter Honoré de Winde.
Heeft die mijnwerkerslamp een speciale betekenis?
Ik kreeg ze bij een bezoek aan een mijn. Zo bezit ik ook een foto in mijnwerkerspak,
ze staat daar. Toen Montgomery hier in deze kamer was, vond hij dat de meest
typische foto die er hier was. Hij kon er niet over zwijgen.
En nu nog even het paneel daar.
Frans van Cauwelaert moet ik u niet voorstellen. Montgomery zeker ook niet: hij
was hier te Leuven op bezoek in 1946. Dit is Mgr. Micara, die pauselijk nuntius
geweest is te Brussel. Hier ziet u president Truman, die na de oorlog de Belgische
rektoren ontvangt. Monseigneur Van Roey en Paus Pius XII moet ik weer niet
voorstellen. Dit is een foto van de koning en de koningin, toen ze hun verloving
gingen aankondigen aan de kardinaal. De prelaat daarboven is Mgr. Innitzer, de
kardinaal van Oostenrijk. Ernaast is Mgr. Ladeuze, mijn voorganger als rektor.
President Eisenhower herkent u wel. Ik heb hem het eredoctoraat, dat de universiteit
hem verleend had, mogen overhandigen te Frankfurt. Dit is de pauselijke nuntius in
Leopoldstad: Mgr. Delepiane. O ja, ik heb daar de ambassadeur van Engeland
vergeten, u weet wel die in de zaak Cicero gemengd was.
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Ook dit is weer een overleden professor: Schockaert, gynecoloog en dichter. Daar
links is kanselier Adenauer en boven het geheel hangt het portret van Hadriaan VI,
de enige Nederlander die ooit paus was. Hij was vijfentwintig jaar lang professor en
is tweemaal rektor geweest van deze universiteit.
Ook in deze foto's zit veel stof voor een gesprek. Maar zelfs de
beroepsnieuwsgierigheid moet grenzen hebben. Nog een laatste vraag, Excellentie.
Welke zijn in uw rijk en gevarieerd leven de mooiste momenten geweest?
Dat is een moeilijk vraag. Mijn priesterwijding en mijn bisschopswijding. Het moment
dat Koning Albert mij mijn eerste dekoratie gaf in De Panne, met op de achtergrond
de zee. Het ere-doctoraat van Koning Boudewijn. Er zijn vele schone momenten
geweest.
Uitzending: 24 november 1961.
Mgr. H. van Waeyenbergh overleed te Korbeek-Lo op 19 juli 1971.

Handschrift van Mgr. Van Waevenbergh.
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STIJN STREUVELS een man die kon luisteren
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Langs Streuvels' wegen
Filmscenario voor het huldeprogramma op 3 oktober 1966

‘Want het wordt echt wel tijd dat het tot ons gaat doordringen dat Streuvels een van
de heel grote figuren uit onze literatuur is, geen verouderd schrijver maar een die als
weinigen van zijn generatie leesbaar is gebleven.’
Nieuwe Rotterdamse Courant, 5 februari 1966.
Streuvels' werk? Een lang weerbericht, heeft Marnix Gijsen ooit gezegd:
‘Ik heb Streuvels indertijd wel eens geplaagd met zijn werk meteorologische
bulletins te noemen, maar dat was een zeer normale reaktie, die in genendele
wegneemt dat ik het grootste respekt heb voor zijn oeuvre. Ik begrijp zeer goed dat
iemand, die de natuur bekijkt zoals hij, de mens daar ziet als een kleine pigmee onder
een fantastische hemel. Ik ben altijd veel meer aangetrokken geweest tot de mens
zelf, de natuur heeft mij altijd als een soort van hinderpaal geschenen om de mens
te zien. Dat is een standpunt dat ongeveer regelrecht tegenover de visie van Streuvels
staat.’
11 december 1959.
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‘Men ziet Streuvels als een soort van folkloristische auteur, een man ook die zwelgt
in natuurbeschrijvingen en wiens werk eigenlijk niet boven de beschrijvingskunst
uitkomt. Het eigenaardige is nu dat meestal de lezing van een willekeurige roman
volstaat om precies het tegendeel te constateren. In al het werk van Streuvels staat
de mens centraal. Het misverstand is ontstaan doordat in veel van zijn boeken het
leven van de mens zo sterk verweven is met de natuur en de gang van de seizoenen.’
Nieuwe Rotterdamse Courant, 5 februari 1966.
Vraag aan kunstschilder Albert Servaes:
Uw oogstlandschappen tonen ons de mensen als nietige stipjes, verloren in de brede
schoot der aarde, gebonden aan hun arbeid. Bent u er zich van bewust dat u daar
verwantschap toont met het werk van Stijn Streuvels?
‘Wat het overmachtige van het visuele in de landschappen betreft, is dat juist. Ik heb
een boer getekend waarvan professor Walter Nigg van de universiteit van Zürich
zegt, dat het een prachtige illustratie zou zijn bij Knecht Jan d.i. de Duitse titel van
Streuvels' boek Langs de wegen.
Er is dus wel overeenkomst, maar de ziel is anders, zowel in het landschap als in
het portret. Daar is er een afgrond tussen Streuvels en mij. Boer Jan is voor mij de
weergave van een nietshebber, geestelijk gezien en uitgedrukt. Ik heb bij boeren
gewoond, ik heb er mee gesproken en geleefd, ik kon ze beter aanvoelen dan wie
ook. En ik ben een ander mens dan Streuvels, mijn werk is meer doorgeestelijkt. Ik
zeg dat niet om te boffen, maar het is mijn recht te zeggen wat ik denk. Trouwens,
dat doet niets af aan mijn bewondering voor het werk van Streuvels. Ik heb zijn
volledige werken daar staan en in de winter lees ik er hardop uit voor aan mijn vrouw.
Zijn Vlaschaard en zijn Ast zijn krachtig werk.’
Luzern, 31 oktober 1960.
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Stijn Streuvels, nadat hij deze tekst had gelezen:
‘Servaes blijft in zijn lijn... Met alle respekt voor zijn kunst en de sympathie voor
den mensch-tout-court, zijn werklust en zijn optimisme...
Verder: Gelukkig maar voor die “afgrond”. Ik zou wel eens een boekje kunnen
schrijven over de “andere” Servaes, die niet vergeestelijkt is.’1
‘Stijn Streuvels, een figuur waar iedere literatuur trots op zou kunnen zijn, lijkt althans
de Noordnederlandse lezer een bijna bijgelovige angst in te boezemen, waarschijnlijk
in de eerste plaats door zijn particularistisch taalgebruik.’
Nieuwe Rotterdamse Courant, 3 september 1966.
Stijn Streuvels kandidaat voor de Nobelprijs? Het bericht stond in de kranten in 1957.
Maar reeds op 28 januari 1937 werd zijn kandidatuur in al de vereiste vormen aan
de jury van de Nobelprijs voorgesteld door het Bestuur van de Kon. Vlaamse
Akademie voor Taal- en Letterkunde. De prijs werd dat jaar echter toegekend aan
de Franse romanschrijver Roger Martin du Gard. Nobelprijs prof. dr. em. Corneel
Heymans meende dat hij hem al lang had moeten krijgen maar:
‘Voor de literatuur is de zaak nog moeilijker. Maar het zou eens goed zijn dat de
kandidatuur van Streuvels met nog meer klem wordt gesteld.’
22 januari 1963.
‘Kom, meiske, 't wordt tijd, de zonne zal gaan rijzen en op gindsen hille hebben we
de lucht en de streek open voor ons: 't geen ge te aanschouwen krijgt is de moeite
wel weerd’.2
Deze uitnodiging noteerde de drieëndertigjarige Stijn Streuvels om vier uur 's
morgens in het jaar 1904, op de

1
2

Brief van 21 november 1960.
Stille Avonden, blz. 120. Uitg. L.J. Veen, Amsterdam. Derde druk (s.d.).
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molenwal te Tiegem, bij 't opgaan van de zon.
Ze is een groet aan Ingooigem, het dorp waar hij de ideale plek ontdekt had om
zijn landelijk huis te bouwen en ze werd ook het begin van zijn lyrisch stuk
Ingoyghem, dat eindigt met de woorden van de apostel: ‘Here, hier is het goed te
zijn, laat ons er drie tenten bouwen, ene voor mij en ene voor...’3
Op dit Lijsternest, waar hij nu eenenzestig jaar woont, wordt Stijn Streuvels
vandaag vijfennegentig jaar. Een naïeve reporter zou wellicht menen, dat zo een
verjaardag een uitstekende gelegenheid is om bij de beste en de oudste van onze
prozaschrijvers op interview te gaan, althans indien hij met Streuvels' aard en
gewoonten niet bekend is. Streuvels heeft inderdaad een eigen manier om op een
verzoek van die aard te reageren:
‘Absoluut geen tijd en niet gesteld op “onderhoud”, nog minder op “interviews”.’4
Heel zijn leven lang heeft hij steeds dezelfde houding aangenomen:
‘Ik beschik over geen enkele akademische specialiteit en buiten 't gene in mijne
boeken geschreven staat, heb ik niets te zeggen.’5
Dat betekent nu niet dat Stijn Streuvels mensenschuw is: hij waardeert goed
gezelschap, houdt van gezellig vriendenverkeer en heeft een gezond gevoel voor
humor. Maar hij heeft er een hekel aan gevierd te worden of als fenomeen door te
gaan.
‘Ik weet heel goed hoe zwaar ik weeg, heb geen wonder-

3
4
5

Ibidem, blz. 146.
Kaartje van 16 augustus 1941.
Uit de toespraak Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb, gehouden voor de vergadering van
de Kon. Vlaamse Akademie te Brugge, in 1954. Een beknopt verslag verscheen in Verslagen
en Mededelingen van de K. Vl. Academie in 1954. In de film werden de aangehaalde teksten
door Streuvels zelf gezegd en in deze visie van de klankband genoteerd.
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heden verricht en heb het mij altijd gemakkelijk gemaakt. Om vermaardheid heb ik
nooit gegeven en God heeft mij gespaard van de ondeugd van grootheidswaanzin.
Voor die dingen heb ik altijd sceptisch gestaan en het bij anderen belachelijk
gevonden. Al vroeg heb ik bij Goethe de wijsheid opgedaan van:
Alles wat bestaat
Is weerd dat het ten gronde gaat.

Mijn lijfspreuk is geweest:
Doe lijk de bomen doen:
Groeien en laten groeien.

Mijn mobilair bestaat nog uit zetel en bed, mijn plezier in boeken lezen en mijn genot
in familiekring. Wat kan men meer verlangen, voor zover men er nog te verwachten
heeft. Buiten de grenzen van huis en hof en de velden er om heen, voel ik mij niet
meer thuis op de moderne wereld - ze is me ontgroeid.’6
Wat hij op deze dag wel denkt?
‘Alweer een jaar ouder en nader de eindstreep... die zoolang mogelijk mag achteruit
blijven, want 't leven is nog zoo slecht niet als men er 't goede van weet te nemen en
't slechte vankant laat liggen.
Oud zijn is niets maar oud worden is erg’, zei mijn moeder, en nu eerst begrijp ik
de wijsheid en de waarheid van die spreuk.’7
Toch ontvangt hij rondom de tijd van zijn verjaardag wel eens bezoek en sinds jaren
komt een afvaardiging van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen hem feliciteren.
Op zijn negentigste verjaardag was Marcel Coole de tolk en hij zei bij die gelegenheid
in sappig Westvlaams:
‘Het is waarschijnlijk een van de boeken van Stijn Streuvels dat mij aangezet heeft
om te proberen van ook een

6
7

Brief van 4 september 1958.
Brief van 16 oktober 1959.
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beetje te schrijven en van misschien later een klein stukje dichter te worden in
West-Vlaanderen.
En het is misschien een symbool voor Vlaanderen dat een vrijzinnige Vlaming een
Onze-Lieve-Vrouwebeeldje mag geven aan Stijn Streuvels.’
Stijn Streuvels: ‘Ha ja, dat zijn van die paradoksen he! Dank u wel.’
Wij kunnen Stijn Streuvels vandaag wel in levende lijve bij ons hebben want zijn
laatste, pas verschenen boek heeft als titel In levende lijve maar toch lijkt deze
uitzonderlijke verjaardag - waarmee hij rekordhouder Vondel overtroeft - een ideale
gelegenheid te zijn om hem nog dichter bij ons te halen door hem te gaan opzoeken
in zijn boeken.
Hem herlezende, zijn wij, met hem als wakkere gids, het landschap ingegaan, dat
Vlaamse landschap dat hij in zijn tragische eenvoud, in zijn eeuwige onrust en in
zijn onvergankelijke schoonheid getekend heeft, zoals niemand dat voor hem gedaan
heeft. En gaande door dit landschap zijn wij ook de weg van zijn leven gegaan.
‘Ik ben geboren te Heule, aan de Leiaarde. Dat is: bij 't inkomen van het dorp,
langs den steenweg van Kortrijk, het eerste huis voorbij den barreel van den spoorweg.
“De Leiaarde”, vroeger een hofstede... nu eene herberg met dien naam als
uithangbord. De heulebeke loopt er vlak achter.’8
‘Dààr ben ik geboren den 3den Oktober van 't jaar 1871, en mijn oom, Guido Gezelle,
moeders broêr, is er peter komen zijn en heeft zijn ville de namen gegeven van
Franciscus, Petrus, Marie.’9
De vader van Streuvels was kleermaker en voor de

8
9

Heule, blz. 7. Uitg. N.V. Zonnewende, Kortrijk, 1942.
Ibidem, blz. 9.
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negotie verhuisde de familie meer naar het centrum van het dorp, eerst in een huis
aan de Gullegemse Steenweg, kort daarop in een huis op het dorpsplein zelf. Aan
dit huis bewaart Streuvels de herinneringen als aan een sprookje.
‘Het was een huis klein maar fijn - het staat in mijn verbeelding als een
speelgoeddoosje en in rechtstreeks verband met een Ark-van-Noë die ik toen van
Sinterklaas gekregen had.’10
In dit huis heeft Streuvels ook zijn grootmoeder gekend, de vrouw voor wie Guido
Gezelle het gedicht Moederken heeft geschreven. In de minutieuze beschrijving, die
hij van de woning geeft, lezen we:
‘Naast de kelderdeur was de voutekamer - vader en moeders slaapvertrek. Die
voutekamer staat in betrek met mijn grootmoeder - Monica Devriese, die ik dààr
alleen thuiswijzen kan, omdat ik haar op die voutekamer heb weten ziek liggen,
weten berechten en in een doodkist heb zien de trappen afdragen. Dat is gebeurd op
Mei-avond van 't jaar 1875 - ik was toen op mijn vierde jaar.’11
Vader Lateur was een zwijgzaam man, ernstig en bescheiden. Moeder daarentegen
had een blijgeestig en opgewekt karakter. Ze kende het om van een nietigheid iets
groots te fantazeren, zuiver om de kinderen op te winden. Zij was het die op een
zondagnamiddag haar twee zonen meenam, anderhalf uur ver, naar Moorslede om
door een rondreizende fotograaf een foto te laten maken: het was de eerste foto van
Stijn Streuvels en ook de allereerste foto, die hij in zijn leven zag.
In 1879 verhuisde de familie andermaal en betrok het vroegere gemeentehuis dat
als burgerwoning was ingericht.
Als kind op de bewaarschool bezorgde Streuvels zich al
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een reputatie van koppigheid. Als zesjarige jongen heeft hij daar voor 't eerst Hugo
Verriest gezien, die toen direkteur was van het klooster te Heule. Hier werd ook
ontdekt dat Streuvels talent had om voor te dragen en dat bracht mee dat hij al vroeg
in toneelstukken mocht optreden.
Zijn grote liefhebberij in die tijd was kleuren en schilderen en aan de wand naast
zijn schrijftafel hangt nu nog een palet, dat hij in die tijd met zijn spaarcenten voor
0,90 fr. heeft kunnen kopen.
Maar vooral was hij in die tijd toch een normale kwajongen.
‘Ik woonde toen te Heule en heb er het geluk gekend met makkers van mijn soort
mijn jeugd op straat en in 't open veld te hebben mogen uitvieren. Ons aantrekkelijkste
speelterrein was aan en bij het station en we kenden de uren waarop de treinen
moesten voorbijrijden.’12
Streuvels heeft in zijn vlegeljaren zo druk meegedaan aan al de spelen en fratsen,
die jongens kunnen verzinnen, dat hij later met voldoening kon getuigen: ik mag
zeggen ‘na mijn dood niet te zullen moeten weerkeeren omdat ik van de leute mijn
aandeel niet heb gehad!’13
Toen kwam voor Streuvels de tijd dat hij een vak moest kiezen: hij droomde er
achtereenvolgens van smid te worden, timmerman, kaartjesknipper, apoteker en
koster. In geen geval zou het kleermaker zijn. Maar buiten hem werd beslist dat hij
het ambacht van bakker zou leren omdat zijn ouders de bakkerij van zijn ooms in
Avelgem hoopten over te nemen. Door de tussenkomst van nonkel Guido viel dat
voorlopig nog anders uit: de twaalfjarige Frank zou eerst nog een paar jaar kostschool
volgen te Avelgem als extern en bij de nonkels inwonen. Zo verliet hij zijn
geboortedorp
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‘aangetrokken en verlangend naar het onbekende, het nieuwe dat me ginder te wachten
stond.’
‘Na de vakantie werd ik naar het Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans gestuurd
te Avelgem om er mijn opvoeding te voltrekken in de wetenschappen en de schone
letteren. Na er me tegen mijn goesting enkele jaren verveeld te hebben, gerocht ik
op 't ambacht in de bakkerij.’14
Maar eerst moet de knaap nog Avelgem ontdekken. Om er naar toe te gaan, reist hij
voor 't eerst in zijn leven met de trein en hij rijdt een toverwereld binnen.
In plaats van de vlakke uitgestrektheid van Heule ontdekt hij hier de heuvelachtige
golving van het landschap met de Kluisberg dichtbij, de uitgestrekte groene
meersvlakte met de Schelde, een afwisseling van onbekende boomsoorten, de sliert
sparrenbossen tegen de kim.
In gezelschap van een paar dorpsjongen verkent hij de streek: de Schelde waarop
schepen voorbijvaren, Schalafie, het Waalse dorp aan de overkant van de Schelde,
waar hij voor het eerst Frans hoort spreken, Tiegem met het kapellebos, de stroelende
bron, de vijver vol goudvissen, de kapel van Arnoldus met de krukken en de
breukbanden van mirakuleus genezen zieken.
Hier in Avelgem kende hij nochtans het eerste verdriet van zijn leven: op school
waar alles in het Frans gebeurde, voelde hij zich verloren en al even ongelukkig was
hij in het bakkershuis van zijn twee eenzelvige nonkels bij wie hij inwoonde.
Een eigen wereld bouwde hij zich op in een eigenaardig klein kamertje, dat hij 's
avonds met stompjes kaarsen feestelijk verlichtte; in die irreële sfeer ontstond de
drang in hem om te fantazeren en zich te verlustigen in weemoedige dromerij. Ook
in boeken vond hij afleiding: Snieders, Conscience en vooral Jules Verne, die een
wereld opende
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vol avonturen. In zijn eigen biblioteek zaten verder alleen Uitstap in de warande en
De doolaards in Egypten, die hij van nonkel Guido cadeau had gekregen.
Toen hij achteraf intern werd, ging het toch beter en toen hij op zekere dag in het
Vlaams een kerstverhaal navertelde en vervolledigde, dat de bewondering van zijn
leraars opwekte, kreeg hij meer zelfzekerheid. Voor zijn eigen genoegen begon hij
nu opstelletjes te schrijven en zond een van de verhalen, Smedtje Viole, naar nonkel
Guido. Hij kreeg een kaartje terug:
‘Lieve Ville, Uw vertelsel van Smedtje
Viole smaakt
naar den trog
om nog!’15

Het was de eerste officiële aanmoediging die Streuvels kreeg. Het verhaal staat nu
als laatste hoofdstuk in Prutske's vertelselboek.
Intussen vlotte het ook veel beter met de studie en op het einde van dat jaar kwam
hij met 15 prijsboeken thuis. Tijdens de vakantie verbleef hij telkens weer te Heule
en de indrukken en ervaringen die hij er opdeed zou hij later verwerken in stukken
van Lenteleven, Dagen, Najaar, Doodendans, Openlucht.
Tijdens het volgende jaar ging het dan weer minder goed en op zekere dag kreeg
hij zelfs als straf drieduizend keer te schrijven ‘Ik loop hier op mijn laatste voeten’.
Het leren stak hem om verschillende redenen tegen en het was een opluchting toen
hij van school mocht thuisblijven om de bakkersstiel te leren want de familie had
het vooruitzicht de bakkerij van de nonkels eens te zullen kunnen overnemen. De
wetenschappelijke bagage van de veertienjarige Streuvels beperkte zich toen tot
Vlaams, lezen en schrijven, een samentelling maken en een beetje Frans.
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Hij kwam eerst in de leer bij een bakker in Kortrijk, maar ook daar kon hij niet best
aarden. Het motief voor het bekende stukje 's Zondags uit zijn eerste boek Lenteleven,
waarin twee jongetjes op een duivenhok zitten, werd geboren wanneer hij 's zondags
van Kortrijk te voet naar huis ging: hij benijdde Stafke omdat deze thuis zijn bezigheid
had.
De tweede bakker waar hij op stiel kwam, was Jantje Verdure, die zijn bakkerij
op het dorpsplein te Heule had. Aan hem en zijn vrouw Theresia, aan het dochtertje
Irma en de bakkerij heeft Streuvels, zestien jaar na zijn belevenissen in de bakkerij,
het enigszins geromanceerde verhaal gewijd, dat Jantje Verdure's echte naam draagt
en voorkomt in de eerste bundel van Dorpsgeheimen. Streuvels heeft na het
verschijnen van de novelle nog last gehad met Irmaatje en haar vrijer omdat hij in
zijn boek de echte namen had gebruikt maar de burgemeester heeft toen de zaken
kunnen regelen.
Deze geschiedenis van het bakkertje, dat onder de plak van zijn vrouw leeft, zich
op haar wreekt, dan een schijnleven leidt en uiteindelijk godslasterend sterft is een
van Streuvels' sterkste novellen, die daarbij nu nog modern aandoet.
Toen Streuvels 16 jaar oud was, konden zijn ouders eindelijk de bakkerij van de
twee nonkels te Avelgem overnemen en op de gevel van het huis in de Doornikstraat
kwamen nu de twee beroemd geworden namen: Lateur-Gezelle. Het huis bestaat nog
maar is natuurlijk erg veranderd. In dit huis heeft Frank Lateur 22 jaar gewoond en
in die vruchtbare en bewogen periode is hij er Stijn Streuvels geworden.
Die wondere tijd begon met de mooie vriendschap voor Herman, de zoon van een
boerentimmerman, die in een landelijk huizeke woonde halverwege de steenweg
tussen Heestert en Avelgem. Streuvels sleet heerlijke uren in het
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kouterhuis van Herman, dat precies was zoals hij zich van in zijn vroegste jeugd het
ideale huis had voorgesteld: te midden van het veld, omgeven door bomen en bloemen,
met een prieel in de tuin en voor de deur een ouderwetse steenput. Het is in dit
landelijk milieu dat de schrijver later Lente situeerde, het tere en toch wrange verhaal
van Horieneke dat begint met de bekende en mooie zin: ‘Moeder stond, lijk een
bloeiende klokhen, te midden haar bleuzende jongens.’16
Op de dag van de eerste kommunie van Horieneke, legde Streuvels drie keer de
weg af naar de kerk te Heestert om het verloop der eerste kommunie nauwkeurig na
te gaan en Horieneke's schoonste dag van haar leven uit te beelden. Ook de novelle
Sint-Jan uit Dagen heeft hij zich op dezelfde idyllische plaats voorgesteld.
Omdat ze thuis de zaak wilden uitbreiden, moest Streuvels andermaal in de leer
gaan en wel naar Brugge, om banketbakker te worden. Hij vertrok met entoesiasme
want Brugge was voor hem de gouden stad.
‘Met Brugge is het met mij al heel vroeg begonnen: op moeders schoot namelijk.
Bij winteravonden vertelde moeder gewoonlijk over Brugge, over haar ouderlijk
huis, over grootvader en grootmoeder, haar broers en zusters en bijzonderlijk over
de hof van de Rolweg.
Ze vertelde ons over hetgeen ze uitgericht hadden, broers en zusters onder elkaar
en zo is het ons voorgekomen dat Guido, de oudste broer, de jongen was, die de
klappen krijgt, de duts, de duider, de ongeluksvogel, die onhandig is, overal te laat
komt en straffen uit te boeten krijgt voor kwaad door anderen bedreven.’
‘Maar toen moest er uitgezien worden naar een post om mij te bekwamen in het vak
van pasteibakker. Er werd ge-
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zocht te Kortrijk, Roeselare, zonder resultaat tot eindelijk iets gevonden werd in
Brugge. Glorieus toeval dat me deed opspringen van vreugde: ik beschouwde het
als iets dat me voorbestemd was als een geluk.
Men had me gewaarschuwd dat er hard zou te werken vallen, 't Kon me niet
schelen. Brugge zou alles goed maken. Ik heb me dan ook dapper gehouden met den
troost dat Jan Breydel er was, de Halletoren, het Belfort, de katedraal, de oude
grachten, het Minnewater en de vesten. Ik leefde in het genot van de atmosfeer der
middeleeuwen.
Als laatst aangenomen leergast moest ik er alle dagen op uit met gebak voor de
klanten: ik kende al gauw mijn weg door de straten en de huizen waar ik moest
aanbellen.
Daar heb ik vooreerst die indruk ondergaan van de stad in de vroege morgen, toen
alles nog in slaap lag; ik liep er met mijn mandje aan de arm, genoeglijk alsof het
een wandeling was voor mijn plezier, om een luchtje te scheppen. Van levende
wezens zag ik alleen oude wijven in zwarte kapmantels en met witte mutsen op, die
ter kerke gingen. Op de reien de zwanen.
Het is mij ook een geschikte gelegenheid geweest mensenkennis op te doen bij de
klanten. Ik wist al gauw aan welke deur een jonge meid, in krakend vers katoentje
zou verschijnen, de bakkergast zou onthaald worden met een inzichtigen glimlach
en een vriendelijk koutentje zou moeten aanhoren met plagerij. Op andere plaatsen
integendeel waar de deur op een kier gehouden werd, een oude madam zou te
voorschijn komen, met beslapene ogen, ongekamde haren, half aangetakeld, die met
een vies wezen aanmerking zou maken over het teveel of te luttel gebakken.
Tegen de middag viel er te sleuren met taarten en gebak. Toen had het stadsbeeld
een heel ander gelaat: enkele

Joos Florquin, Ten huize van... 2

287
straten met druk verkeer, andere stil en verlaten. Wat gras groeide tussen de hobbelige
kasseien.’
‘Sef was mijn aangewezen kameraad voor de zondagnamiddag. We trokken dan
ergens naar het lof en in het deemster der kerken heb ik de indruk opgedaan van het
mystieke Brugge. Maar bovenal is mij in herinnering gebleven de passiesermoenen
door Van Haecke in de St.-Jakobskerk, waar hij een van de laatste zondagen van de
Vasten de gelovigen tot tranen toe bewogen had, door de manier waarop hij de
kruisiging aanschouwelijk had voorgesteld. Zijn preek eindigde hij op zakelijk
lakonische toon met te zeggen: Christus is nu aan het kruis genageld, we zullen hem
laten hangen tot volgende zondag!’
‘Door de stad wandelen was mij altijd een nieuw genot. 's Zomers waren er de
woensdagavond promenadekoncerten in de botanieke hof en de zaterdagavond de
muziekkapel der lanciers op de Grote Markt. En voor een jongen met dichterlijke
bevliegingen en ontvankelijk gemoed, kon er wel iets aangenamers bestaan dan te
kuieren langs de vesting, het Minnewater en het begijnhof en bestond er wel een
liefelijker plaatsje ter wereld gelijk aan den Burg, onder het mysterieuze avondlommer
der eeuwenoude lindebomen waar Jan van Eyck, de kleine, te dromen stond?
Die kleine Van Eyck is me toen voorgekomen als een tengere schoolknaap omdat
hij elke winter in stro geduffeld werd en niet bestand bleek tegen de koude. Hier
waren zoveel dingen waarvan ik genieten kon. Er ontstond in mij het verlangen naar
onuitgesproken mogelijkheden, die ik hier kon verwezenlijkt zien. Brugge verwekte
in mij vergezichten en die eerste aandrang naar kunst en schoonheid. De schoonheid
waarin ik hier leefde, zou ik ginder op mijn dorp moeten missen. Te Avelgem had
ik wel een instrument bespeeld in de fanfare, eerste rollen vervuld op het toneel,
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een partij boeken gelezen maar dat alles scheen mij van hieruit van luttele betekenis.
Hier moest ik dus zien mijn kans waar te nemen.’17
En dat deed Frank Lateur dan ook: langs de Potterierei, tegenover het seminarie,
ontdekte hij een ‘pondelwinkeltje’ waar hij tweedehands boeken kocht, louter uit
zucht om ze te bezitten. In de schouwburg ging hij kijken naar de opera's en ook naar
de opvoeringen die de Gentse schouwburg elke week kwam geven.
Streuvels bleef te Brugge twee en een half jaar, tot in 1890.
‘In februari van dat jaar moest ik naar huis voor de militieloting. Ik heb het geluk
gehad een hoog nummer (107) te trekken hetgeen mij vrijstelde van soldatendienst.
Dit is mijn enige congédag geweest.
Na Pasen vond men dat mijn opleiding in het vak voltooid was en ik moest naar
huis. Met spijt heb ik toen Brugge verlaten. Een heel ander leven begon.’18
De jonge Lateur begon met de oude bakkerij volledig te modernizeren en alras
stond hij bekend als de beste banketbakker van de streek. Op zijn dorp deed hij verder
aan kultureel werk, volgde avondlessen in de Engelse taal en leerde op eigen houtje
Duits. Thuis richtte hij een studeerkamer in, liet boekenlijsten komen uit Gent,
Brussel, Rotterdam en Parijs en kocht alle boeken die hij betalen kon, zowel de
werken van Racine als Vondels Lucifer en Miltons Verloren paradijs.
Hij las een boekje van Björnson in een Duitse vertaling en het ding bekoorde hem
zozeer, dat hij het in de oorspronkelijke taal wilde kennen en Noors leerde. Tolstoï
maakte hem waanzinnig en hij kocht een Russische spraakkunst.
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Van de Vlaamse letterkunde bleef hij op de hoogte door het lezen van Biekorf en
Dietsche Warande en Belfort.
‘Ik zal nooit vergeten hoe Vader vreemd naar me opkeek dien keer dat hij me, een
schoonen Zondagnamiddag in den zomer, aan mijn tafel vol boeken en papieren,
vond zitten schrijven. Hij moet voorzeker gedacht hebben aan de klokhen die
eendenkiekens uitgebroed had en ze den eersten keer het water zag intrekken.’19
Streuvels was toen een van die lichte schetsjes in realistische trant aan 't vertalen uit
Le Magasin Littéraire. Terwijl hij daarmee bezig was, kwam ineens de openbaring:
dat kan ik ook! Toen het Brussels tijdschrift De jonge Vlaming een prijskamp
uitschreef voor novellen en schetsen, schreef hij zijn eerste kerstnovelle, Herbeginnen,
en kreeg een eervolle vermelding. Onder het pseudoniem Pijm stuurde hij een tweede
stuk in, November-idylle, dat later onder de titel In den voorwinter als tweede schets
in Lenteleven werd opgenomen. Het verscheen op 7 april 1895. Als appreciatie kon
hij in hetzelfde nummer lezen: ‘Wat uw bijdrage betreft, goed en in den smaak aan
onze richting onontbeerlijk; doch let a.u.b. op eenige woorden welke gij van geslacht
doet veranderen.’ Die aanmerking was waarschijnlijk van de redakteur Fernand
Toussaint en sindsdien werkte Streuvels met een woordenboek!
Toen De jonge Vlaming verdween, publiceerde Frank Lateur zijn proza in het
Antwerpse weekblad Vlaamsch en Vrij waar Lode Opdebeek hem had ingehaald.
Zijn eerste stuk was daar Allerzielen, al gauw gevolgd door 's Zondags. Al wat hij
verder schreef, verscheen in dit weekblad en nu voor 't eerst onder de schuilnaam
Stijn Streuvels, die hij eenvoudig gekozen had om in zijn omgeving onbekend te
blijven.
Toen Streuvels het prospektus in handen kreeg van de
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tweede reeks van het tijdschrift Van Nu en Straks, was dat de bazuinstoot waarop hij
had gewacht maar een nog grotere emotie was het, toen hij op 15 mei 1896 een lange
brief kreeg van de achttienjarige Karel van de Woestijne, waarin deze zijn
bewondering uitte voor het stuk Noorsche melodieën dat in Vlaamsch en Vrij was
verschenen. ‘Gij schijnt me daar een lelie midden onkruid, op een mesthoop,’ schreef
Karel van de Woestijne en hij nodigde Streuvels uit om mee te werken aan Van Nu
en Straks. Kort daarop kwam er ook een brief van Emmanuel de Bom met dezelfde
uitnodiging en met het voorstel hem en Karel van de Woestijne de volgende zondag
te ontmoeten te Gent. Toen Streuvels die zondagavond met de trein uit Gent vertrok,
vroeg De Bom hem op het laatste nippertje, wat hij feitelijk deed op zijn dorp. Terwijl
de trein al vertrok, riep Streuvels het verrassende antwoord: ‘Ik ben bakker, meneer!’
Het eerste stuk dat van Streuvels in Van Nu en Straks verscheen, heette Een
ongeluk. Pol de Mont was de eerste die er in het publiek met veel lof over schreef
en een stoutmoedige voorzegging uitsprak. Frans Netscher in De Hollandse Revue
noemde het ‘een aardige schets in een grappig Nederlands’.
Het volgende stuk in Van Nu en Straks was Het einde, het relaas hoe de oude Zeen
aan zijn einde kwam.
Rond die tijd hernieuwde Streuvels de kennismaking met Hugo Verriest, die
pastoor geworden was te Ingooigem en die hem in de pastorie - het grote witte huis,
- Streuvels' eigen schets 's Zondags voorlas.
De literaire vriendenkring van Streuvels breidde zich trouwens uit: hij kreeg te
Avelgem het bezoek van Lode Ontrop, Hegenscheidt, Vermeylen, Prosper van
Langendonck, Kamiel Huysmans en meer dan eens gingen ze samen te voet naar
Ingooigem om Verriest op te zoeken.
Dat vele en ongewone bezoek bracht wel enige opspraak
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mee en van nonkel Guido kwam in die dagen het vertrouwelijke bericht, dat Streuvels
al zijn geschriften naar hem moest zenden en dat ze dan in Biekorf zouden verschijnen.
In datzelfde jaar 1896 verschenen inderdaad in Biekorf al de stukken die elders al
waren verschenen. Nonkel Guido kwam trouwens vier, vijf keer per jaar te Avelgem
op bezoek: na een van die bezoeken zond hij aan Streuvels het gedicht Aan den
lindenboom, gedateerd op 29 oktober 1898 en vergezeld van een naamkaartje waarop
geschreven stond: ‘nievers te laten drukken’. Naar dit gedicht heeft Streuvels door
Jules de Praetere zijn ex-libris laten tekenen: een reusachtige lindeboom met
Lieve-Vrouw-kapelletje aan de stam, als het beeld en het symbool van Vlaamse aard
en Vlaams gemoed. Later liet hij nog een ander ex-libris maken met de zinrijke
spreuk: geen dag ga voorbij zonder een regel te schrijven. En Streuvels maakte er
een levensregel van: in die periode ontstonden Avondrust en In 't water.
De inspiratie voor de laatste novelle had hij opgedaan bij wandelingen langs de
Schelde en in de omgang met de mensen van Ruggewijk. Daar ook heeft hij zich
kunnen dokumenteren voor De oogst dat met de twee andere stukken in de bundel
Zonnetij werd opgenomen en dat een van de briostukken is en blijft van deze periode.

Hugo Claus:
‘De oogst is honderd bladzijden lang, en Streuvels heeft het geschreven in 1900, dus
60 jaar geleden. Het verhaal is vrij simpel. Men heeft als hoofdpersonage in het begin
de jonge Rik, die verliefd wordt op een jong meisje dat hij niet durft te benaderen,
omdat hij denkt dat hij van een te lage stand is, dat hij niet voldoende geld heeft om
haar te bekoren. En hij besluit om met zijn makkers naar de oogst te gaan om met
het geld, dat hij daar verdienen zal, haar zijn aanzoek, zijn liefdesverklaring te doen.
Het boek begint met de evokatie van die liefde.
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Het is verwonderlijk dat in de jaren die ons van Streuvels scheiden, in die zestig jaar,
er zo weinig veranderd is in de roerselen van een eerste liefde, namelijk dit mengsel
van een onbestemde sensualiteit en verafgoding van de geliefde vrouw. Dit alles is
zo treffend en zo helder neergeschreven door Streuvels, dat het geldt voor nu.
De mensen, de pikkers, vertrekken uit het dorp, uit hun land, ze gaan het vreemde
land binnen, te voet, op weg naar die onafzienbare vlakte, die zij bezwerend onder
elkaar oproepen. Wat er gebeurt onderweg is van niet zoveel belang, de jacht is van
belang. Ze werken onderweg ook in een klaverveld, waarvan de boer hen te weinig
uitbetaalt op het einde, maar dat interesseert hen niet zozeer. Het belangrijkste is dat
ze aankomen in het korenveld, waar de oogst gedaan moet worden. En eindelijk
arriveren ze daar. Het is een hoeve zo groot als een stad en ze kunnen zover ze zien
alleen maar koren en zon zien. Hier is een Streuvels dan aan het woord, wanneer de
oogst begint, wanneer dit machtig labeur eindelijk zijn ingang vindt, die volgens mij
een evenknie is van de grootste uit de literatuur van onze tijd.
Er zijn bezwaren aan te voeren tegen De oogst. Er is de vrij zonderlinge
woordenschat van Streuvels: “Men rult, men monkelplooit, men ademsnokt” enz.
en dat bemoeilijkt een eerste lektuur wel wat. Ook zijn er wel een paar vlekjes van
een nogal stroopachtige sentimentaliteit hier en daar, maar deze bezwaren zijn zo
gering tegenover de kracht en de charme van dit boek, dat na 60 jaar ons nog boeit
en ontroert.
Het koncept van de roman sinds Streuvels is veranderd. Men heeft o.a. ontdekt,
zogezegd, dat een roman een verhaal zou moeten zijn, en niets anders dan een verhaal.
Het is vrij kortzichtig, vooral als men daarbij nog Streuvels schoonschrijverij zou
verwijten. Want de dynamiek van Streuvels' schriftuur, is een element dat nu waarde
begint te krijgen
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en waar wij naar zoeken, eerder dan naar het koele verhaal. En verrassend genoeg,
paradoksaal genoeg, zou het wel kunnen zijn dat Streuvels die man is, die voor
jongere lezers en voor jongere auteurs wel het meest te vertellen heeft. Want voor
het verhaal kunnen we naar de bioskoop of kunnen we naar de televisie kijken, voor
letterkundige belevenis van een grote intensiteit waar de vorm, het materiaal, de
tekst, de schriftuur zelf een intensiteit van grote waarde heeft, daarvoor moet men
niet bij een verhaler zijn, maar bij een schrijver. In het kort, we moeten bij Streuvels
zijn.’
Op voorstel van Emmanuel De Bom stelde Streuvels dan zijn eerste boek samen met
de al verschenen novellen en gaf het de naam Lenteleven. Hij bood het de Nederlandse
Boekhandel te Antwerpen aan, die het beleefd afwees. Toen zou De Praetere het
boek op een eigen handpers drukken: maar deze kunstenaar bij Gods genade werkte
langzaam en Streuvels nam dan ook het aanbod van Victor Delille aan om Lenteleven
in de Duimpjesuitgave te laten verschijnen.
Het boek kwam van de pers op 25 maart 1899 à 2 fr. en wat later was ook de
luxe-editie klaar op Hollands papier en in perkamenten band à 10 fr. Van August
Cuppens kwam onmiddellijk een felicitatie: ‘Ik groet hem als onzen besten,
opkomenden prozaschrijver, of dichter in proza. Lente is een meesterlijk gewrocht
vol waarheid en leven’. Ook van het ministerie van Onderwijs kwam er een brief
‘dat er voor mijn departement geene reden bestaat om in te schrijven op het werk
van den heer Stijn Streuvels, getiteld “Lenteleven”’. Op het seminarie te Brugge
werden de eksemplaren als verboden lektuur in beslag genomen en een vrome dame
liet Streuvels toelating vragen om Lente te mogen epureren.
Maar de klaroenstoot kwam van priester J. Jacobs uit Boom, die in het tijdschrift
Het Belfort van 1899 een sterk
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stuk pleegde over Realisme in Vlaanderen, en daarin Lenteleven besprak. Daaruit
blijkt duidelijk dat men 67 jaar geleden al had opgemerkt dat Streuvels seks niet uit
de weg ging. De auteur vraagt zich af voor wie Streuvels zijn ‘allegaartje’ heeft
geschreven.
‘Heeft Stijn Streuvels voor zijn Vlaanderen geschreven, - zijn dialectische taal
maakt die onderstelling heel waarschijnlijk - dan zullen de brave Vlaamsche lieden
fel staan te zien bij het lezen van zulke tafereelen en natuurlijk zeggen: “neen, zoo
zijn we niet”, en hetgeen erger is, menige lezer zal zich misschien niet bij zulke
beschouwing bepalen, maar zich aangezet voelen eenen stap verder te wagen op het
pad der ondeugd en des bederfs...
Op omtrent twintig plaatsen van zijn werk, heeft Streuvels jacht gemaakt op tamelijk
plat realisme; met opzet, zou men zeggen, brengt hij het verhaal op zinnelijke dingen,
die hij beschrijft en nog beschrijft. Dit wordt bij hem zoo natuurlijk dat men bij het
lezen van den eersten regel eener bladzijde reeds raden kan, waar hij wil op uitkomen.
Eens dat die zinnelijke toestand beschreven is, breekt het verhaal af, het stuk eindigt:
Streuvels heeft zijn doel bereikt.’
Lenteleven is nu meer dan 60 jaar oud en als men het herleest, is men nog verrast
door de blijvende kwaliteiten van dit stevig en degelijk proza.
Streuvels was verrast door de deining die zijn boek verwekte maar hij trok er zich
niet veel van aan. Hij was bezig aan grotere stukken met gebeurtenissen, die hij zag
afspelen in een verre ruimte en op grote afstand: Groeikracht, Zomerland, Meimorgen,
Het woud, Zomerzondag. En verder ook reminiscenties uit de kindertijd: Een speeldag
en In de weide.
En hoe reageerde Guido Gezelle op dat eerste boek van
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zijn neef, dat hij zeker heeft weten verschijnen? Streuvels vertelt het ons niet.20
‘In maartmaand van 1899 werd nonkel Guido tot bestuurder genoemd van 't Engels
klooster hier te Brugge. Ik heb toen geholpen om zijn biblioteek te verhuizen. Zijn
boeken zijn er echter ten dele onuitgepakt blijven liggen. Ik heb er nonkel enkele
keren bezocht in de loop van die zomer, samen met mijn broer en Cesar. Hij leidde
ons telkens door de hof naar een klein paviljoen, omdat hij vermijden wilde dat er
in het klooster zelf zou gerookt worden. Hij heeft er nooit over geklaagd, maar wij
zagen dat hijzelf en wij evenmin zich thuisvoelden.
De gebeurtenissen hebben zich dan heel snel achter elkander opgevolgd. In januari
kregen we nonkel Romains doodsbericht. Van het sterfhuis, van de begrafenis heb
ik niets onthouden. Maar bij de rouwmaaltijd met de familie is mij aan tafel het
peinzend hoofd van nonkel Guido opgevallen, voorover gebogen van verdriet, bewust
misschien van zijn eigen nakende dood. In november immers van hetzelfde jaar ben
ik te Brugge te laat gekomen bij zijn sterfbed.’21
Streuvels was ineens een beroemd man. Alfred Hegenscheidt schreef in Van Nu en
Straks een studie over Lenteleven. Hugo Verriest wijdde aan zijn Westvlaamse
streekgenoot een geestdriftig artikel in zijn reeks Vlaamsche Koppen, in De Nieuwe
Gids verklaarde Willem Kloos Streuvels als artiest onsterfelijk en te Amsterdam
verschenen ineens twee boeken: Zonnetij en Zomerland. Aug. Delbeke,
volksvertegenwoordiger van Antwerpen, stelde Streuvels' kandi-

20

21

Toen Streuvels deze tekst gelezen had, zei hij mij dat ik me vergiste want dat Lenteleven na
de dood van Gezelle verschenen was. Achteraf heeft hij de feiten gekontroleerd en op 28
september 1961 zond hij me dit kaartje: ‘Ik ben mis. Gij hebt gelijk. Lenteleven is verschenen
in Maart 1899. Gezelle is gestorven in November 1899. Doch: hoegenaamd geen reactie!’
Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb.
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datuur voor de Nobelprijs en reporters van Franse, Duitse en Oostenrijkse bladen
kwamen naar Avelgem om de onbekende bakker over zijn literair werk te interviewen.
De dorpelingen begrepen er niets van en meenden dat Streuvels een prijs kon krijgen
voor schoonschrift. Zelfs Maurice Maeterlinck kwam in gezelschap van Cyriel Buysse
naar Avelgem om Streuvels te zien en te spreken. Streuvels liet alles over zich gaan
en schreef rustig en onverpoosd verder: Vrede, Dodendans, Kindertijd en dan het
sterke boek Langs de wegen, naar eigen getuigenis zijn liefste boek.

Anton van Duinkerken:
‘De roman Langs de wegen van Stijn Streuvels is de diepst mogelijke boring in het
mensengemoed op de smalst mogelijke grondslag. De hoofdfiguur, Jan Vindeveughel,
is een paardeknecht van uiterst geringe spanning van verstand of hart. Hij dient bij
boer Hoste, stelt zijn volle vertrouwen in diens vrouw, heeft zelfs in zijn hart een
lichte genegenheid voor de dochter Netje. Wanneer hem het bericht bereikt dat thuis
zijn vader gestorven is, dat zijn broers weg zijn van huis en dat hem het huis toevalt,
- Vina Vandewiele heeft hem dat geschreven - dan blijft hij, het is dinsdag, tot zondag
dubben. Dan gaat hij naar zijn geboorteplaats. De pastoor arrangeert het huwelijk
met Vina, wier moeder gestorven is. De echtgenoten krijgen drie kinderen: Mielke,
Jantje, Paulke, maar de arme Jan Vindeveughel kan het niet rooien, wordt arm, neemt
een nieuwe betrekking aan bij boer Vorster. Een vroegere knecht komt daar stelen.
Jan kan het van zich niet gedaan krijgen die arme sukkelaar niet te laten ontsnappen.
De boer begrijpt de situatie, ontslaat Jan, wiens jongens inmiddels naar de steenfabriek
zijn gaan werken en wiens vrouw sterft. De jongens blijven dan thuis weg, en de
eenzame Jan wandelt, landloper geworden, terug, als hij ook bij zijn laatste werk-
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boer, Vramme, ontslagen is, naar Hoste, om daar in de stal zijn laatste dagen te slijten.
Niets van dit alles geeft de indruk van een groot dramatisch gebeuren, en toch!
Wie het boek leest, ziet dat in dat uiterst beperkte gemoedsleven van Jan
Vindeveughel, Streuvels de totale tragiek van de vervreemding ten opzichte van de
buitenwereld heeft weten uit te drukken, met zelfs nog de glorieuze overwinning van
de eenzame mens.’
Door zijn aangroeiende belangstelling in het landbouwbedrijf en het werk op het
veld, was Streuvels in kontakt gekomen met een paar boerengezinnen en hij was er
goed ontvangen. Het blijmoedig, vrolijk en luchthartig gezelschap van de gezonde
jonge mensen maakte zijn eigen jeugd wakker: hij was 30 jaar. Hij ging met hen elke
zondag op stap, woonde alle kermissen en feesten bij van de streek en vierde ook
alle boerenfeesten mee.
De ervaringen van deze jeugdperiode zijn verwerkt in de blijdere stukken en
boeken: Verovering, Zomerdagen op het vlakke land, Zonnebloemen, Jeugd, Een
lustige begraving en in het boek dat wellicht de syntese brengt van deze zonnige tijd:
Minnehandel.
Zijn leven was toen in drieën gesplitst: het werk in de bakkerij, het schrijven en
het uitgaan met de kameraden. Maar stilaan gaf hem dat geen voldoening meer.
Avelgem werd hem te benauwd, hij had er zich nooit ingeburgerd gevoeld.
‘Enige jaren nadien is het gebeurd, dat ik de tijd gekomen achtte het plan uit te voeren,
waarvan ik te Brugge die heuglijken avond in het maanlicht het onduidelijk voorgevoel
had, toen er onder ons vier de vraag werd opgeworpen, waar we tien jaar later zouden
zitten.
Ik heb toen namelijk het besluit genomen het ambacht

Joos Florquin, Ten huize van... 2

300
van taartenbakker vaarwel te zeggen, lijk de Fransen het noemen ben ik “sorti du
pétrin”.’22
Streuvels droomde ervan ergens in een huis op een heuvel te gaan wonen: het ideaal
uit zijn kindertijd.
Op de terugweg van een bezoek aan Hugo Verriest ontdekte hij, dicht bij het dorp
en langs de steenweg, een kleikop en hij was verrast door het heerlijke panorama dat
er hier aan drie kanten openlag: de heuveling naar Tiegem ten oosten, de Scheldevallei
met de Kluisberg ten zuiden en ten westen de Walenstreek met de Triniteitsberg bij
Doornik. Hij had het beloofde land ontdekt, kon het kopen, liet door architekt Viérin
een plan ontwerpen voor een landelijke woning en begon aan de bouw van zijn huis.
In zijn droom zag hij de woning reeds gedoken als een nest in 't groen, met de vogels
die in de bomen nesten bouwen. Meteen vond hij de naam voor de nieuwe woning:
Het Lijsternest.
Al zijn vrije uren was hij op de bouwplaats om te helpen maar 's avonds zat hij
onveranderlijk aan zijn tafel om de onderwerpen, die hij in de laatste periode beleefd
had, in geromanceerde vorm te verwerken. Dat was vooral het tweede deel van
Minnehandel, het symbolische afscheid van zijn eigen levensgebeurtenissen. In
diezelfde tijd kwamen ook De lawine, Jantje Verdure en Martje Maertens en de
misdadige grafmaker aan de beurt.
Toen het huis klaar was, woonde Streuvels er drie volle maanden alleen, maar de
spreuk indachtig dat het niet goed is voor de mens alleen te zijn, trouwde hij in het
najaar van 1905 met een meisje uit Avelgem, dat hij van kindsbeen af had gekend.
Toen hij van de huwelijksreis thuiskwam, vond hij het bericht dat de Vijfjaarlijkse
Prijs voor Nederlandse Letterkunde hem was toegekend.
Van die tijd af kreeg de dag zijn vaste indeling: 's mor-

22

Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb.
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gens tuin, boomgaard en huiselijke karweitjes, 's middags en 's avonds lezen en
schrijven. En als er een gewilde bezoeker kwam, hees Stijn Streuvels zelf de vlag.
Om een rustige plaats te hebben om te werken, bouwde hij in 1906 met het geld
van de Vijfjaarlijkse Prijs, een nieuwe vleugel aan de oostkant: daarmee is die
verrassende en gelukkige vondst gedaan geweest met het beroemde, brede raam waar
Streuvels, aan zijn schrijftafel gezeten, het heerlijke vergezicht over het landschap
zag openliggen, dat in elk seizoen en op elk ogenblik van de dag andere schakeringen
en lichtspelingen bood.
In deze werkkamer schreef en schrijft Stijn Streuvels elke dag volgens het devies
dat op een eiken balk boven het raam in koper gegraveerd staat: nulla dies sine linea:
geen dag ga voorbij zonder een regel te schrijven. Voor dit venster en aan deze
schrijftafel ontstond en rijpte sinds 1905 het grootste deel van zijn boeken waarin
hij de ruime sfeer en afwisselende schoonheid van een onvergankelijk landschap
heeft vastgelegd. Nu nog kan hij er het werk op het land gadeslaan.
De boekenrekken staan er zwaar gevuld met de meest diverse en dikwijls zeldzame
werken, die hij een leven lang met liefde vergaard heeft.
De vertrouwde sfeer is er vol herinneringen: op de vensterbank rechts een kleine
foto van moeder Lateur en op de rand van een boekenkast de hand van Guido Gezelle,
geboetseerd door Lagae. Ook van Stijn Streuvels zelf hangt er een geboetseerde hand.
Boven een boeddha hangt een mooi schilderij van Albert Servaes en aan de andere
kant een portret van Karel van de Woestijne, getekend door De Praetere en door Van
de Woestijne, toen hij 19 jaar was, aan Stijn Streuvels opgedragen.
In de voorkamer, die dwars op de schrijfkamer aansluit,
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staat naast het raam een leestafeltje met de bril altijd in het bereik.
Het pijpenrek hangt tegen de schouw naast een foto van Hugo Verriest met de
befaamde sjaal en beremuts, foto die Streuvels nog zelf heeft gemaakt.
Natuurlijk zijn er hier beelden van nonkel Guido: zijn borstbeeld en zijn
dodenmasker. Verder ook portretten van Jakobus van Looy, Arthur van Schendel,
Henrik Ibsen en Valerius de Saedeleer.
Aan de muur dan schilderijen: een landschap van Claeys naast een van Permeke.
Dit tegeltje met Het Lijsternest draagt het merk van Bert Peleman.
Naast de schrijfkamer is er een kleinere kamer, die als biblioteek en tikkamer dient.
Boven de boekenrekken hangt hier een Streuvelskop door Toorop, een andere door
De Praetere van 1902 en nog een door Jules Fonteyne van 1912.
Deze foto heeft Maxim Gorki persoonlijk aan Stijn Streuvels opgedragen en deze
Boer en Boerin werden door Permeke op glas geschilderd en opgedragen aan
Streuvels.
De hal van Het Lijsternest is een van de meest karakteristieke en sfeervolle plaatsen
van het hele huis.
Een korte stenen trap leidt naar de voutekamer, de traditionele ziekenkamer, die
hiervoor in dit huis nooit heeft gediend.
Aan de trap hangen hoed en wandelstokken altijd klaar voor de dagelijkse
wandelingen. In het midden hangt het touw om de klok te luiden.
Boven de deur is er een Mariakapelletje en in een hoek hangt er een merkwaardige
barometer, die Streuvels speciaal liet maken en waarop hij in zijn eigen handschrift
de weerwijsheid heeft opgetekend, die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.
Bovenaan staan de bepalingen:
‘Luchtweger is mijn naam en daarin ben ik de onfaal-
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baarheid zelf. Als weerwijzer kan ik ook dienst doen, maar dan moet men mij met
geduld en verstand raadplegen.’
Dan volgen rechts al de tekenen die het weer voorspellen:
‘Als ik haastig op of onder schiete: schoon of slecht weer, maar kort van duur.
Plotse val met veranderlijken wind is teeken van onweer.
Andere dingen ook wijzen 't weer en die 't wil nagaan kan weten dat 't zal regenen:
- Als de zonne bleek opstaat,
- Als de zonne stijf steekt,
- Als de zonne in de wolken ondergaat,
- Als de wind tegen de zon opwaait,
- Als de wolken leege drijven,
- Als de nieuwe maan een maandag valt,
- Als de mane in een hof zit,
- Als de rook in den grond slaat,
- Als het zand opvliegt,
- Als de bitter uit de kave vliegt,
- Als de muren zweeten,
- Als de hane buiten zijn ure kraait,
- Als de zwaluwen leege vliegen,
- Als de musschen vechten,
- Als de eenden duikelen,
- Als de bijen thuis blijven,
- Als de katten hun wasschen,
- Als de honden gers eten,
- Als de gerrepuiden kwakken,
- Als de slekken bijzen,
- Als de vliegen dul worden,
- Als de merels geweldig schuifelen,
- Als de pauw schreeuwt,
- Als de gote stinkt,
- Als de vloer klamp wordt,
- Als de aksteroogen zeer doen,
- Als 't vel jeukt,
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- Als 't zout smelt,
- Als de rostekoppen rieken.’
Het geheel is getekend: Stijn Streuvels.
Onder de trap, naast een oude staande klok, staat een Grieks beeld, dat Streuvels
zich in het Jubelpark heeft aangeschaft.
En verder zijn er de schilderijen: een vrij donker Landschap door Valerius de
Saedeleer; een prachtig Winterlandschap door Albert Saverijs, een Landschap door
Léon de Smet en een door Albert van Dijck.
Dan zijn er ook de portretten: Streuvels geschilderd door Slabbinck, Streuvels
geschilderd door Jozef de Coene, bij Saverijs en de andere vrienden bekend als Seppe
Coene.
En dan een prachtige foto: de stoere boeren-Streuvels op een moderne traktor.
In de ontvangstkamer leeft Streuvels bij voorkeur in de winter bij de oliekachel.
Hier lopen de familiale, literaire en artistieke herinneringen door elkaar.
Op de piano staan foto's: Streuvels met zijn vrouw, twee dochters en een zoon.
Ook een foto die herinnert aan een van de verjaardagen waarop de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen allen de stamvader kwamen feliciteren.
Hier staat ook de foto die herinnert aan het bezoek van koning Boudewijn aan Het
Lijsternest.
En dan zijn er weer vele schilderijen: een Herderin uit de Zwitserse tijd (1957)
van Albert Servaes, een Isidoor Opsomer van 1908 en van Jakob Smits: Dat is Pietje
boer, 10 jaar oud, een doek van 1910.
De overleden vriend Albert Saverijs is ook hier aanwezig met meer dan een doek:
de Kerk van Damme, ‘voor Streuvels ter herinnering aan 't reizen met de boot’; van
dezelfde schilder hangt in de erker de Winterleie met schaatsers en verder is er nog
deze houtskooltekening met kerk.
Tussen twee ramen hangt de oorkonde, die Streuvels
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kreeg toen hij in 1936 met de Rembrandtprijs werd onderscheiden.
Boven de piano hangt dan een merkwaardig oud doek: een kopie van Van Eyck
gemaakt door Frank. Ze komt uit de kerk van Avelgem en heeft in het ouderhuis van
mevrouw Lateur lang als fond van een kleerkast gehangen om de kleren te beschutten
tegen de gekalkte muur.
De kamer waar Streuvels zich het liefst ophoudt en vriendenbezoek ontvangt is
deze zonnige zitkamer, met de vele ramen.
Tegen de ruit hangt een glas-in-loodraam met Guido Gezelle en een ander met
een weefgetouw.
Verder hangt er een Dirk Baksteen, weer een Saverijs, een typische Slabbinck en
een ongewone maar zeer mooie Slabbinck.
In de ene hoek staat een onafgewerkt borstbeeld van Hugo Verriest door Lagae,
in de andere een borstbeeld van Stijn Streuvels door toneelschrijver Gaston Martens.
De rustige landelijke keuken is het domein van de hartelijke, lieve mevrouw
Streuvels maar Stijn Streuvels luistert hier ook graag naar de radio, als het programma
naar zijn zin is. Want voor radio heeft hij het meer dan voor televisie.
Ook hier hebben de familiale herinneringen literaire waarde: een plaket van Stijn
Streuvels door zijn broer Karel Lateur gemaakt in 1908, een foto van Streuvels uit
de eerste jaren van Het Lijsternest, de foto van moeder Lateur gemaakt door Stijn
Streuvels, een familiefoto met de vier kinderen, gemaakt toen Stijn Streuvels in
Brugge bakkersleerling was. Zijn enige zorg was dat men op deze foto maar het
eerste dons van zijn snor zou zien.
Boven een deur hangt hier ook een foto van nonkel Fik, een van de twee ooms bij
wie Streuvels in Avelgem heeft ingewoond.
Tegen de muur hangt dan nog een sierbord, dat een stuk
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is van een oud ledikant van 1673 en uit de familie van mevrouw komt.
Aan alle windstreken zien de vensters uit op boom en land: aan de zuidoostkant
naast de officiële ingangsdeur staat vanaf de eerste dag de steen met de naam van de
woning: Het Lijsternest. Op deze bank is het heerlijk 's morgens even te verpozen.
Ervoor ligt de tuin, die Streuvels zelf aanlegde naar het voorbeeld van grootvader
Gezelle.
Toen Streuvels deze ‘klijtkop’ aankocht - 500 bunders tegen 90 ct. de vierkante
meter - was de grond helemaal kaal. Elke boom en elke struik heeft hij er zelf geplant.
De zuidkant is aan de straatzijde: als de zon iet of wat warmte wil geven zit
Streuvels hier graag buiten met zijn vrouw te mijmeren en te keuvelen over de dingen
van heden en verleden. Ook hier droomt in de muur de vroomheid van een
Lievevrouw.
Het venster ten westen ziet uit op het dorp en op de ingang, die de vertrouwde
bezoekers gebruiken. Rechts is een ruime loods en ook het hok waar vroeger de
trouwe hond gelegerd was.
Tussen huis en loods is dan weer het landschap dat u overal aanspreekt.
In het torentje boven het huis hangt de klok, die Streuvels jarenlang om 12 uur 's
middags ten gerieve van de boeren op het land deed luiden.
De windwijzer erboven vertelt vanwaar vandaag de wind komt.
***

In 1906 schreef Streuvels Het uitzicht der dingen, waarvan de novellen reeds
gesitueerd zijn in de nieuwe omgeving. Intussen rijpte ook De vlaschaard. Terwijl
zijn huis werd gebouwd, was hij heel de zomer buiten geweest en daar kreeg hij de
gelegenheid het werk van de boeren na te gaan
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op het veld. In 't biezonder had de dricht, de groei en de bloei van het vlas zijn
belangstelling gewekt. Hij zag de kouter beploegen, bemesten, de zaaier opstappen,
hoorde de wiedsters hun liedjes zingen, keek de doening af van de slijters, deed mee
aan spel en dans op de vlasfooie. Het is dan in hem aan het broeden gegaan: hij begon
de handelende figuren te zien en daar middenin, Horieneke, die er in te voorschijn
kwam onder de gedaante van Schellebelle. In 1906 werden de eerste twee
hoofdstukken in een geut geschreven en Albert Verwey kwam extra naar Ingooigem
om ze af te halen voor zijn nieuw gesticht Tweemaandelijks tijdschrift. In 1907 was
De vlaschaard voltooid en het werd als een meesterwerk ontvangen.

Filip de Pillecyn:
‘De vlaschaard van Streuvels is nu meer dan 50 jaar oud en het blijft een van de
hoogtepunten van het werk van de meester. Het is merkwaardig dat voor het eerst
in De vlaschaard de strijd om de aarde van mens tot mens gaat. Tot dan toe had de
mens geleefd alleen onder de regering van seizoenen, zon, wind, regen en aarde.
Voor de eerste maal nu, ter gelegenheid van een vlasakker, heeft Streuvels dat verband
mens-aarde op een hoger plan gebracht omdat het vlas het edelste en het meest
zorgwekkende is van de boer.
Hij heeft het boek geschreven en ingedeeld in vier seizoenen, wat reeds duidelijk
maakt dat het de aarde, dat het het kosmische is, dat regeert. Streuvels heeft daarvan
een grote menselijke tragedie gemaakt: de vader ziet zijn zoon het vlas zaaien, het
is als een gewijde daad. En naarmate het vlas groeit, wordt de oude boer wrokkiger
en denkt met afgunst, dat hij eens afstand zal moeten doen van het meesterschap
over dit edele en zorgwekkende gewas. Het wordt zo erg dat hij op het eind, gegrepen
door jaloersheid en door het vooruitzicht zijn macht te verliezen, zijn
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zoon met de stok in de hals slaat. Daarna komt weer de liefde van de vader boven
en heeft de wrok om de aarde afgedaan.
Dat is het tema dat Streuvels behandeld heeft op een buitengewoon meesterlijke
wijze. En het is daarom niet alleen, niet alleen om het tema, dat dit een hoogtepunt
is, maar ook om de manier waarop hij dit tema behandeld heeft. Streuvels kan nu
nog altijd zeer goed gelezen worden en De vlaschaard blijft één van zijn
meesterwerken.’
Voor de nieuwe luxe-uitgave van De vlaschaard, die dit jaar verscheen, maakte Frans
Masereel een hele reeks houtsneden, die een merkwaardige illustratie zijn bij de
tekst. Waarom deed hij dat?
‘Ik kende De vlaschaard al een lange tijd he. 'k Heb hem drie keer gelezen in mijn
leven: als ik twintig jaar was, nog wat later en nu tien jaar geleden heb ik hem nog
eens gelezen en ik heb dat een formidabele boek gevonden. Dat is lijk een bijbel,
een Vlaamse bijbel voor mij. En toen heeft Naessens mij gevraagd: Kunt ge mij dat
boek illustreren? Ik zei: subiet!’

Anton van Wilderode:
Lezende ‘De Vlaschaard’
Boven het landschap draait de zon almachtig
als in uw boek, én over mens en vee
dat in de schaduwkanten schuilt, eendrachtig
en weerloos voor het woeden dezer zee.
Een nijver zwijgend volk staat op de stukken
de mateloze arbeid toegezind,
terwijl de leeuwerik met zoete rukken
zingend vlucht in hemels ijl gebint.
Zomer en zomerzon, geweld der dingen
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vorderden krachtig u tot hun gezant,
de zaaihede waarop de vaderen gingen
zoekt als een pijnzenuw tot in uw hand.
Maar schrijvend werpt gij 't ànder landschap open
dat in uw binnenst ongemeten ligt
lieflijkerwijs met koren volgelopen,
met vlas en bomen tot het vergezicht.
En daarop zet gij iemand uit de horde
der duldenden, die in een stil gehucht
waar veler onmacht zich tezaam wil storten
het tweegevecht begint met aarde en lucht.
Hamer des harten, windruk op de aren
en huiveringen vlagend over vlas
zijn maar de nadering van een bedaren
dat in ons bloed groeit als het oudst gewas.
Dan wordt men rustig binnen groene hoeven
vol van verdriet en avondlijk gedruis
waar uit de stallen waait het zware zoeven
der dieren als een vlierboom om het huis.
(Streuvelshulde 1951)

De jaren die nu volgen, zijn de tijd van een onuitputtelijke kreativiteit. Nog in 1907
komen De veeprijskamp en De blijde dag, in 1909 het forse stuk De bomen en
eveneens dat prachtige kerstverhaal, dat Het Kerstekind heet.

Antoon Coolen:
‘De jarige Streuvels zal in vele dankbare harten de herinnering levendig blijven
houden aan zijn kerstvertelling Het Kerstekind. Stijn Streuvels heeft meer
kerstverhalen geschreven en het zijn alle echte kerstvertellingen: ze hebben allemaal
het kerstgebeuren tot middenpunt, het mysterie van de heilige Geboortenacht en de
Adventsverwachting
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vooraf. Wat verwacht wordt, is het wonder, waarvan de hemel bevangen is, en met
een zeldzame indringingskracht weet Streuvels verwachting en vervulling in dat
grensgebied van werkelijkheid en als boven werkelijkheid ervaren droomgezicht,
waar te maken, zoals bij kinderen. Zo in het kerstvertelsel, dat die titel heeft: kinderen
spelen de kerstvoorstelling tussen een os en een muilezel in een boerenstal. Maar
ook en vooral bij de ruige kerels in De drie koningen aan de kust of in Kerstmis in
niemandsland, waar de in de fabriek afgestompte Verhelst, gehuisvest in een noodkrot,
zijn zoon Dolfke in de Kerstnacht een prachtig oud kerstlied hoort zingen en hij hoort
in die stem van zijn kind de engelen en de hemelstem.
Ook in de harde kerstvertelling Kerstwake is wat verwacht wordt het wonder: hier
het kerstmisbezoek van de uitgetrouwde kinderen, die niet komen in die doorwaakte
nacht van de schuldige vereenzaming van twee oude mensen. Maar de mooiste
kerstvertelling die Streuvels geschreven heeft, is toch wel Het Kerstekind. Het gegeven
- kinderen die een pasgeboren wicht voor het Kerstkindje aanzien, de rijke vrouw
van het herehof die gaven naar het arme kouterhuis draagt, waar dat Kerstkind geboren
is, - krijgt onder de pen van Streuvels een vernieuwende oorspronkelijkheid.
Vlaanderen ligt open in dit prachtig kerstverhaal. Aan de landse kerstgebruiken is
ruim plaats gelaten: het kerstblok op de schouw, het feest op het herehof, de smulpartij
met wafels en hete koeken, de verklede Driekoningen met de ster, oude kerstliederen.
Maar het gebeuren zelf heeft zijn waterzuivere weerspiegeling in de kinderen.’
Het jaar daarop verschijnen de stukken Mijn rijwiel, Morgenstond, Hoe men schrijver
wordt, wat later Het glorierijke licht, Een beroerde maandag en De werkman. In
1913 verscheen Dorpslucht.
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Ondertussen bleven ook de onderscheidingen volgen: lid van de Kon. Vlaamse
Akademie, in welk geleerd gezelschap Hugo Verriest hem introduceerde, de
Nieuwe-Gidsprijs, voor de tweede keer de Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse
Letterkunde, die andermaal diende om een nieuwe vleugel aan het huis te bouwen.
In 1913 kende hij een zeer drukke tijd met de organizatie van de grootse
huldebetoging, die te Ingooigem plaatshad voor Hugo Verriest. Heel Vlaanderen
was op dit feest aanwezig en het is wel de mooiste dag geweest in het leven van de
landelijke pastoor.
Tijdens de eerste twee jaren van de eerste wereldoorlog hield Streuvels een dagboek
bij, waarvan stukken gepubliceerd werden in Nederland. Het werd door vriend en
vijand slecht ontvangen en Streuvels kwam tot de konklusie, dat men in oorlogstijd
de waarheid niet mag zeggen. Hij werkte dan maar liever aan de Legende van
Genoveva, waarvan hij een vie romancée wilde maken, en vertaalde o.m. de Vlaamse
vertellingen van Charles de Coster. In 1918 werd zijn Lijsternest door granaatvuur
zwaar beschadigd en werd zijn inboedel door soldaten grotendeels vernield of
gestolen.
Na de oorlog stabilizeert het leven zich definitief en Streuvels kan zich nu in alle
rust volledig wijden aan literair werk. Hij is ondertussen al drie keer vader geworden
en in 1920 ontwerpt hij Prutske, dat hij in september 1921 voltooit te Sluis. Het is
het verhaal van de kinderjaren van zijn tweede dochter, Dina.

Prutske (Dina Demey-Lateur):
‘Thuis werd ik steeds bij mijn doopnaam genoemd. Zo had ik als kind me er nooit
om bekommerd waarom de buitenwereld me Prutske heette. De grote mensen geven
zoveel gekke namen aan kleine kinderen. Wanneer het tot mij is doorgedrongen dat
vader een boek had geschreven
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over mij, het is mij ontgaan. Wel weet ik dat ik weiger en mijde stond tegenover het
te weten. Ik wilde er maar liever niet aan denken. En ik wilde er vooral niet aan
herinnerd worden door de vele bezoekers die thuis kwamen en gingen. Toevallig
viel me, waarschijnlijk rond het verschijnen, een eksemplaar in handen van de
luxe-editie. Daar heb ik me aan verkneukeld. Waren dat wel mijn tekeningen die ik
daar in terugvond? Ze waren zoveel mooier geworden. In het duikertje heb ik toen
de eerste zinnen van het boek gelezen. Het kwam me zo triestig voor, alleen omdat
het woord oorlog erin voorkwam. Want dat woord had op mij steeds een vergruwende
indruk gemaakt: soldaten met gasmaskers, verstikkingsdood, het was mij een durende
verschrikking gebleven. Zo verging me de lust om het boek verder te lezen. Terug
aan het spel, en het Prutske-boek werd vergeten, vele jaren.
Later dan, wanneer soms het verlangen me bekroop het boek dan toch eens te
lezen, dan durfde ik het aan vader niet vragen. Want ik kon niet uitstaan dat men
mijn geschriften las, dagboeken en andere prullen. En zo meende ik, onnozel kind,
dat vader mij node het boek zou uit de hand geven. Op kostschool, dan moet ik zowat
een veertien jaar geweest zijn, ben ik er dan toch maar eens aangevallen. Ontzettend
veel heb ik ervan genoten. Het leek me alles zo eigen, zo echt, en toch kon dat Prutske
wel een ander kind geweest zijn. Het was een heel vreemde, bevreemdende
gewaarwording. En dan was er dat slot: vader kwam er mee zo recht, zo teer-hevig
op me toe, het was of van ontroering de wereld mij verging.
Zo is het Prutske-boek het boek geweest dat me wonder boeide, wijl het me niet
voorkwam als het boek. Zo was het Prutske-boek, het boek dat me zo ontroerde, dat
ik het sedertdien nooit meer in handen nam. Zo was het van mij gebleven, gaaf met
zijn wonder bedwang en zijn stille en sterke kracht van vader voor mij.’
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Voor datzelfde Prutske schreef Streuvels nog Vertelsels van het jaar Nul en Prutske's
vertelselboek.
In het woongebied van Streuvels - de streek op de grens van Oost- en
West-Vlaanderen, - bestaat er hier en daar nog een ast: het is een doorgaans
alleenstaand gebouw, waarin zich een installatie bevindt om cikoreibonen te drogen.
Grote reserves cokes liggen er klaar om in de halfkelders de ovens te stoken: boven
deze fornuizen en onder de zolder is een vloer met gaatjes, waarop de stukgesneden
cikoreibonen gedroogd worden.
Wanneer Streuvels in het najaar 's avonds voor het slapen gaan nog even buiten
ging om een luchtje te scheppen, werd hij steeds de geur van deze verbranding gewaar:
hij werd de inspiratie voor dat onvolprezen meesterwerk Het leven en de dood in den
ast, dat in 1926 verscheen.

Albert Westerlinck:
‘Op het eerste gezicht is Het leven en de dood in den ast een proletarisch verhaal van
een groepje arbeidsslaven, die werken in een cikorei-oven in de donkere nacht, te
midden van een onuitstaanbare hitte, terwijl buiten over de wereld de nacht en het
onweer tempeesten. Een aangrijpende brok arbeidersellende, maar Streuvels heeft
aan dit verhaal een universeel symbolische betekenis gegeven, want Hutsbolle,
Blomme, Knorre en Fliepo zijn aspekten van algemeen menselijkheid. De ast is een
wereldtoneel en de nacht is het donkere mysterie van de oneindigheid. Zo is dit
verhaal een beeld geworden van eeuwig menselijke strijd, een Shakespeariaanse
tragedie. Bovendien is Streuvels in dit verhaal erin geslaagd het innerlijk mysterie
van de mens te peilen, af te dalen in het innerlijk geheime leven van zijn figuren,
hun eenzaamheid, hun geslotenheid, hun angst, hun kleine dromen, hun verzwegen
hunkeringen. En dan is er nog de poëzie van het verhaal. Want hier is Streuvels erin
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geslaagd uit zijn dialekt en uit zijn eigen woordscheppingen een mysterieuze taal te
vormen, die het mysterie, die de poëzie van het leven zelf vertolkt.
Maar wat mij dit boek het dierbaarst maakt, is de filozofie van de mens, die
Streuvels hier, naar mijn mening, het volledigst heeft uitgesproken. De kern van die
filozofie is een geweldige, is een integrale waarheidsdrift. Op heel Streuvels' werk,
maar ook op dit verhaal, zijn toepasselijk die twee versregels van Guido Gezelle:
“'t Is wezen, 't geen mijn oge aanziet,
't Is waarheid, en ge'n dobbelt niet.”

En met die waarheidsliefde ziet Streuvels vooral de mens in de strijd, de strijd tegen
het noodlot, dat is de aarde, de elementen, de omstandigheden, de ziekten, de dood,
en ook de strijd van mens tot mens. Die strijd wordt geleid door een grote diepe
geldingsdrift, die wortelt in iedere mens, een hunkering om het leven te veroveren,
met scherpe nagels in het leven vast te bijten, niet te versagen, zich niet neer te leggen,
niet te gehoorzamen aan de omstandigheden. Dat is zijn tragikomische visie op de
dromerijen van Blomme, dat is zijn potsierlijke meewarigheid op de fantazieën van
Fliepo.’
Met Dorpslucht dat in 1914 verschenen was, had Streuvels laten aanvoelen dat hij
met zijn werk een andere richting zou uitgaan. De schrijver het inderdaad na De
vlaschaard het zuivere boerenleven onverlet en ging op stap om het meer
ingewikkelde zieleleven van de mens te ontdekken.
In 1924 begint hij te werken aan De teleurgang van de Waterhoek. Het tema had
hij reeds van in 1906. Toen werd het Scheldebed te Avelgem rechtgetrokken en een
nieuwe brug gelegd, die Oost- met West-Vlaanderen moest verbinden.
Op de dag van de plechtige inwijding van deze brug zag Streuvels de mannen van
de Waterhoek met de armen
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gekruist, blijkbaar onverschillig, staan toekijken naar het feestvertoon. Twintig jaar
later kwam het boek over die teleurgang klaar. In 1926 verschijnt er om de maand
een hoofdstuk van in De Gids. Als het in november van dat jaar verschijnt, wordt
het bestempeld als een zedeloos boek.

Andre Demedts:
‘Streuvels heeft drie reusachtige heldenfiguren geschapen en niet de geringste van
de drie is Deken Broeke uit De teleurgang van de Waterhoek. In dit boek verhaalt
Streuvels hoe de Provinciale Raad van Oost- en van West-Vlaanderen op zekere dag
besloot, door het afgelegen gehucht dat Waterhoek was, een steenweg aan te leggen
en een brug te slaan. Deken Broeke, die het hoofd van Waterhoek was, leider van
natuur, verzette zich daartegen omdat hij niet wilde hebben dat het oude vernietigd
werd door de vooruitgang. Maar het verzet helpt niet. Aan het einde van het werk,
als alles klaargekomen is, staat Deken Broeke, een verloren en verslagen man, achter
een gevel van een woning terwijl Waterhoek feest viert om de inwijding van de brug.
De volgende dagen, alleen in de boot waarmede hij de passanten over de Schelde
voer, zit hij geraakt in zijn verstand en zweept hij zichzelf op: “Ik zal in geen geval
mij overgeven, ik blijf hier, ik ben de laatste van mijn soort, maar ik houd stand.”
Zo heeft Streuvels in die enige figuur datgene wat hij in zijn gehele werk uitgebeeld
heeft, nog een laatste maal samengebracht: een man die zich verzet tegen de
noodlotswet van het leven, die eist dat men zich onderwerpt aan de dingen die hun
onwrikbare gang gaan.
Hij verzet zich er tegen, hij wordt verslagen, geraakt in zijn verstand, maar als
soldaat die zijn post niet wil opgeven, houdt hij stand. Het is het hardste boek dat
Streuvels geschreven heeft en tevens één van de grootste, van de
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menselijkste, want onder al die hardheid ligt een wondere tederheid en daarnaast de
grote wijsheid van een landschap zonder grenzen. Een machtig boek, schoon en
onvergetelijk Westvlaams!’
Hebben de typen, die Stijn Streuvels in ‘De teleurgang van de waterhoek’ beschrijft,
werkelijk, bestaan? Ernest van de Driessche, een van onze beste naïeve schilders,
kreeg over de Waterhoekbewoners informatie uit de eerste bron.
‘Mijn vader was Peetje-Karel van den Driessche. Hij was van Kerkhove, dat is al
West-Vlaanderen maar ze spreken er nog als hier in de streek van Oudenaarde. Vader
was kleermaker van beroep en een leutige kerel. Hij was feitelijk afkomstig van de
Waterhoek, de wijk waar Stijn Streuvels een boek over heeft geschreven. Hij kon
over die Waterhoek zoveel vertellen, dat ik vaak dacht dat hij overdreef maar toen
ik dan het boek van Stijn Streuvels las, moest ik konstateren dat hij de waarheid had
verteld. Vader heeft deken Broeke nog gekend en zijn begrafenis bijgewoond. De
Waterhoek was een wijk waar vooral seizoenarbeiders woonden en mijn grootvader
Seevie van den Driessche was de geldschieter van de wijk. Hij had een winkel van
kruidenierswaren maar was terzelfder tijd ook bakker en slager en herbergier. Zelfs
de pastoor kwam bij hem druppels drinken. De mensen die daar woonden waren wel
wat ruwe maar geweldig eerlijke kerels. Als ze van het seizoenwerk terugkwamen
dan was hun eerste gang naar Seevie, om daar hun schulden te betalen en dan
begonnen ze duchtig kermis te vieren. In de winter werkten ze op het weefgetouw:
in sommige huizen stonden er tot drie, vier weefgetouwen.’
28 april 1969
Een ander boek in de psychologische richting is Levensbloesem, dat in 1934
verscheen: hier is de Legemeers met zijn oerkracht gedeeltelijk het vrij en prachtig
kader, waar
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rasechte typen het ongebondene van hun bestaan uitvoeren. De kern voor dit boek
had hij gevonden bij de jonge mensen, die in 1933 het Passiespel opvoerden te
Tiegem.
In 1935 krijgt Streuvels andermaal de Vijfjaarlijkse prijs en op 7 november 1937
wordt hij doctor honoris causa van de universiteit te Leuven.
In het jaar dat Streuvels 70 jaar werd, verscheen het boek De maanden, waarin hij
een sympatiek cenakel van landelijke filozofen vrij laat uitspreken over al de dingen
die onder Gods lieve zon gebeuren. Het volgende jaar begon hij de publikatie van
zijn autobiografie: eerst verscheen Heule in 1942, dan in 1946 Avelghem en in 1951
en '57 telkens een deel van Ingoyghem. In 1960 nog kwam de negenentachtig-jarige
auteur ons verrassen met een nieuw boek Kroniek van de famillie Gezelle, dat nog
eens schitterend getuigde van de nog steeds even voortreffelijke schrijverskwaliteiten
van de schrijver. Het is het boek waarin Streuvels het meest van zijn persoonlijk
leven prijsgeeft.
En nog altijd blijft de vijfennegentigjarige schrijver aan het werk: in de volledigste
afzondering schrijft hij verder aan zijn memoires en daarnaast is hij ook druk bezig
met drukproeven en allerhande nieuwe uitgaven.
Geregeld komt er ook bezoek op Het Lijsternest: de kinderen en de kleinkinderen
brengen er de vrolijke noot en het geluid van het jonge leven; ook de oude en jonge
vrienden komen graag een paar uur op Het Lijsternest doorbrengen want Streuvels
is een man van echte en hechte vriendschap. Elk uur bij hem doorgebracht, is een
kostbare herinnering voor het leven.
Op 15 oktober 1959 kwam koning Boudewijn zelf de grote schrijver met een
bezoek vereren en in alle gemoedelijkheid praten over zijn werk. Bij die gelegenheid
maakte de koning van Stijn Streuvels verscheidene foto's.
Alleen van de televisie was hij schuw en de vele verzoeken om bij hem een
uitzending Ten huize van te maken,
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wees hij altijd van de hand: ‘Van die T.V. heb ik al meer schrik gekregen zoodat het
mijn gemoedsrust verstoort en het best is er geen tierelantijntjes meer aan te doen
en het maar ineens af te zeggen, met een: Ik doe het niet... Aan mijn leeftijd wordt
men aan veel dingen onverschillig en waardeert men alleen nog de rust en de stilte.’23
Toen hij negentig ging worden en er plannen werden gesmeed om hem te vieren,
kreeg ik een even karakteristieke weigering: ‘Drukte is er al in het verschiet, maar
zoolang ik er bij den lijve niet wordt bijgesleurd, laat ik het maar loopen.
Uw plan van een film over het land is grootscheepsch opgevat, doch ik zie niet
goed hoe dit gerealiseerd moet worden. En hier nog eens: doe al wat ge wilt - embeteer
zoo weinig mogelijk menschen voor die zaak! - en zoolang ik er persoonlijk kan
buitenblijven, is 't mij om 't even wàt er gebeurt. Maar... het blijft onverbiddelijk
vast: ik poseer niet en voor niemand. Met dàt voorbehoud bekomt gij voor al wat gij
wilt ondernemen, mijn volle goedkeuring. Ik laat het aan mij voorbijgaan. Voor 't
geen die foto's betreft door die heer gevraagd, dàt moeten we nog zien hoe die man
het opheeft, - er komen geen darmen in huis, geen micro's, geen cinema's, enz. En
ik zal verder zien wat er van mij verlangd wordt. Al dat poseren hangt me de keel
uit. Ik wil niet als een fenomeen beschouwd worden, omdat ik het tot 90 jaar heb
uitgehouden. Daar heb ik weinig verdienste aan en wat heeft het après-tout te
beteekenen?
Als we maar iets van onzen zomer konden krijgen! Iets van de Zon! Die goudene
september dagen! Als gij me dàt kondet bezorgen, ware 't mij aangenamer dan al die
andere moerelemeie!’24

23
24

Brief van 4 september 1958.
Brief van 9 september 1961.
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Streuvels is dan wel gaan kijken toen de film in de televisie werd uitgezonden en
toen de tekst een paar jaar later in de eerste uitgave van dit boek verscheen, kreeg ik
een ironisch-mild komplimentje:
‘Ge ziet dat er middel is een “Ten Huize van” op te timmeren, zoo goed of nog
beter, als de heer des huizes afwezig is en de bezoeker ongehinderd mag doorvertellen.
Met die verschillende medewerkers is het een merkwaardig geheel geworden en een
voortreffelijk document voor de liefhebbers.’25
Op 19 september 1966, toen we voor deze film op Het Lijsternest waren, was de
vijfennegentigjarige Streuvels in een extra goeie bui en konden we een gemoedelijk
gesprek registreren, waarvan ik de essentie hier overschrijf. Achteraf mochten we
Streuvels ook filmen maar dan zonder klank, zodat we van hem stem en beeld hebben,
maar de geluidsband loopt helaas niet synkroon met het beeld.
't Is een mooie dag geweest vandaag.
Mevrouw Streuvels:
Ge hebt het goed getroffen!
Streuvels:
Nen besten. We hebben er weinig gehad dat er geen bewolking was.
Mevrouw:
En 't kan nu vooral zo triestig zijn als er geen zonne is. Het is hier dan zo donker
in huis met al die bomen.
Streuvels:
Ja, dat is een miserie dat ge niet kunt lezen van de donkerte van de bomen.

25

Brief van 23 november 1964.
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We hadden beter buiten gefilm vandaag en als 't morgen regent, binnen...
Streuvels:
't Zal morgen niet regenen.
De goeie barometer! Die hebt u zelf gemaakt.
Streuvels:
De tekst toch.
Voor De Saedeleer hebt u het nogal, geloof ik. Ik zag daar een foto van hem in uw
werkkamer en dan nog een tekening.
Streuvels:
Er hangen daar ook twee dingen van Permeke, een man en een wijf, die van 't land
komen. Dat is op glas geschilderd.
Mevrouw:
't Zijn twee dutsen...
Streuvels:
... die afgejakkerd van ulder land komen. De vrouwen hadden een voorschoot aan
en hielden de hand onder die voorschoot om er de zichte in te dragen, zoals we dat
toen kenden.
Mevrouw:
't Zijn juist dezelfde typen als die hier van IJvegem.
IJvegem zeggen ze hier voor Ingooigem?
Streuvels:
Ja. Permeke heeft dat op het glas zelf geschilderd en er dan papier achter op geplakt.
Om van iets anders te spreken. Wij zouden voor uw 95 jaar iets speciaals willen doen
en we hadden gedacht aan een prijskamp waarin uw boeken centraal zouden staan.
We
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zouden echter wel tiw hulp nodig hebben... Nee, nee, wees maar gerust, u moet niets
speciaals doen, want ik zie u al schrikken.
Streuvels:
Ik weet nog niet van wat je praat.
Wij wijden een uitzending van ‘Hier spreekt men Nederlands’ aan uw werk, ja, dat
doen we in elk geval, en leggen bij deze gelegenheid het aksent op de humoristische
Streuvels die ook in uw boeken zit. Maar we zeggen dan aan de kijkers: Kijk eens
mensen, de beste manier om een schrijver te eren is zijn boeken te lezen. Dus morgen
koopt elke Vlaming een boek van Streuvels.
Streuvels:
Ga je dat doen? Ga je dat zeggen?
Of we het nu zo brutaal zullen zeggen, weet ik nog niet. Maar het zal daarop
neerkomen.
Streuvels:
Je gaat daar een doek omwinden.
Ja maar dan zeggen wij er nog dit bij: kijkers, schrijf ons op een briefkaart het
antwoord op deze vraag: van welk van al de boeken, die hij heeft geschreven, houdt
Stijn Streuvels zelf het meest?
Streuvels:
Ik zou het anders doen. Ik zou aan de mensen vragen van welk boek zij 't meest
houden. Dat is veel interessanter.
Dan kunnen we u niet doen meewerken! We stellen dan een aantal eksemplaren van
de luxe-editie van ‘De vlaschaard’ ter beschikking en verloten die onder hen die het
goeie antwoord geven. Uw medewerking bestaat erin ons op de dag dat de prijskamp
wordt afgesloten, mee te delen welk boek u het meest aan het hart ligt.
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Streuvels:
Dat is een makkelijke opdracht.
Maar u hebt nog geen antwoord gegeven.
Streuvels:
Moet dat seffens zijn?
U moet er nog over nadenken?
Streuvels:
Ha ja'k. Dus zij die 't juiste antwoord geven, krijgen de prijs.
Het reglement moeten we nog uitwerken. Eigenlijk is het een klassieke vraag aan
een schrijver: van welk van uw boeken houdt u het meest? Klassiek antwoord: een
schrijver houdt van al zijn boeken evenveel.
Streuvels:
Ja, maar dat is niet waar. Er zijn dingen van mij die voor mij mogen in de kelder
blijven.
Daar zal de tijd wel voor zorgen.
Streuvels:
En ik wil dees hier als antwoord geven: je houdt het meest van hetgene wat dat je
met minst materie 't meeste dinge gemaakt hebt, 't meeste uitwerksel van gehad hebt.
Geef daar eens een voorbeeld van.
Streuvels:
Langs de wegen...
Inderdaad een sterk boek.
Streuvels:
Met De vlaschaard heb je al je poeier verschoten, dat is
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't verschil: al de vuurpijlen zijn daar weg. Maar in Langs de wegen is er geen vuurpijl
omtrent. Dat is terre-à-terre over heel het ding. Mijn eerste opzet was van geheel dat
boek te schrijver zonder interligne of zonder hoofdstuk. Er zijn nu nog geen
hoofdstukken in, dat loopt over heel de lijn door. Dat is iets maken van iets dat niet
en is.
U schijnt toch een zwak te hebben voor dat boek.
Streuvels:
Ja, ja, als techniek. Neem nu De vlaschaard: dat is een symfonie, gelijk ze dat
zeggen.
Daar zit ook een sterkere intrige in.
Streuvels:
Ja, en je hebt zoveel, je hebt de natuur en je hebt de mensen maar in Langs de
wegen is er ène sukkelaar, die over de wereld gaat... want ik weet nog niet goed of
dat die titel goed gekozen is. Want hij komt - dat was toen mijn opzet - hij komt van
die hofstede waar hij gewerkt heeft naar de plek waar dat hij trouwt en jongens heeft
en hij keert weer naar de hofstede en leit hem daar in 't hooi.
In het Duits is de titel ‘Knecht Jan’. En in het Engels?
Old Jan. Dat was dom, hé, want dat was geen ouwe vent. Ik denk 40 jaar.
Ik heb als titel voor deze film gekozen: ‘Langs Streuvels' wegen...’
Mevrouw:
Dat is goed gekozen.
Streuvels:
Maar 't geen ze nooit nog gaan kunnen doen, dat is hier een wandelweg maken,
want ik heb overal gewandeld. Van
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Overstraeten zoekt altijd zo een wandelweg, hé, maar ik heb alle dagen een andere
weg gekozen!26
Dat is toch geen probleem. Dan maken we hier niet een Streuvelspad, maar
Streuvelspaden of Streuvelswegen.
Streuvels:
En weet je wat ze hier ook nog gaan doen? Ik hoop dat ze het niet en doen maar
't zal wel niet helpen. We liggen hier met een kerkhof dat gaat verdwijnen. Dat projekt
ligt in moeilijkheden omdat er een eigenaar is, die niet wil onteigend worden. In elk
geval gaat het kerkhof weg en ze gaan daar een ding maken om auto's te parkeren.
Een parkeerplaats?
Streuvels:
Ik hoop altijd dat ze dat nieuwe kerkhof gaan gereed hebben tegen dat ik dood
ben want ik zou niet geren hebben, dat ze me versleuren van 't een naar 't ander.
Mevrouw:
Je gaat dat toch niet weten.
Streuvels:
Dat weet ik wel. Maar dat het ineens gedaan is en geen drie, vier keer veranderen.
Dus u rekent erop dat u het nieuwe kerkhof zult inwijden. Dat zal lang duren als er
onteigening mee gemoeid is. Dan zijn we gerust voor minstens 20 jaar!
Streuvels:
Ja 't is een koppigaard, die niet toegeeft.

26

Toch heeft Streuvels op mijn verzoek aan Jozef van Overstraeten de plaats gewezen, waar
hij graag een Streuvelsbank zou hebben gehad omdat men op die plaats het meest typische
gezicht had op het Streuveliaanse landschap.
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Een vlaschaard? Ik ken er nog van dat ras, maar ik zal ze niet noemen! - Dus over
dat boek van u dat u het liefst hebt, daar gaat u nog eens over nadenken.
Streuvels:
Ik hange tussen twee dingen: Langs de wegen en Leven en dood in den ast.
‘Leven en dood’ heeft veel andere kwaliteiten, speelt ook in een heel andere sfeer.
Ik hou er wel meer van.
Streuvels:
Ik ook soms. Het is ook een boek dat b.v. niet te vertalen is. Je kunt dat niet
vertalen. Ze hebben daar in Brussel een komiteit, die dat op de lijst van de vertalingen
wil zetten, maar 'k ga dat niet doen.
Mevrouw:
In het Duits zou 't misschien nog best gaan.
Streuvels:
Allez, pak nu ne keer die scène van die muizen, wat moeten ze daarmee doen?
Dat wordt een karikatuur!
Aan de andere kant is de menselijke inhoud toch zo rijk.
Streuvels:
Dat je dat kunt missen? Dan is het het werk niet meer.27
Komt er iets van die Streuvelspaden? Wij hebben de vraag gesteld aan Jozef van
Overstraeten, voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond:
U denkt er niet aan voor Stijn Streuvels wat te doen? Hij wordt dit jaar 95 en als er
een schrijver is die een monument verdient, is hij het wel.

27

24.718 kijkers zonden hun antwoord in. Volgende voorkeurstemmen werden uitgebracht:
Prutske: 9.706; De vlaschaard: 4.834; Het leven en de dood in den ast: 2.135; Langs de
wegen: 1.888. Streuvels schreef me na 10 oktober een brief met deze verklaring: ‘Het boek
waarvan ik het meest houd is Langs de wegen.’
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‘Ik kan daarop antwoorden dat de Vlaamse Toeristenbond de eerste is geweest om
voor Stijn Streuvels wat te doen. Wij hebben op zijn geboortehuis te Heule een
gedenkplaat aangebracht.
Met foutieve geboortedatum!
Wij waren de enigen niet om te denken dat Streuvels op 4 oktober werd geboren.
Ook Verschueren heeft dat lang geschreven. Als ik me nu ook niet vergis, werd hij
op 3 oktober geboren en op 4 oktober gedoopt! In elk geval zou het wenselijk zijn
dat wij inderdaad voor Streuvels een gedenkteken konden oprichten, liefst wellicht
een rustbank ergens op een plaats waar men een goed uitzicht heeft op het landschap
dat hij in zijn boeken onvergankelijk heeft vastgelegd. Ik mag er zelfs aan toevoegen
dat wij de ideale plaats kennen omdat Streuvels ze ons zelf heeft aangewezen. Maar
helaas vlotten de onderhandelingen met de eigenaar van het stuk grond niet. Toch
geven we het niet op, want we rekenen erop dat Streuvels zelf die bank nog zal
inwijden.’
26 augustus 1966.
Is een verhaal als Het leven en de dood in den ast te vertalen? Laten we het vragen
aan een expert, aan prof. dr. Pierre Brachin, hoogleraar in de Nederlandse taal- en
letterkunde aan de Sorbonne in Parijs.
Ik heb het voor Streuvels en ik vind het jammerlijk dat een novelle als ‘Het leven en
de dood in den ast’ niet in het Frans werd vertaald.
‘Ik ook, en het is de reden waarom ik in mijn tweetalige bloemlezing het eerste deel
van Het leven en de dood in den ast heb opgenomen. Maar het is een moeilijke
vertaling geweest. Ik heb aan André Demedts de verklaring van heel wat vaktermen
moeten vragen en dan heb ik me tot een
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fabriek in Noord-Frankrijk moeten wenden om het juiste ekwivalent van die termen
te krijgen. Nu is het probleem van die vaktermen nog betrekkelijk eenvoudig op te
lossen maar er is nog meer. Bij Streuvels en ook bij Teirlinck komen er regionale
termen voor waarvan de betekenis niet voor elke Vlaming evident is. Bij Teirlinck
b.v. zei Mijnheer Serjanszoon naar “de rechte reten van zijn biblioteek te kijken”.
Wel, die reten zijn geen spleten maar moeten zo iets als een versiersel zijn. Het vraagt
veel opzoekingen en werk om dan zo een tekst precies te vertalen.’
9 februari 1967.
Van Stijn Streuvels wordt vaak gezegd dat hij een verwoed taalpartikularist was maar
in zijn werk is na te gaan hoe met de jaren zijn taal naar het algemeen Nederlands
toegroeide.
Op deze bladzijde van een revisieeksemplaar voor de vierde druk van Openlucht
is te zien hoe hij met eigen hand sommige typische Westvlaamse woorden heeft
geschrapt en vervangen door algemeen Nederlandse: ‘koterij’ voor de konijnen wordt
stal, ‘pijpen’ worden hokken, het ‘groenselhovetje’ wordt groententuintje, ‘hunne’
wordt hun. ‘Kozewoorden’ worden op een volgende bladzijde vleiwoorden, al die
‘kennelijke’ dingen worden de vertrouwde dingen. ‘Wat het bedieden moest’ verandert
hij in ze bedoelden, ‘lullen’ wordt praten, ‘suikerdings’ wordt suikergoed, ‘'t verschot’
de ontsteltenis en overal wordt het woord ‘jongens’ in de Westvlaamse betekenis
van kinderen vervangen door het woord kinderen. Zelfs het woord ‘ouderdom’ wordt
korrekt verbeterd in leeftijd, ‘bachten’ wordt achter, het Vlaamse ‘gebaren’ gewijzigd
in doen alsof.
In 1941 werd De vlaschaard verfilmd in uitvoering van een kontrakt, dat voor de
oorlog werd afgesloten. Stijn Streuvels was zo entoesiast over deze onderneming dat
hij
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zelf in de film een stukje rol speelde en wel die van een landarbeider, een fragmentje
dat in de Nederlandse versie is weggevallen.
Later stond hij eerder weigerig tegenover het verfilmen van zijn werk. Toch gaf
hij nog de toestemming om van In 't water een film te maken maar het resultaat was
voor hem een ontgoocheling: hij vond dat er van zijn werk iets gemaakt was dat niet
meer van hem was.
In 1956 deed ik hem het voorstel een film te maken van Het leven en de dood in
den ast en schreef hem hoe ik hem zou opvatten. Ik kreeg van hem toen dit
verrassende antwoord:
‘Uw beschouwingen over Leven en Dood in den Ast zijn het overwegen waard.
Ik mag U daarover mededeelen dat ik indertijd daarvan een bewerking gemaakt heb
voor tooneel (met combinatie projectie bioscoop). Ik heb dat stuk naar Fred Engelen
gezonden, die er echter geen voldoende dramatische handeling in vindt (het
handschrift is nog in zijn bezit). - Voor 't geen de verfilming daarvan betreft, ben ik
van Uw meening: maar dat er commerciëel geen goed van te verwachten zou zijn.
Van De Teleurgang echter beweerde Barlog (de regisseur van De Vlaschaard) dat
het een van de zeldzame onderwerpen was waarvan de tekst integraal kon gebruikt
worden om verfilmd te worden, en... ware het geen oorlog geweest, hij er dadelijk
zou mede begonnen zijn! Ik vrees echter dat het voor een Belgische firma te hooge
kosten zou meebrengen? Denk maar eens aan het opbouwen van die brug! Wat mij
betreft - voor Leven en Dood vooral - moet het een deceptie worden: ik “zie” die
typen gelijk ik ze voorgesteld heb, samen in de atmosfeer en het donker van die
droogerskrocht; en wàt zal men er van terechtbrengen? Enfin: ik laat maar betijen.’28

28

Brief van 24 september 1956.
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In nog verdere korrespondentie over hetzelfde onderwerp, schreef hij enkele tijd
later:
‘Die bewerking voor tooneel van Leven en dood in den ast, is een fantasie, omdat
verschillende regisseurs me bevestigd hadden: dat op tooneel alles mogelijk is. Zoo
had ik het dan aangelegd als een combinatie van tooneel en film: de werkelijkheid
door personen en het gedroomde als film op de achtergrond van het tooneel. Ge zult
zien wat er van kan terechtkomen.
Het handschrift is bij Fred Engelen. Ik heb het hem voor enkele weken
teruggevraagd, doch zonder resultaat. Wilt gij het misschien beproeven. Ik geef het
u cadeau.29
Wat er verder van tooneel of bewerking bestaat is zonder eenig belang, en het
blijft best dood en begraven.
Onlangs kreeg ik aanbod uit Holland om De Vlaschaard te laten bewerken voor
tooneel. Op aanvraag van het Reizend Volkstheater. Ge moet maar durven. Wat er
daarvan zou terechtkomen! Ik heb met klank geweigerd... en verboden!’30
Op 26 januari 1958 kwam daar weer het bericht:
‘Ik kreeg een brief van Fred Engelen met de melding dat Leven en Dood in den
Ast voor tooneel bewerkt, onder zijn regie zou opgevoerd worden nu in April, te
Waregem - als experiment. Ik ben zeer benieuwd om 't geen hij er van maken zal!
Ik kreeg ook een brief van het bestuur der televisie, doorgestuurd vanwege L.J.
Veen uit Amsterdam, voor een opvoering van De Vlaschaard op de televisie. Ik heb
om nader inlichtingen gevraagd. Is het iets uit de film, of wàt?’31

29
30
31

Ik heb het handschrift ook gekregen. Stijn Streuvels gaf aan deze toneelbewerking de titel:
Het zinnespel van droom en dood.
Brief van 14 november 1956.
Brief van 26 januari 1958.
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In augustus 1958 verscheen er in de pers het bericht dat de Vlaamse Televisie een
film zou maken van Het leven en de dood in den ast, naar een scenario van Valeer
van Kerkhove. Streuvels, die daar toen niet voor was benaderd, heeft daar nogal
scherp negatief op gereageerd. Antoon van der Plaetse heeft zich dan nog ingespannen
om hem op zijn weigering te doen terugkomen, maar zoals André Demedts in zijn
boek ook bericht bleef Streuvels onverzettelijk.
Wat zegt nu een kosmopolitisch ingesteld criticus als André de Ridder van het werk
van Stijn Streuvels?
Hoe kwam u ertoe een studie te wijden aan Streuvels? De keuze is ietwat bevreemdend
voor u, die als leidende figuur van ‘De Boomgaard’ toch een heel andere
geestesrichting was toegedaan.
‘Maar ik heb altijd de grootste bewondering gehad voor Stijn Streuvels en ik geloof
nog altijd dat hij de grootste romanschrijver is van Vlaanderen. De landelijke roman
geniet niet mijn persoonlijke voorkeur, maar ik erken volmondig dat Stijn Streuvels
een zo persoonlijke, realistische en lyrische visie heeft op het landelijk bestaan, dat
hij alle gelijksoortige schrijvers in het buitenland overvleugelt.
U was eerder internationaal gericht. U hebt de leuze van Vermeylen “Wij willen
Vlamingen zijn om Europeëers te worden” vervangen door “Europeëer voor alles,
Vlaming bij dezelfde gelegenheid”!
Ik zou nu nog verder gaan. Ge kunt geen goed Vlaming zijn, indien ge geen Europeëer
zijt. Indien we het bewustzijn van ons Vlamingschap kunnen inschakelen in een
algemeen menselijke levensbeschouwing, zonder bepaalde regionalistische of
tendentieuze inslag, zullen wij meer mens zijn en
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hogere literatuur voortbrengen. Ik had vroeger de indruk dat onze schrijvers schreven
omdat ze Vlaming waren, niet als Vlaming: ze wilden de Vlaamse strijd uitvechten
in de literatuur en dat gebeurde dikwijls ten koste van de kwaliteit. Een typische
uitzondering en een magistraal voorbeeld is. Stijn Streuvels: hij is een rasvlaming,
maar bereikt Europees niveau door de diepte van de studie die hij maakte van dat
deel van de wereld dat hij beschrijft.’
3 februari 1961.
En laten we de autentiekste van onze dichters, Maurice Gilliams nog even aan het
woord:
‘Als voorbeeld van echtheid kan ik Streuvels citeren. Ik hou veel van Streuvels,
ik heb echt liefde voor hem. Telkens als ik hem opnieuw lees, vind ik hem beter.
Wat een liefde voor de eenvoudige man spreekt niet uit dat werk! En ook de erotiek
is er aanwezig, al staat dat woord er niet in. Streuvels is daar te veel man voor, maar
er is braam aan zijn mannelijkheid. Ze is echt, hij heeft met die opwellingen van
mannelijkheid gevochten. Hij is een unicum in onze letteren. Nu verkoopt men erotiek
ingeblikt, maar bij Streuvels is ze ruig en echt. Hij laat de mens geboren worden
naakt als een pier, hij laat hem heel zijn leven over de grond kruipen en als hij sterft
kruipt hij terug in de grond. Hij is een merkwaardig kunstenaar en ik moet toch wel
even glimlachen als ik er aan denk dat sommigen zijn werk “weerberichten” hebben
genoemd!
Toen ik hier nog wetenschappelijk bibliotekaris van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten was, was ik er altijd op uit om de vreemdelingen, die hier kwamen
rond te leiden en het liefst deed ik dat met Russen. Zo heb ik eens de direkteur van
de Ermitage en de konservator van de moderne Franse kunst uit Leningrad rondgeleid.
Toen we voor het portret stonden van Felix Timmermans, dat Opsomer geschilderd
heeft, zei de direkteur: “Die heb ik

Joos Florquin, Ten huize van... 2

334
gelezen. Maar gij hebt beter. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar het is
Streuvels. Bij ons staat hij als nummer twee op de lijst van de vertalingen, direkt na
Charles de Coster met zijn Thyl Uylenspiegel. Ik heb dat later aan Streuvels verteld.
Hij stak op de eigen karakteristieke manier zijn handen in zijn broekzakken en zei:
“Dat ze dan maar eens een eksemplaar sturen!” Ik heb daar proberen voor te zorgen,
maar ik geloof niet dat hij ooit eksemplaren heeft ontvangen.’
6 mei 1968.
Dan nog de Nederlandse stem van Pieter van der Meer de Walcheren:
‘Wat mij in Stijn Streuvels altijd heeft getroffen is dat hij een mens is, die helemaal
verbonden is met zijn land. Maar hij is zo verbonden met zijn land, dat het universeel
wordt: 't is niet beperkt tot een streekromannetje of streekverhaal. Als je sommige
pagina's van Streuvels leest, dan voel je de grond, de ruimte van de wereld om je
heen en de schoonheid van de schepping. Hij heeft veel gemeen met de grote Russen
zoals Dostojevski en Tolstoï, die hij zelf ook heel veel gelezen heeft. Het is zonder
enige twijfel zo dat, als je sommige bladzijden van hem leest, die je een echt reëel
geluk om te leven geven en dat vind ik de grote gave van Stijn Streuvels.’
15 december 1966.
De lof van het werk van Stijn Streuvels moet hi Vlaanderen niet gezongen worden.
Zijn boeken hebben een vaste plaats verworven in ons literair bezit en telkens als
men ze herleest, is men verrast hoe stevig dit werk, na zovele jaren en doorheen
zovele modeveranderingen, zijn waarde behoudt.
Zijn werken zijn vertaald in vele talen: het is hem ooit overkomen in een
boekwinkel in Praag zijn werken te
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ontdekken in Lettische, Joegoslavische en Russische vertaling, waarvan hij het bestaan
niet eens vermoedde.
In 1962 ontving Stijn Streuvels tijdens een plechtige zitting in de Ridderzaal in
Den Haag uit handen van minister Cals de oorkonde, behorend bij de Prijs der
Nederlandse letteren, ingesteld door de Nederlandse en Belgische regeringen, voor
zijn gehele oeuvre.
In zijn toespraak zei de heer R. van Elslande, toenmalig minister van Nederlandse
kultuur o.m.: ‘Laten wij ons gelukkig achten dat Streuvels thans de derde is in de rij
der Nederlandse onsterfelijken, die morgen nog meer dan vandaag, het symbool
zullen zijn van onze ene Nederlandse kultuur in het één wordend Europa.’
In zijn dankrede zei Stijn Streuvels:
‘Die prijs is voor mij een groote verrassing geweest - ik had er niet eens aan
gedacht. Nu zal ik de eer en de glorie van die hooge onderscheiding op den koop toe
nemen. Ik heb nooit gezocht om wonderheden te verrichten - gedaan 't geen ik kon
en getracht met degelijke marchandise op de markt te komen. 't Geen waar ik 't meest
mee gediend ben is: dat de waardeering komt van een vlaamsche en een Hollandsche
jury. En dat die prijs werd ingesteld door een Hollandsch en een Belgisch ministerie,
beschouw ik als het degelijkste onderpand van de toenadering tusschen Zuid en
Noord - 't geen wij allen om ter meest betrachten. Aan de juryleden in 't bijzonder
en aan allen die aan deze plechtigheid geholpen hebben, mijn eerbiedigen dank.
Persoonlijk heb ik nu naar niets meer te verlangen of te verwachten. Met Simeon
in den tempel mag ik zeggen: Heer, laat uw dienaar gaan in vrede. Amen.’
15 december 1962
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Stijn Streuvels kreeg nooit de Nobelprijs voor letterkunde maar voor alle mensen in
de wereld, die zijn werk gelezen hebben en lezen, is hij de nobelste schrijver van de
Nederlandse letterkunde en één der groten van de Europese literatuur.
PROF. DR. FRANK BAUR sprak in 1961 dit slotwoord uit:
‘Vereerde kollega der Vlaamse Akademie, trouwe huisvriend sinds onheuglijke
tijden en ware grootmeester van het levend proza. In de ogen van al wie nog
Nederlands lezen kan, boven en beneden de evenaar, werd dit een heerlijk feest van
hulde en dankbaarheid, op het ogenblik dat u de leeftijd van de zeer sterken bereikt
en de stratosfeer van de ‘Hundred Ages’ resoluut binnentreedt. Eén stem heb ik
gemist in dat erekoor, die van uw onsterfelijke oom, die van u peter was, en u van 3
oktober 1871 af gevolgd heeft met die beheerste, gewild-weerbarstige tederheid, die
de gevoelens van bedeesde naturen pleegt te leiden. Uit zijn heerlijke warande
gedichten, door u eenmaal verzameld in een prachtuitgave, kies ik deze feestgroet,
zo profetisch toepasselijk op uw lange levensloop en vol met de symbolische
resonanties van alle ware natuurlyriek:

Van den ouden boom
Met uitgestroopten arm,
ten halven afgeknuist,
wie staat er daar, en steekt
ene onbestaande vuist
ten hemel? Is 't een reus
in beelde? Neen 't, 't en is
geen mensenbouw, 't is eer
een' wangedaantenis;
een stenen berggedrocht,
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dat, staande fel en fier
de scherpe houwen torst,
van 't vonkend hemelvier.
Doch neen, 't en is geen berg,
geen wangedrocht, voorwaar;
't zijn takken stijf en stomp,
't is schorse, die 'k ontwaar,
die, dikke en diepgegroefd,
geborsten en gescheurd,
van uit den ouden grond
heure oude bonken beurt;
't zijn spanders overal,
't zijn spillen, die 'k aanschouw,
en loof, dat kroont alom
een steenoud boomgebouw.
De Winter heeft erop
zijn boos gebijt vermoord;
het Water heeft het merg
en 't herte eruit geboord;
de Bliksem spookte erom,
en kraakte, met geweld,
er halve bomen uit,
en takken ongeteld;
de Tijd onteerde laf
en langzaam al zijn lijf,
en nog en roert hij niet:
hij staat daar, rotsestijf.
En ieder jaar dat loopt
hergroent hij nog, en laat,
wanneer de lente lacht,
zijn spaarzaam loofgewaad
omschaduwen het stuk
hoge uitgepuilden grond,
daar, als hij jonger was,
zijn' geile wortel stond.
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Eilaas, niet langer meer
en kan hij, moegeleefd,
de wonden duiken, die
men hem geslagen heeft!
Hij staat daar, oud en stram,
in 't wilde windgegons,
gelijk te Romen, van
groenuitgeslegen brons,
men beelden ziet: geen een
en weet hoe lang gestaan
zij hebben: geen hoe lang
de Tijd voorbij zal gaan
en groeten ze, ongedeerd.
- Ik groete u! God beware
u. Vlaamsen ouden ‘tjok’,
nog honderd, duizend jaar!

Ik groet u, Streuvels, en de uwen!
Uitzending: eerste versie: 3 oktober 1961.
tweede versie: 3 oktober 1966.
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